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I.
En Myre med tvende Tiorner og Knuder paa 

Mellem-Livet.
Formica thorace bidentato, petiolo binodofo, corpore teftaceo.1

WS Haa almindelige og vel bekieiwte som Myrer ere, saa rar og merkvcrr« 
MMM dig er deres Huusholdning eller Levemaade, frem for andre In-

" T setters; og da dette ligeledes gielder om nærværende Myre-Art, som 
her skal beskrives, saa vil det ikke verre af Veyen, forst at melde med faa Ord, 
hvad Namrkyndige have opdager om Myrene i Almindelighed, forend der skri
des til Beskrivelsen af denne i før. Man har længe merket, at Myren ikke, 
som de fieeste andre Insecter, lever rensom og for sig selv, men i Samling, og
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2 Bestridelse_______________________
er Slags ordentlig Republik, ligesom Bien. Enhver Art af Myrer har og, 
ligesom Bierne, Haimer, Hunner, og Hverken-Ri-ln, eller Genus neu
trum , det er, Myrer uden Kisn, hvilke altsaa ey ere af Naturen bestemte til 
nogen Afkoms Forrplamelse, men ikkun til at bare Omsorg for hines Pngel, 
hvorpaa man strap seer tydeligt Beviis, strå snart man ncermer sig til enM'sre- 
Boe, eller hos os saa kalder Migmaur-Tue; thi da finder man disse idelig 
beskceftigede med at bare Mggene (som paa Norsk Heede Migmaur-BL-r) og at 
forvare dem i de Huller, som de ril den Ende forud have beredet i Jorden. Det 
visseste Kiendetegn, hvorved man kand adskille disse rre Slags i en Myre-Boe, er 
dette, at Hverken-Kionnet er mindst, og har ingen Vinger, da Hannen og 
Hunnen derimod altid om hoyeste Sommer faae Vinger og flyve ud, efterår 
de have parret sig og lagt ALg, hvilke de derpaa overlade til hine uden Kion ar 
forvare og opklakke. Han og Hun adskilles fornemmelig ved Slsrelsen, hvori 
den sidste har et kiendeligr Fortrin.

Saalekes forholder det flg og med den paa Tab. l. aftegnede Myre, hvis 
Definition jeg egentlig har grundet paa de Egenskaber, som findes hos Hverken» 
Kisnnet, hvilket faavel i denne svm andre Myre-Arter udgior den stsrsteMangde, 
og maa derfor forst beskrives. i ) Den Vingelose og til Hverken-Kionnet 
henhorende Myre, som sees afbildet i naturlig Storelse paa Tab. I. Fig. i., 
vg forstorret Fig, 2., kommer i Henseende ril Skabningen mestendeels overeens 
med andre Myrer af samme Slags. Hovedet er rundt; Oynene trinde og ud, 
staaende; Teenderne stcrrke, nogetkrumme, ogiEndentaggede, fomFig.2.cc. 
udviser. Folhornene bestaae af tvende Hoved-Parter, hvoraf den nederste er 
uden Leeder eller Afdeelninger, men den vverste ogftorste (der altid staaer boyet 
stråledes, at den mod hiin gior en stump Vinkel) har ikke mindre end ellevesmaa 
Leeder. Kroppen er, fom strdvanlig, afdeelt i tre Parter, nemlig etOver-Liv, 
et Mellem-Liv, og et Under-Liv. Over-Livet, som ved en liden smal Ring er 
adffilr fra Hovedet, befindes paa den overste halve Deel at vcere ophoyet, puncte» 
ret og rynket, ligesom Hovedet, men neden til forsynet med tvende hvasse Twr» 
ner eller Torner (Fig. 2. aa.) vg strap neden for dem igien med en Hule, vg et 
par meget smaa Spidser paa hver Side af Hulen. Mellem-Livet bestaaer af 
tvende Kloder, den nederste noget storre end den overste, men uden Mellem» 
Gkt«l (Sqvama intergerina) som hos andre Myre-Arter er almindelig. Under» 
Livet er Klumpagstgr og (ligesom de ovrige Insecters Deele) befar med vidt ad» 
spredte Haar. I den nederste og underste Deel af samme sidder en skiultBrod, 
som er temmelig lang og spids, men foraursager dog ey, saa vidt jeghar kunder 
merke, noget foleligr Sting eller Smerte i er Menneskes Hud eller Legeme.

Fodderne



over Norsse Insecter.___________________ z
Fodderne have scrdvanlig Skabning, fom enhver kand see af Tegningen. Det 
foreste Par adffiller sig ellers fra de ovrige ved en liden blod Spore (Fig. 2. bb.), 
fom sidder ved Enden af det andel Leed, uvist til hvad Brug eller Nytte. Farven 
er overalt bruun, og paa Under-Livet noget morkere oven ril end neden under, 
2.) Hannen er omtrent en fierde Deel storre end Hverken-Kionner, og af saa- 
dan Skikkelse, fom Fig 3. udviser. Den har et efter Proportion mindre Hoved, 
men derimod mere glat, naar ikkun de tre i Nakken siddende runde Knopper 
(Fig. 3. a ) undrages, saa og noget storre Dyne. Bide-Tangen, fom udgior 
dens Teender, er her mindre krum, men mere lodden. Forhornenes overste 
Deel bestaaer af tolv Leeder, og er gemeenlig to gange, men undertiden og tre 
gange saa lang, som den nederste Deel, hvilken sidste har et lidet Grund-Leed, 
som ikke findes hos Genus neutrum. Over-Livet har ingen Torner, men i 
Skeden derfor tvende spidsagtige Knuder; og paa Mellem,Livet sees tvende an
dre Knuder, af Skikkelse som rundagtige Kloder. Under-Livet er her mere lang* 
agtig-rundt, og naar det trykkes, fremviser det tvende bag fra udgaaendetykke, 
men derhos blode. Spidser, imellem hvilke sidder et par sammenfoyede smaa 
Blade, der lade sig aabne og sammenfolde igien ligesom Bladene i en Bog, 
og paa den inderste Side af hver Spidse sees en liden Hornagtig Hage; hvilket 
atot er et Kiendetegn paa Hannerne, efterdi det findes hos dem allene, og ey 
hos de andre, i alle de Myre-Arter, som jeg har undersogt. Vingerne ere fire 
i Tallet, nemlig to smaae og to store, af hvilke de sidste allene ere tegnede med 
en guul Kant-Punkt, men alle tilhobe blanke og giennemdragne med lysegule 
Seener. Farven er i ovrigt fort overalt, undtagen paa den nederste Deel af 
Under,Livet, hvor den falder rod-bruun. 3.) Hunnen er ikke fuldt en fierde 
Deel storre end Hannen, men har et efter Proportion storre Hoved, som oven 
til er merket med visse paa langs gaaende Striber. Naar Vingerne undtages, 
hvori den gandffe ligner Hannen, saa kommer den i ovrigt meest overeens med 
Hverken-Kionnet, efterdi den ingen Knopper har i Nakken, men derimod en 
Brod i Rumpen, og tvende hvasse (ffiont efter Proportion kortere) Torner paa 
Over-Livet. Don har og paa Mellem-Livet (eller rettere i Staden for Mellem- 
Liv) tvende Knuder, af hvilke den nederste er mere knudret og ujcrvn, end paa 
nogen af de andre. Farven paa den overste Deel af Hoveder, saavel som paa 
Over-og Under-Liver, er fort, men ellers overalt guul-bruun. Alle disse tre 
SlagS opholde sig i Myreboer, som gemeenlig antreffes under Skerne paa Mar
ken, eller i derned Mos begroede Turr; dog altid paa torre og mod Solen 
vendende Steder. Midt paa Sommeren findes de alle samlede t et foreenet 
Selskab, ffiont ikkun et ringe Antal af Hanner og Hunner, imod Hverken- 
Kionner at regne. Paa aydre Tider derimod sees de Vmgelose Myrer allene, 
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4 Bestridelse__________
og da som oftest i fuldt Arbejde med ar bare LEggene hen paa saavanne Steders 
hvor de kand have den fornsdne Varme og Fugtighed, eller og den fornodne 
Sikkerhed imod en forestaaende Fare af Uveyr eller deslige; til hvilken Ende de 
forud have dannet dybe Gange og Huller i Jorden, hvor de kand forvare dem. 
Ja det er ikke allene LEggene, man faaledes feer dem at trcekke og flcrbe af med 
ind i Hullerne; men man finder dem og at bare de vingede Hanner og Hunner 
selv, nemlig naar disse, som gemeenlig ere meget dovne og lade i Ligning mod 
hine, ey kand komme hurtig nok afsted. Dog varer vel denneOmforg for deres 
vingede Medborgere ikke längere, end indtil Forkplamelses Verket er fuldfort; 
thi ester den Did veed man, at baade Hannerne og Hunnerne jages bort af 
Hverken-Kionnet, og drives ud afMyreboen, som unyttige Lemmeri Staten. 
Eilers seer mandem oste uden for Myrebocn, krybende deels op ad Træernes 
Stammer, deels op ad Væggene inden og uden paa husene; men det merke- 
ligste er, al jeg een gang i Julii Maaned har trosset dem i frie Luft om Aftenen, 
flyvende og svcermende Flokke-viis, ligesom Myg, og da jeg bukkede mig ned 
for at undgaae dem, saae jeg med Forundring en stor Mængde af dem at ligge 
street overalt paa Veyen, og de fleste at hænge Parviis sammen in coitu.

Om denne Art af Myrer tilforn er bekiendt, kand jeg ikke sige med fuld, 
kommen Vished; men imidlertid forekommer det mig som hoyst rimeligt, at 
det forste Slags, som udgior Hverken-Kionnet, virkelig er Formica omni
vora Linnæi > Syft. Nat. ed. io. pag. 581. (endssiont denne holdes for en uden
landsk Ark, der egentlig skal opholde sig i America) og at derimod den her be, 
ffrevne Han-Myre bliver intet andet end Formica Caespitum Linnæi, Fn. 
Svec. edit. 2. §. 1726. Er dette saa, da bliver det enFolge, atHr.Linnæus 
af eet Species har giork tvende, og altfaa her adffilt, hvad Naturen selv har 
sammenfoyek.

Paa Tab. I. forestiller
Fig. i. Den Vingelose Myre i naturlig Styrelse,

Fig. 2. Den samme forstorret.

Fig. 3. Han-Myren forstyrret.

Il,



5over Norffe Insecter.

II.
En Marflue, eller liden Krabbe, med Kiol-dannet 

og Sav-lignende Ryg.
Cancer macrourus articularis, dorfo carinato ferrato, 

fpinis caudæ bifidis.

Af de faa kaldte Mat fluer, eller smaa Hummerlignende Insecter, har 
jeg allerede i den forste Afhandling, under No. VIII., bekiendrgiort adskillige 
nye, blank hvilke jeg og regner den nærværende, hvis naturlige Storelse er at 
see af Tab. II. Fig. r. Folhornene ere fire i Tallet, alle bestaaende af tre tem
melig store og tykke Grund-Leeder, og omtrent tredive andre gandsse smaae Leeder. 
Af disse vender det eene Par op og det andet ned ad; menbeggeere i ovrigtomtrent 
lige lange, og næsten afeens Skikkelse, ikkun arvet op ad vendende Par har 
der, hvor Grund-Leederne endes, tt HD« Appendix, som et udstaaendeHorn, 
der bestaaer af fem Leeder, og sees forestiller under Fig. 4. a. Ovnene ere næ# 
sten runde. Mundens Under-Læbe dreier sig i ro leedede, flossede og blode 
Parter, med fire derimellem siddende tynde og flossede Blade, som Fig. 2. ud
viser; men i Mundens vverste Deel sees tvende Kæbe-Been af saadan Skab# 
ning, som Fig. 3. forestiller, foruden adskillige flossede (deels finalere deels bre
dere) W'de-Redstaber inden i Munden, hvilke alle sidde Parviis to og to til
sammen. Ryg-Skiællene, som egentlig ere syv i Tallet, have oven til en skarp 
Kam, dannet vmrrent som en SkibsKiol, men staae ellers ved hvert Leed 
adskilte fra hinanden saaledes, at Ryggen seer ud som en Sav. Til Ryg- 
Skiællene stode paa begge Sider syv Side-Skiæl, og under disse igien sidde syv 
Par Fodder af forskiellig Skabning, da de ro foreste Par kand Hanes ved 
HummerSaxe, endssiom de ikkun have en enkel og bevægelig Kloe Tig. 5.), 
men dr to mellemste Par falde mere finale, og bestaae af sex Leeder (hvoraf det 
yderste bor kaldes en spids Kloe) og de rre bageste Par, som ligeledes bestaae af 
sex Leeder, diftingvere sig i sær ved deres brede og rundagrige Laar, aftegnede 
under Fig. 6. Derefter folge tre Stiert-Skiæl, med tre Par splittede og Fjer
dannede Fodder (Fig. 7.), to og to jævnsides under hvert Skiæl; og endelig 
kommer Stierren selv, som bestaaer af sire Deele , nemlig af er lider, aflangt 
vg i Enden tagget Skiæl, siddende oven i Stierten, og af We andre, nedenfra 
udgaaende, og paa begge Sider i Længden udstrakte Skiæl, som have et ved
hængende fmalt Blad, og i Spidsen af samme to andre bevægelige og paa begge 
Sider taggede Blade, hvilket aidt man nogenledes kand forestille sig, ved"at 
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6________________ Bessrivelft________________
betragte Fig. i. a. Naar ellers Stierten med alle fine Blade foldes ud, og 
betragtes paa den udvendende Side, feer den saaledes ud, som Fig. 8. viser. 
Bugen bedcrkkes paa hver Side af tre rundagtige og meget fine Skial, fom 
stede til hinanden saaledes, at de danne en inden til eoncav og uden til convex 
Bug, hvilken jeg har fundet opfyldt med levende Unger, ey (terre end Luus, 
cg tydelig feet deres Bevægelser i Bugen igiennem de meget tynde Bug-Skial. 
Dette Infect henhorer altsaa til Animalia vivipara, og , ved det jeg engang af 
en Handelse traf det i Fodsels Tiden, fik jeg at see, hvortil de forhen ommeldte 
Fierdannede Fodder, som sidde under Stiert-Skiallene, egentlig bruges, nem
lig til at spille og stode paa Bug-Skiallene saa længe, indtil de aabne sig og 
give Udgang for Ungerne, hvilke jeg paa denne Maade har feet at komme frem, 
een efter en anden. Hvor mange disse Unger vare, gav jeg mig ikke Tiid eller 
Taalmodighed at talle; men saa meget kand jeg med Vished sige, at de vare 
over 50 i Tallet. Imedens Fodselen varede, giorde Insectet af og til nogle 
Spring op og ned, og betienede sig dertil altid af de Fierdannede Stiert-Fod- 
der, men ey af de ovrige mange Fodder. Farven paa Dette Infect er mesten- 
deels bruun, men dog hist og her besat med hvide Pletter. Dets Opholds- 
Sted er i Soen, eller det salte Vand, nar ved Strandbradden, hvor del dog, 
saa vidt jeg har kundet erfare, ikkun findes i ringe Amal.

Paa Tab. IL forestiller
Fig. i. Marfluen i naturlig Storesse.
Fig. 2. Marfiuens Under-Labe forstorret.
Fig. 3. Et Kabe-Been forstorret.
Fig. 4. Et Folhorn forstorret.
Fig. 5. Een af Forfodderne forstorret.
Fig. 6. En forstorret Bag-Fod.
Fig. 7. En Fierdannet Stiert Fod forstorret.
Fig. 8. Stierten med alle sine Blade udbredet og forstorret:

III.
En liden Bierg Ruur med stribede og taggcde Skicel, 

famt med et LugedannetLaag.
Balanus conico-convexus, ferrato-ftriatus, operculo elevatili.

Paa Bierge og Steene, som staae dybt under Soe-Vandet, sidder et 
Slags Skial, som bor henseres til den her saa kaldte Bierg-Ruur (Bala

nus



___ _______ ’_______ over Norsse Insecter._____________ _____ 7 
nus £ Lepas) men er meget liden, imod de andre her forefaldende Species at 
regne, og i naturlig Srsrelse saadan, som Tab. TIL Fig. i. udviser. Den er 
egentlig sammensat af tre Stykker, hvoraf det storste, og meest ophovede, sees 
noget forstorret under Fig. 2., der andet, som er meest langt og small, under 
Fig. 3., og der tredie, som er kortest, under Fig. 4. Disse tre foreenede Styk, 
ker udgiore en Skicel 'af mere convex end coniff Skabning; og da et hvert 
Stykke har ved Siderne, hvor de strode til hinanden, adffillige Furer og Tag
ger i Kanten, saa seer Skicrllen baade striber og tagget ud. Til disse tre vcrsent- 
lige Stykker kommer endnu der fierde, nemlig er Laag (Fig. 5.), som ligger 
plat oven i SkiTllen, og indflutker imellem dens rrende Hoved,Parter, og be- 
staaer af to i Scorelse ulige Deele, hvilke (ligesom de tre Hoved-Stykker) ere 
saa ncrr og noye foreenede med hinanden, at de ey uden ved Magt lade sig 
bryde og adskille fra hinanden. Derimod sidder Laaget selv ikkun losrlig ind
fatter, Da det lader sig bevcrge op og ued som en Luge, hvorigiennem Insectet 
stikker frem, ikke lige op, men paa Skraas, som er ar see af Fig^i. a; langt 
anderledes end hos andre Balanos, hvis Laag har en Nisse eller Sprcrkke, der 
aabner og giver sig ud, hver gang Insecter vil stikke frem. Jnsecret, som boer 
i dette Huns, og er fcestet til Skicellen ved visse smaa Muffler, fremviser sig, 
naar der tages ud, i saadan Gestalt, som Fig. 6. forestiller, nemlig i den ene 
Ende som en rundagtig Pose, og i den anden med mangfoldige Greene eller Fol- 
horne, som alle tilsammen tagne ligne en Feye-Kost. Munden (Fig. 6 a.), 
som ved en kort Hals er adskilt fra Kroppen, har adffillige ZEde-Redskaber, 
hvoraf to ligge Horizontal neden i Munden, og siode mod hinanden, ere blode 
og halv Cylindriske, samt i Enden stumpede og med en liden Traad forsynede; 
og to andre derimod sidde oven til, rer lige i Midten, og ere vel ligeledes blode, 
men derhos klumpagtige og i Enden flossede. Ncrft derved sidder paa hver Side 
en liden flad og beenagtig Tand (Fig. 7.), som i Enden er kloster og flosset, og 
atter ved Siden af disse en noget storre Tand (Fig. 8.) med fire Jndffcerelser 
oven til, men ikkun een neden ril; begge Par staaende paaKanr og bevcrgelige. 
Ved og oven for Munden breder Insectet sig ud i mangfoldige Greene, eller 
Folhorne; thi fsrst sidder paa hver Side af Halsen et korr og tvdeelr Folhorn 
(Fig. 6. bb.) , som ligner noget en Krabbe-Sax, men er dog blod og kiodagrig, 
ligesom alle de ovrige, Derncest sees oven for Munden ro Par lange 09 smale 
Folhorne, som ligeledes ere rodeelte, der er, neden kil hele, men oven til skilre i 
tvende Parter, hvoraf den ene er ulige kortere end den anden (Fig. 6. c c.); hvor- 
paa folge tre Par endnu lcengere, og stråledes rodeelre, at begge Parter ere om
trent lige lange; men endelig kommer er Par enkelte (Fig. 6. dd.) som sidder 
Mxbggest. Alle disse Folhorne ?re afdeelre i mange smaa Leedrr, og de sidste 
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sex Par i sier, formedelst smaa vedhangende Haar, flossede som Fiere. Be* 
meldre sex sidste Par sidde og alle fastede, del cene efter det andet, paa et langt 
Lem (Tig. 6. e.) dannet som en Pelse, men indknebet onnrelit i Midlen, og in
den til butik, med en Slangeviis opgaaende Aare, der meest synes at lignede» 
store Blod-Aare, som gemeenlig lober langs op ad Ryggen paa Ormene, helst 
da man i denne kand merke en Bevagelse, som i en Aare. Dette uscrdvanlige 
Lems Farve er hviid eller blank, men Folhornenes rodagng, da Kroppens der
imod er bruun, med en langs hen ad Ryggen gaaendechviid Aare, som indehol
der et Slags Melk, og giennemflares paa langs af en anden bruun Aare, 
hvortil og sees Tegn paa Kroppens foreste Deel (Fig. 6. £.), hvor denne Aare 
aflader. Jnsecrets Leye, eller Stilling i Skiallen, kand man nogenledes fore» 
stille sig, ved at betragte Fig. 9. I den smaleste Deel af Skicrllen, og hen ved 
den bredeste Ende af samme (Fig. 3. a.), sidder paa den indvendige Side en tynd 
og langagtig Tand (Fig. 9. a.), til hvis underste Side Legemet egentlig er faster, 
stiont det tillige ved starke Muskler Hanger fast ved Laagec, i sar ved den mindste 
og smaleste Part af samme (Fig. 5. a.), saa at det egentlig er imellem denne 
Tand og Laaget, at Insectet har sit Sade; og naar det med Bag-Enden flyder 
Laagek op (See Fig. 9, b.) stikker det i samme Oyeblik Foihornene frem igien- 
nem Aabningen (Fig. 9. c.), for saaleves at fange noget til Fode. Derimod er 
Skiallens storste og bredeste Deel (Fig. 2. item Fig. 9- cl.) ikkun lidet foreener 
med Kroppen, efterdi Insectet flal der boye eller krumme sig, naar det stikker 
fine Folhorne ud. Desuden tiener og dette Mellem,Rum til et Glemme-Sted 
for den temmelig store ZCMs-Stok eller Ovarium (Fig. 9. ej, som Insectet 
har liggende bag ved Ryggen, og ved visse fine Strenge fasthangende saa vel 
til Ryggen som Skiallen; fliont dette ikkun sielden sees, forend Insectet har 
naaer sin modne Alder og fuldkomne Storelse. Imellem Insectet og Stenen 
eller Klippen, hvorpaa Skiallen sidder, befindes altid en tynd Hinde, som be# 
dakkec dette blode Insect mod Stenens Haardhed. Paa en Deel af disse Skial 
sees et lidet rundt Hul, ey ftorre, end at det kand modtage en Knappenaal; 
og i dem findes gemeenlig en liden Nereis af en Nagels Langde, undertiden og 
en 4Xvci|e (Gordius extremitatibus concoloribus) som have adel sig ind igien# 
nem Skiallen og fortaret Insectet. Skulle dette Slags Bierg-Ruur af nogen 
tilforn vare beflrevet, da er Det mig gandfle ubekiendt.
Paa Tab. III. forestiller

Fig. i. Bierg-Ruren i naturlig Storelse.
Fig. 2. Der storste Stykke af Skiallen noget forstorret.
Fig. 3. Det lange og smale Stykke af samme.

fig.
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Fig. 4. Det korteste Stykke af samme.
Fig, 5. Ski cell ns Laag eller Operculum.
Fig. 6. Der i Skiællm boende Znftcr, forstsrret.
Fig. 7. Een af Inserters Brenagrige Tænder, forstyrre^
Fig. 8. En Diro / forstorrer.
Fig. 9. Insectet, liggende i sin Skiæl.

IV.

En Sse-Skollorm eller Tusindbeen, med omtrent 82Fod
der paa hver Side/ og med tvende Traade i Stierten.. 
Nereis Tegmentis annularibus circiter go, fubtus fu Icat a, 

cirrhis caudæ duobus.

Dene Insect seer ud som en Tusindbeen, eller Scolopendra, og lader sig 
beqvemmeligst hensore til vet Genus, so n i Linnæi System Heeder Nereis, og 
er med Scolopendris nær bcflægtet. Dm sees i sin udvortes Skikkelse afbildet 
Tab. IV.Fig. i., men er ellers af forffiellig Længde, da nogle befindes acvære 
en heel Finger, andre iglen ikkun en halv Finger lange, og derunder. Foran 
sidder et Par tykke, blöde og Cylindriske Horne, med en endnu blodebe, samt 
rund og papilleux, Klode i Enden; og imellem disse ligger en blod Plade, lige* 
som en Pande, der bag til, hvor den er bredest, har fire sorte Punkter som 
Ayne, og foran, hvor den er smalest, tvende smaa Horne, hvilke i sig felvere 
bl ode som Traade, men syneS dog, saa længe Insectet er i sit Element, nemlig 
Soe-Vandet, at staae stive som Borster. Paa hver Side af Hovedet sees 
fire andre Traade af selvsamme Beskaffenhed, men dog en god Deel stsrre; 
hvilket alt forestilles under Fig. 2. Under Hoveder sidder en Aabning, som er 
Munden, og inden i samme et klodagtigt Væsen, somsees forstorret under Fig. 3., 
og har dette besynderlige, at der kaud skydes langt ud af Munden, og trækkes 
ind iglen, saa at man ey seer ringeste Tegn dertil. Paa samme bliver at merke, 
forst tvende krumme og Savlignende Tænder (Fig. 3 aa. item Fig 4.), dernæst 
et Svælg eller Aabning, hvorigiermem Maden gaaer (Fig. 3. b.), og endelig de 
kiodagtige Gummer (Fig. 3. cc.), med deres mange hornagtige smaa Knuder, 
hvilke, naar Svælget tillige med Tænderne trækkes ind, og Gummerne stode 
sammen, uden Tvivl liene tit ar knuse og sondertrykke Maden. Kroppen er 
lang og smal, neden under flad med en paa langs gaaende Fure, men oven til 
convex og afoeelk i mange Ringe, hvis Antal er ulige efter JnsectetSStorelse, 

' B nemlig

T
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nemlig paa de storste omtrent 80, og paa de mindre 72 til 64, og derunder. 
For hver Ring (den forste og storste undtagen) har Insectet paa begge Siver en 
gandffe flad, breed og kort Fod, staaende paa Kantsaaledes, at den vedhan- 
gende blöde Traad (Fig. s. a.)> som sidder i den oversteEnde, pager opad, og 
de igiennem Foden lobende fine og haarde Stilke (Fig. 5. b.)> som sidde i tre 
adffilte Samlinger, page lige frem eller horizontal, og have den Egenskab, at 
de baade kand ssydes ud og trakkes ind i Foden igien. Pderst i Rumpen staae 
tv fine Traade, hvilke (ligesom de forhen ommeldte Hvved-Traade) holdes stive 
i Vandet, og ttene uden Tvivl til samme Brug, som de paa Fodderne siddende 
Stilke og Traade, nemlig til at roe og ffyde sig frem med i Soen, hvor In
sectet bevager sig meget hastig, og flaaer sig i mange Bugter, helst naar del 
vedrores. Dets Farve er enten gron-eller rod-agtig sort oven til, men neden 
under blaae; og langs hen ad Ryggen lober en fiin Aare af rod eller morkerod 
Farve, som formodentlig bliver den store Blod-Aare.

Dette Insect er ellers det samme, som i Söndmsrs Beffriv.I. P. 197. 
Side loselig er ommeldt, og synes at vare den i Linnæi Syft. Nat. ed. 10. 
pag. 654. saa kaldte Nereis pelagica; men da denne sidste foruden et ringere 
Antal af Fodder (som dog er meget foranderligt, og altsaa i Sammenligningen 
ubetydeligt - tillagges tvende Knuder paa Hovedet, som ikke findes hos hiin, og 
derimod ep tillagges de tvende Rumpe Traade, som hiin virkelig har, faa kand 
der med Billighed tvivles om, at de ffuile vare eet og selvsamme Species.

Paa Tab. IV. forestiller
Fig. i. Insectet selv i sin heele udvortes Skikkelse, liggende paa Bugen.
Fig. 2. Insektets Hoved forstorret.
Fig. 3. Hals-Svalget, med sine Gummer og Tander, forstorret.
Fig. 4 Een af samme Tander endnu meere forstorret.
Fig. 5. En Fod forstyrret.

V.

En Soe-Hare uden Øret og med splittet Snude.
Thetys auriculis nullis, margine antico fiflb prominulo.
Zblant de adffillige Mollufca, som findes ved vore Strandbradde, fore

komme i sar tre Slags, som jeg holder forat vare hidindtil ubckiendte, og som 
jeg, formedelst dcreö Liighed med den egentlig saa kaldte Soe-Hare, eller Lepus 

marinus 
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mannus Aldrovandi (*), vil tage mig 0en Friel-ev at kalde S-e-Harer, og 
fage ar forestille dem alle i Tegning paa een og lamme Tabelle, nemlig paa Tab. v.

B 2 Det

(*) Dette Sse-Dyr, som hos Jonfton findes aftegnet under Navn af Lepus Marinus i Hift. 
Nat. Exfwgv. Tab. i., forekommer og ved vore Strandbredde i stor M«ngde, og det 
i folgende Skikkelse: Den er omtrent en halv Fiiger lang, eller lidt mindre, og oval
rund, paa Ryggen meget ophoyct, om Kanterne tynd og tillige ujervn, men neden under 
flad, og sammesteds forsynet med en aflang breed Fod, som ikkun i Midten er fasthcrn- 
gende til Kroppen, men ved Siderne adskilt derfra, og staaer bag til noget, men ikke me
get, uden for Kroppen. 3 ovrigt bestaaer den af et kisdagtigt Vrsen, overdraget med et 
fast Skind, og pan svcrste Side overalt besat med storre eller mindre blodc Vorter, af 
hvilke de siorste kand lignes med de m ndste Knapp.naals-Hoveder. Den giver sig ellers 
mange foranderlige Skikkelser, da den snart gior sig kortere, snart leenaere, nu brcedere 
i Enderne, nu finalere, mi meere eller mindre uj«on i Kanterne; og sieldcn seer den paa 
ren Side ud soin paa den anden. Henved den foreste Ende, som gemeenlig er den sma- 
leste, sees to Huller paa toarrs lige over for hinanden, hvoraf srcinstikketo trinde og kisd- 
agtige Horne, et Par Linier lange, neden til tykke og glatte, men oven til noget finalere, 
og rundt om besatte med mange kiodagtige Trevler, af hvilke de uederste tre de larngste, 
og de ovrige efcerhaanden kortere, saa at Hornene derved faae entrind, men tilligeconift 
Skikkelse. Naar disse Horne stikkes ud (thi de kand og trarkkes gandfte ind i Hullerne) 
og Ryggen tillige bsyes krum, faacr Soe Dyret en stor Liighcd med en siddende Hare. 
Henved den anden Ende, som gemeenlig er den bredeste, sidder et enkelt Hul, som under
tiden sees at give en Deel gule Excrementa af sig, og bliver derfor vist nok Anus Det 
seer ud som en opstaaende ksdagtig og huul Cylinder, og er rundt om indhargntt af ni 
kiodagtige og krusede Blade, ret at see til som smaa indskaarne og krusede Kaal-BIade, 
med en Hoved-Green i Midten og adstillige Bl Greene ved Siderne, just ligesom paa 
Trarerncs Blade. Alle disse Blade st-ae rundt om Hullet, ligesom Straalcrne paa en 
Stierne, og have en findeles artig Anseende; men naar de trarkkes ind i Kroppen igien 
(thi de kand skydes baade ud og ind) da sees intet uden en utydelig Aabning Ded den 
foreste Ende af Foden, lige neden under de to flossede Horne paa svcrste Side, sidder et 
kisdagtigt Lem, som et Hoved med to Lirer eller Snippe, som ere Folhornene, og midt 
imellem dem en aflang Aabning, som er Munden. Et Stykke derfra sidder imellem Fo
den og Kroppen tt andet kisdagtigt og trindt Lem , nersten af samme Anseende som Fsl- 
hornene, dog lidt storre, og kand trerkkcs baade ud og ind, hvilket ester al rim.lig For
modning bliver Penis. Dyret beverger sig gandste langsom og uformerkt, er neden under 
hviidt, men oven til rodbruunt, dog blcegt. De krusede Blade falde hvide, og noget 
blaae om Kanterne. Endnu kunde m.rkes, at toet oven for Hullet og de deromkring 
staaendc Blade giver sig tilkiende en Pikken og Bevcrqelse, som viser, at Hiertet maa der 
have sit Garde; item at Hullet selv, der omgives af Bladene, sidder gemeenlig hen til een 
as Siderne, og aitsaa ey midt paa den nedrrste Deel af Kroppen. Enhver, som sam
menligner denne Beskrivelse med Jonftons Tegning over Lepus marinus, skal uden Tvivl 
sinde den allcrsterste Liighed imellem dcm, og ingen anden Forstic! end denne: at vores 
Soe-Hare har flossede Srer og indssaarne Blade ved Rumpen, intn Jonftons derimod 
glatte Hrcr og u-indffaarnt Blade; hvilken Forstiel dog er as liden Beeydenhed. Med 
disse kommer vel nogenledes overeens Bohadfchii sag kaldte Argus (vide Bohadfchii Traft.
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Der forste Slags, som her egentlig kommer i Betragtning, er af Skabning og 
Stvrelse stråledes, som Tab. V. Fig. i. & Fig. 2. udviser, da den fsrste Figur 
forestiller Soe-Dyrek paa sverste, men den anden paa underste Side. Ten er 
ellers i Fasthed som Kiod, af Skabning oval-rund, paa Ryggen opheyet og 
befat med smaa Vorter, men neden under flad, og rundt cm i Kanten tynd, 
Dg som ofrest ujcevn. Den har kun en eneste lang og temmelig breed Fod 
(Fig. 2. a.), som gemeenlig strcekkcr sig et Stykke uden for Den bageste Deel af 
Kroppen (Fig. 1. a.), men er ellers paa alle Sider adskilt fra Kroppen, og ikkun 
i Midten faflHangende; hvoraf det kommer, at den ey allene er i Stand til al 
Zaae, eHer rettere al krybe langsom afsted paa Sncglcviis, men ar ben og, 
staaende paa fin Fod, kanv Lrcye cg vende Kroppen ncrsten rundt omkring, tik 
hvilken Side ben vil. T elte secs i far, naar den lcggcs paa Ryggen; thi da 
dreyer den Foden rundt om, for at finte noget at faste den ved, cg faa snart 
Den med Fodens fvreste cg tykkeste Deel Fig. 2. b.) rerer ved noget, faster derr 
sig strap faa vel, at den ved egen Hielp kand komme til at ftaae med vpvendl 
Ryg, skisnt alting gaaer langfon t og meysommeligt til. Man seer og, imedens 
Den ligger paa Ryggen, at den kand krympe sig sammen, og med Legemets 
tynde Kanter indsvebe og fiiule den hele Fod. De evrige Lemmer, fom fortiene 
at merkes, ere r.) Den lille vphoyede cg splittede Snude (Fig. i.b &Fig.2.c.) 
fem er intet andet, end en splittet Ophvyelse af Legemets tynde Kant. 2.) De 
tvende blode Fslhvtne (Fig. 2. dd.), med en paa hver Side og tat neden for 
siddende sort Punkt (Fig. 2. ee3.) Det Lem, fom Forhornene og de forte 
Punkter sidde paa, hvilket seer ud som et lidet Hoved, og har der, hvor det 
narmer sig til Fodens fvreste Deel, en Aabning, hvoraf kand udtrykkes et kisd* 
agtigt Lem med en paa langs gaaende Risse, som paa begge Sider er befat med 
et halvt Snees krumme og fine Tander, og bliver uden Tvivl at anfee for den 
rette og egentlige Mund. 4.) Det Sncgle-Huus, eller Cochlea, som ligger 
gandsse indfluttet cg skmlt i Dyret, men er ellers af saavan Skabning og Sts» 
relse, fom derunder Tab. III. & IV. sies forestillet baade paa vverste og un
derste Side. Dette Snegel-Huus, hvortil uden fra ey fees ringeste Tegn, har 
Kl. Save ulden til stråledes, ar dets vphoyede Deel (Fig 3, a.) vender op til

Ryggen,

de qvibusdam animalibus marinis, c 3. & c ir Tab. V. Eig. 4, & 5 ) MkN ved nvyrre 
Sammenligning vil man Icttelig crsarr, at delle dog nw« vare tt langt andet Sov Dyr, 
fliont bemeldte Forfatter paafiaaer, at örter «t mcd Aldrovandi og jonftoniiLepus 
marinus , og beffyldev disse tv Skribentere for at have, blot kfter Fiskernes Berrtnina, 
givet Dyret Navn afog Liighed med cn Hare. Havde den ellers vel sortiente AulKorseet 
den Ssc-Hare, som nu er beskreven , tvivler jeg aldeles ikke paa, at hand jo havre kaldet 
Kenne Beskyldning tilbage iglen.
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Ryggen , men Vets runde Ende (Fig. 4. a.) hen til Hoveder, ogdenssorsteDeel 
afZiabningen, tillige med Omdreyelftn eller fpira cochleae (Fig.4. b), hen til 
Dyrets Bag-Deel, indehvidenSe alte Indvoldene, og i seer den brune Sever, 
som paa en Spiral Maade lober ind i Omdreyelftn, ligesom hos Sneglene.

Denne sidste vg besynderligste Egenskab, som ikke findes hos noget andet 
migbekienDtSoe-Dyr, foraarsager, ar man neppe kand vide, til hvilket Genus 
den nerrveerende Soe-Hare egentlig bor henfores. Endstiont den indbefatter 
tn Cochleam, kand den dog ikke vel udelukkes af Mollufcorum Classe; men 
at jeg har regnet denne og deovrige Soe-Harer blant Thetya, dertil har' jeg 
ingen anden Grund end denne, at Linnæus har kaldet Lepus marinus Aldro- 
vandi en Thetys. Enhver seer dog lektelig, at den Generiffe Definition paa 
Thetys maatte meget forandres hos Linnæum, om den skulle passe sig paa vore 
Soe-Harer, i sar paa den narvarende; ja, da Thetyorum rette Characteer 
nyelig er udviklet, og efter Ariftotelis Lare rigtig bestemt, i Aél. NidroC 
Tom. 3. af Selskabets Stifter, Hans Hoyarvardighed Herr Biskop Gumiero, 
faa seer man, at dette Navn ingenlunde kand passe sig til flige Dyr. Lernaea 
Bohadfchii har vel et os conchiforme i sig, ligesom denne en cochleam, eller 
rettere er os cochleiforme; men ey at tale om, at Navnet er taget af samme 
Dyrs Forgistighed (fc. ä lacu Lerna, ubi habitabat monftrum' venenaturo 
Hydra}t fora her ikke bemerkes, faa er desuden Forffiellen imellem Lernæa og 
vore Soe Harer noget for stor, eller Overeensteminelftn (fem mig synes) alt for 
liden, til at kunde henfore dem alle under eet og famme Genus. Argus Bo
hadfchii, fom skal vare den rette Lepus marinus, ligner vel denne langt meere; 
men da Grunden til Navnet soges i de smaa forte Prikker eller Punkter, fora 
sidde paa Dyrets Orer, og holdes for at vare Oynene, faa synes Navnet ar 
vare ubegvemt, ev allene for denne Soe-Hare, som flet ingen Aren har, men 
vg fordeovrige, som i steden for sorte Punkter havs tynde Traade eller Flos 
paa Arene, hvilket vel ingen kand anser for Ovne, ligesom jeg heller ikke kroer, 
at Bohadfchii Argus har virkelige Oynr. Da narvarende Soe-Hare altid 
har en Cochleam hos sig, faa kunde den (naro der endelig stal laanes et Navn 
af Mythologien) if fe ubillig kaldes Triton ; men da dette Navn af Linnæa 
killegges et g andske andet Dyr, og derimod Lepus marinus- Aldrovandi kal
des af ham en Thetys, faa lader jeg baade denne og de folgende Soe-Harer 
gaae under sarantr Navnindkil vore Syftemarici give os noget bedre. Til. 
Slutning maa jeg erindre, at narvarende Soe-Hares Farve er oven trl bruun, 
men neden under hviid, vg at dens Opholdssted er Soe»Vandet nar ved 
Strandbredden.
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Paa Tab. V. forestiller

Fig. i. SoeHaren i naturlig Storelse, fremvisende den ene Side, og hvi
lende paa sin Fod.

Fig. z. Den samme, ligeledes i naturlig Stvrelse, men liggende paa Ryggen.

Fig. 3. Det i Soe-HarenindsiuttedeSnegle-Huus, eller Os cochleiforme^ 
betragtet paa den overste Side.

Fig. 4. Dito, betragtet paa den underste Side.

VI.

Cn Soe-Hare med tvende osreiste Vrer og mangt 
greenede Horne paa Ryggen.

The tys auriculis duabus elevatis, cornibus dorfi ramofis 
five arborefcentibus.

Dette er et gandsse blodt og giennemsigtigt Soe-Dyr af langagtig Skab
ning , dog meere tykt i Midlen end ved begge Ender, i sier ved den bageste, hvor 
det falder smalt, og endes med en Spidse, da den foreste Deel derimod endes 
med fire kom, men taggede eller Grenefulde, Folhorne; hvilket med meere er 
at see af Tab. V. Fig. 5. Neden under er Kroppen flad, og tynd omkring Kan
terne; og med denne Flade, som egentlig bor kaldes Soe-Dyreks Fod, beva- 
ger der fig fort paa Snegle-viis. Allerforest, hvor denne Flade tager sin Be, 
gyndelse, sees en paa langs gaacnde Risse, eller liden Sprcrkke, som er Mun- 
den. De ovrige merkvcrrdige Lemmer i og uden paa denne Soe-Hare ere fol
gende: i.) Et Par ncrr ved Halsen og jervnsides staaende Orer (Fig. 5. a.), 
som ere indffaarne paa alle Sider, og see derfor ud som de vare taggede eller 
flossede, og staae opreiste paa en hoy Rod eller Stamme, som hen ved Orene har 
fem mestendeels horizontal udstaaende Greene. 2.) Et Par hoyere og meere 
Greenefulde Horne, siddende javnsides (ligesom Orene, og ikke rer langt fra 
dem) oven paa Ryggen, hvor man langs ned ad seer endnu fem Par grenede 
Horne, som esterhaanden tage af i Hoyde, jo meere dencrrme sig til Bag- 
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Enden. Alle disse sex Par blöde og boyelige Horne, som adstilles fra hinanden 
ved en midt ad Ryggen gaaende Fure, ere intet andet end lige saa mange Lun
ger, og tiene Soe-Dyret til samme Brug og Nytte, som Giellerne hos Fiste, 
nemlig at Blodet ved Havets eller Bolgernes Tilstod foru ndes deri, og glores 
beqvemt til Circulation. 3.) En imellem det andet Par Horne, eller lidt bagen 
for samme, siddende ujcevn Pukkel (Fig. ;.b.), der idelig bevcrger sig op og ned, 
og indsiutter en liden giennemsigtig Blcrre, som, hver gang Pukkelen bevceges, 
udvider sig og krymper sig sammen igien; og denne Blcrre holder jeg da for at 
vcrre Hjerter. 4.) Adskillige Indvolde, som uden fra kand betragtes, og sees 
at ligge som brune eller rodagtige Tarme og Klumper langs hen ad Siderne, og 
tit sende visse Greene eller Aarer op til alle Hornene. Blant disse diftingvere 
sig paa hoyre Side tvende smaa Knuder, siddende imellem Ørene ogdet hoyeste 
Par Horne, og paa venstre Side et langagtigt Lem (Fig. 5. c.), som synes al 
vcrre sammensat af tre Parter, nemlig een langagtig og to rundagtige, og bli
ver Uden Tvivl at anser for Ventriculus primus, fecundus, & inteftinum 
duodenum, efter Bohadfchii Anmerkning i Bestrivelsen over Lernæa, aller
helst da jeg deri undertiden har tydelig merket en motum periftalti, eller Orme- 
formig Bevcrgelse ligesom i Tarmer, der fortscrttes for fra hen til Bag-Deelen. 
De Tarmedannede Indvolde der omkring, som og strcrkke sig op til de Greene
fulde Lunger, udgiore Soe-Dyrets Lever, hvilket jeg ligeledes flutter mig til 
tif bemeldte Bohadsch, der saa meget meere kand troes, som hans Lernæa er 
et stort Soe-Dyr, hvor aldt saadant tydelig kundeadstilles. I svrigt er denne 
Sse-Hare uden paa hviid af Farve, og derhos saa blank eller giennemsigtig, 
tit man uden paa kand see Indvoldene, som ere brune eller rodagtige, ja endog 
bemerke Indvoldenes langsomme Bevcrgelse eller motum periftalticum. Vel 
findes her, foruden de blanke, nogle andre, som uden paa ere bruunfarvede; 
men da de i alle Maader have famme Skabning, undtagen at Hornene ere lidt 
meere Greenefulde, saa kand de vel ikke vcrre adstilte fra hine, uden i Henseende 
til Klonnet. Saa tange dette Dyr ligger og flyder i Soen, seer det omtrent 
ud fom en Gople (Medufa), eller rettere som en blod og udannet Klump, der 
ingen ret Skikkelse har; men saa snart det scrttes i et Vand - Glas, flaaer det 
alle sine Greenefulde Lemmer ud, og faaer derved en meget artig Anseende.

Paa Tab. V. forestiller Fig. 5. denne Soe-Hare i naturlig Storelse, og 
paa den eene Side, liggende paa sin Fod, med udstrakte Folhorne, 
samt med oprejste Ører, og alle dens Greenefulde Lunger.

VII.
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VIL

Ev Soe-Hare med tvende Arer/ og Knippeviis samlede 
Home paa Ryggen som Qvaste.

Thetys auriculis duabus, pilis dorfi mollibus, fafcicniatrs, ere&is.

Rærværende lille Soe-Dyr kommer med der næst foregaaende meget over*  
eens / saa vel formedelst sin langagtige og bag til spidse Skabning, som og i 
Henseende til dets flade og i Kamen tynde Fod, med hvilken der bevæger sig 
langsom afstev, (om en Snegel; ep ar tale om, at Farven paa Kroppen er 
hviid og blank hos dem begge. Berte er da den tredie af mig saa kaldte Soe- 
Hare, hvis udvortes Skikkelse er ar fee af Tab. V. Fig. 6., og hvis merkeligste 
Lemmer tre folgende: i.) Er lider rundagligt Hoved, med en neden under paa 
langs gaaende Aabning eller Rlsse, som er Munden, og med tvende fra Siderne 
udgaaende lange, (male og glatte Folhorne, som (laae meget vidt udspcendte og 
adffilce fra hinanden, men ere ellers blode ligesom den hele Krop. 2.) Tvende 
blode og taggede Ører (Fig. 6. a.), som vel ftaae jævnsides ved hinanden, men 
dog gandsketær sammen paa een og samme Rod. 3.) Fire Par Qvaste, eller 
Samlinger af blode Borster uden Tagger, af hvilke der foreste Par er det hoyestr, 
og de andre efterhaanden alt smærre og smærre. Disse ere, egentlig at tale, 
Soe-Dyrets Lunger, og staae ikke midt hen ad Ryggen, som paa den næst fore# 
gaaende, men lidt længere ned ved Siderne, dog Parviis og parallele mod hin, 
anden. 4.) Hjertet, fom maa sidde en Steds nær ved Ørene, efterdi man der 
merker en Bevægelse, eller Hierte-Klappen, ligesom hos den foregaaende, ssiont 
ep saa kiendelig. I ovrigt bliver at merke, at hele Kroppens Farve er hvild 
og blank, men de Qvast-dannede Lunger Purpur-rode med hvide Spidser (*),  
hvilket giver denne Soe-Hare en prægtig Anseende frem for de andre. Langs 
hen ad Stierten gaaer ellers en Krid hvild Stribe, og pderst i Folhornene en 
lige saadan Skræg.

(*) Naar disse hvide Spidser §etr«gtes tmbev Microfcoplo, fee be ud som smaae hvide Kiivp- 
iPer, og syues st være iudhuule; hvilket jeg ikke har umketved Cernua dorfalia paa de« 
«<rst foregaaende.

Paa Tab. V. forestiller Fig. 6. Soe-Haren paa den eene Side, i naturlig 
Storelse, hvilende paa sin Fod, med udstrakte Folhorne, Ører, og 
Qvast-lignenDe Lunger.
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VIII.
Ruur paa Asters/ eller/ Orme-Rsr paa Asters.
Dentalium tefta flexuofa triqvetra, antice acuminata.

Dene Slags Ruur, eller Orme-Ror, kand (i sig selv betragtet) ikke vel 
være ubekiendt for dem, der tiende Asters; men Insectet, som boer deri, er 
formodentlig kun sielden seer eller betragtet, endog af de Namrkvndige selv. 
Dette har jeg Aarsag at (tutte af Linnæi Syft. Nat edit. io. pag. 78s., hvor 
ncrrvcerende Ruur, saa vidt jeg kand ssionne, forekommer urrver Navn af 
Dentalium Entalis, men med en hosfoyet Tilstaaelfe, at det deri boende Insect 
er ham endnu ikke bekiendt; hvorfor og Jnseccets Generiske Navn paa samme 
Sted settes in blanco. I Anledning deraf har jeg foretaget mig, saanoyesvm 
mueligt, at undersoge baade Ormens og Orme-Rorers Bessaffenhed, og kand 
vm begge Deele melde folgende.

Orme-Roret, eller den Skiæl, hvori Insectet opholder sia, bestaaerafm 
fast Kalk-artig Materie, ligesom Osters eller andre Skiæl, og sees i naturlig 
Storelse afbildet paa Tab. VI. Fig. 1., saa og i sin natlige Stilling, da den 
altid krummer sig som en Slange i fleece eller færre Bugter. Den har ellers 
en gandffe trekantet Skikkelse, og folgelig tre flade Sider, hvoraf den ene sidder 
fastgroet til Osters-Skallen, og de to ovrige ft ode sammen oven til med enffarp 
Kant, der seer ud som en kiolagtig Ryg, og strcekker sig hele Roret igiennem; 
men derimod er Aabningen eller Hullet i Roret, hvor Ormen egentlig har fit 
Scrde, gandffe rundt eller trindt, og rager efterhaanden af i Vidde, fra foreste 
til bageste Ende, ligesom Roret selv tager af i Tykkelse. Fra den foreste Ende 
udgaaer (just der, hvor den kiolagtige Ryg aflader) en fast Tand eller Pigge, 
som formodentlig har givet Anledning til, at dette Slags Nuur kaldes Denta
lium ; og i den bageste Ende gaaer Rorets ueberste Deel (Fig. 1. b.) altid no
get lcengere ud, end den overste, rer ligesom et Stykke af denne sidste kunde have 
verret tabt, eller fortærer, eller ved en Hændelse afstodt. Hullet gaaer lige 
igiennem det hele Ror, men Ormen, som har sit Tilhold deri, er ikke fuldt saa 
lang; dog af en besynderlig Skabning, og bestaaende af adskillige Lemmer, som 
lhver for sig maa beskrives. 1.) Et Hoved-lignende Lem med en lang Hals 
(Fig. i. a. Fig. 2. a. & Fig. 3. a.), hvilket eykommer gandffe til Syne, forend 
Ormen ffyder sig ud af Roret, men sidder indsiuttek indtil den overste Knop, 
som med sine tre udstaaende Pigger altid staaer uden for Hullet. Denne foreste 
og klumpagtige Deel bestaaer af rn haard og convex Been-Plade, inden til huul 
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som en Hierne-Skalle, og uden til forsynet med tre Beenhaarde Pigger eller 
Horne/ hvorigiennem fra Skallens huule Sidegaae Huller, nemlig et Hul for 
hvert Horn, Dont ikke meget dybt ind, og undertiden ikkun i er Horn, meney 
i de ovrige. Uden om er denne Skalle omgiven med en Skindagng Materie, 
som fortsattes bag til i en tynd og flad Hals, der i Begyndelsen er bredest, og 
har der tvende udstaaende Ore-Lapper af samme blode Materie, een paa hver 
Side (Fig. 2. bb.), men bliver siden efterhaanden smallere. Naar man seer, 
hvorledes Ormen strakker dette Lem ud, og hvorledes den udbreder de vedham 
gende to smaa Ore-Lapper, ligesom tvende Folhorne, med videre, da skulde 
man aldrig kunde tanke ander, end al decce Lem virkelig var Ormens Hoved, 
og at Munden nodvendig maarre sidde i Enden deraf; men da flet ingen Aabning 
nogensteds er at merke derpaa, nodes man strap til at forlade disse Tanker, og 
derimod troe, arden haarde Plade med sine tre Pigger tiener Ormen til Varge, 
baade naar den er udstrakt, og naar den sidder indflutlet, da Pladen i sidste 
Tilfalde bedakker Rorets overste Aabning som et Laag, og hindrer andre Orme 
fra ak bore sig derind; item at de vedhangende tvende Lapper (hvilke undertiden 
befindes at vare splittede i Enden, men som oftest hele) maae bruges i steden for 
Folhorne, tit at befole hvad der i Narvarelsen kunde vare tienligr til Fode og 
deslige. 2.) De mange Greene eller Arme (Fig. i. cc.), som paa begge Sider 
af bemeldte Hoved-lignende Lem staae fastede til ben overste Deel af "Kroppen, 
i tvende lige over for hinanden staaende Rader, eller halve Cirkler, hvoraf enhver 
l sar indbefatter 14,15, 16 til 17 Arme; thi disse ere i Henseende til Antallet 
foranderlige, og ikke engang paa begge Sider lige mange hos eet og samme 
Insect. De bestaae af en kiodagtig eller blod og flindagtig Materie, og ere 
neden til, eller ved Roden, sammenhangende med hinanden, men oven til ad- 
ffiire, og ligesom fryndsede, formedelst nogle paa begge Sider vedhangende 
kiodagtige Trevler, som sees af Fig. 4. cc. I faadan udbredet Stilling holder 
Ormen bestandig sine Arme i Vandet, undtagen naar den af Frygt eller andre 
Aarsager trakker sig ind i Roret, eller og naar den, efterår Frygten er forbi, 
begynder al krybe frem af Roret iglen; thi da ligge Armene paa begge Sider 
sammenfoldede omtrent saaledes, som de findes forestillede under Fig. 2. cc. og 
Fig. 3. cc., hvoraf den forste fremviser dempaa den nedvendende- og den sidste 
paa den vpvendenbe Side. Dog er det at merke, at Arme-Raderne pleye, i 
foranforre Tilfalde, ikke ak staae saa vidt adffilte fra hinanden, som bemeldte 
tvende Figurer forestille dem (thi dette er fleet med frie Forsat, paa der ar visse 
andre Lemmer, som ellers ligge fliulte, kunde betragtes i deres rette Sammen
hang) men tmere indviklede, og i Enden lidt sammenkrollede, som. Fig. 5. nar
mere udviser. I ovrigt seer disse Arme meget bunkede og brogede ud, da alt
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det, som paa Tegningerne befindes af mork Skatlering, er enten blaac eller 
bruum, mender lyse derimod enren hvidt eller Purpur-farvet; saa ar rodt, hvidt, 
bruunt og blaat vexler her arrig om med hinanden i bredere og finalere Ringe, 
ssiont ikke bestandig i een og samme Orden. 3.) Munden, eller den Aabning, 
som rimeligst bor ansees for Mund, sidder just imellem disse to Rader af Arme 
(See Fig. 3. b.); rhi naar deri stikkes en Preen eller Naal, kommer den lige 
ned i Maven, og naar Maven trykkes, komme Tarmene ud igiennem denne 
Aabning, som jeg holder for ar vare Munden, u-agter jeg deri hverken har 
merket Teender eller andre LEde-Redffaber. Til at samle Fode, og at bringe 
det indsamlede til Munden, er det troeligt, at denne Orm, ligesom Bierg« 
Ruren (Balanus f. Lepas) betiener sig af de omkringstaaende Arme eller 
Folhorne, hvilke altid staae udspeendte og stive i Soen, indtil noget fore
kommer og hcenger ved dem, da de strax trcekke sig ind i Roret, men ssyde 
sig lige saa hastig ud tgien, og seerle sig i den scrdvanliae Stilling. 4.) Dr 
ffindagtige, blaae.farvede og taggede Blade, som neden til omringe Armene, 
og bedcekke dem imod Rorets haarde og ffarpeKant, hvilke egentlig ere Tre 
i Tallet, nemlig to paa overste Side (Fig. 3. ee.), og een paa den un
derste (Fig. 3. dd.); ffiont dette sidste seer og ud som dobbelt, da det oven 
til staaer sig hoyere ud ved Siderne, end i Midten, hvor det falder lavere, men 
har dog sammesteds en ophoyet Snip, eller opstaaende Lap. Disse Blades 
Nytte er, som jeg forhen har sagt, at bedakke Armene imod Rorets Haard- 
hed, og folgelig deres Stilling ikke fuldt saa plat og nedhangende, som Fig z. 
forestiller, men meere op ad boyer, og ikkun oven til nedboyet over RorecS 
starve Kant, omtrent som Fig. 2. dd. udviser. Ved Roden af det enkelte Bladr 
just hvor det foreenes med delo andre, sees paa hver Side et lidet Tunge-dannet 
Lem (Fig. 2. ff.), der baade kand boyes op ad (see Fig. 3. f.), og ned ad (see 
Fig. 3 g.); og ved Roden af disse igien sidder er andet endnu mindre vedhcrn- 
gende Lem, der ligeledes lader sig boye op og ned, og har (ligesom de Tunge
dannede Lemmer selv) en sort Plet baade paa den overste og underste Side. 
Disse fire smaa Lemmer ere noget blödere, end de ffindagtige Blade, og midt 
imellem dem synes ar ffulle vcrre er Hul, eller en Aabning, elrerdi dette Sted 
seer gandffe morkl og sort ud; men ved noyeste Undersogning har jeg dog ingen 
Aabning funder, og veed heller ikke, hvortil disse Tunge dm nede Lemmer med 
deres Vedheeng egentlig riene. Skulde nogen Aabning kunde opdages, da 
vilde jeg ansee disse Lemmer for Genitalia, efterdi jeg, foruden Munden og den 
bageste Aabning (Fig. 2. Ir.), ey har fundet ringeste Tegn ril Udgang forSceden, 
eller til Genitalia. 5.) En ffindagrig og blaae-farvet Kaabe, der bor ansees 
for den narmeste Forrstrttelse af de nys bemeldte Blade, og strerkker sig med 
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tvende sex-foldede Flige ned ad, paa begge Sider uf Ormens Krop (Fig. z. hk), 
men dog i sirr paa den underste (Fig. 2. gg.), hvor begge Flige udbrede sig alt 
meere og meere, indtil de stode sammen niidt paa Ryggen ved den siette og ne- 
derste Fold, og endes tilndst meden oval og noget tyndere Skind-Lcrp (Fig. 2. h.). 
Paa hver Kaabe-Fliig sidde langs ned ad Siden sex smaa Haar-Qvaste, een 
for hver Fold; og lcengere ned, end denne Kaabe strakker sig, har jeg aldrig 
seer Ormen atffyde sig uden for Roret. 6.) Den nederste og längste Deel af 
Ormens fmole Krop, som altid ligger ffiulc i Roret, og erpaaden overste Dide 
gandffe glat og tisoen, men paa Ryggen, eller den underste Side, suldafRyn- 
ker, eller smaa Ringe, og for hver Ring forsynet med et lidet Haar paa hver 
Side, hvilket air, tilligemed de forhen ommeldte Haar-Qvaste, tienerOrmen 
til at ffyde sig frem og tilbage i Roret. 7.) I Ormens Mave (Fig. 3. ii.) sees 
intet andet end en Hoben rodgule Tarmer, liggende i adffillige Bugter, og 
strcekkende sig lige op til det Sted, hvor Munden sidder; men langs hen ad 
Ryggen (Fig. 2. iii.), og inden for dens tynde Huud, findes hos de fieeste en 
Purpur-rod og noget Violet Materie, som .paa begge Sider af den dobbelte 
Rand, der afdeeler Ormens Ryg i Midten, gior en Forhoyelse i Kroppens 
Ringe, naar den er samlet i nogen Mængde, og foraarsager, at hele Ormens 
Ryg endog udvendig seer rod ud.

Denne Materie har jeg egentlig lerrt at legge Merke til derved, at jeg ikke 
avene befandt mange Orme-Ror at vcrre Purpur-farvede i den oversteAabning, 
men og Ormene undertiden af samme Aabning at udgyde en Purpur-rod Mate
rie i den Merngde, at Soe-Vandet i en vis Distance omkring dem blev gandffe 
tingeret deraf og rodfarvet; ikke at cale om, at mange Osters-Skatter, hvorpaa 
disse Orme sidde, have (uden Tvivl af denne Materie) en gandffe rodagtig 
Farve uden paa sig, og at man, naar Osters siaaes op, og Slaget tresser paa 
een af de med Purpur-Materie opfyldte Orme, faaer undertiden baade Ansigt 
og Hander overstoenkede og besprcengte med rode Pletter. Jeg har derfor noget 
noyere betragtet denne rode Materie under Forstorelses-Glas, og da befundet, 
at den egentlig bestaaer af mangfoldige smaa og runde, men derhos platte Vg, 
af rod Farve, som flyde i en blank Vcedffe, men give dog formedelst deres 
Mcrngde en Violet Purpur-Farve endog for blotte Oyne, og opfylde som oftest 
den hele Ryg fra overst til nederst. Dog sindes der mange blant disse Orme, 
hvis Ryg et) seer Purpur-farvet ud; og dette kand have adffillige Aarsager, 
saasom: at Arggene paa Der. Tiid ere udgvdede, eller at ALggene ey endnu have 
vpnaaet deres fulde Modenhed, i hvilket Tilfalde de ey erePurpur-farvede, mm 
gule, som jeg selv tydelig har erfaret, eller og maaffee, at nogle af Ormene ere 
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Hanner og andre Hunner, hvilke sidste allene kand have Mg, men ey de forste. 
Overalt, da disse Orme forekomme i den Mcrngde, at man paa en reneste 
Osters undertiden kand tælle et heelt Snees, og de iblant dem, som have Mg, 
udgyde en Purpur-Farve af sig iden Overflodighed, som sagt er; saa kunde 
man let falde paa at troe, at deraf var noget at udbringe til almindelig Brug 
og Nytte. Men dette sætter forud, at man maatte see til at faae Ormene fat, 
inden de gydede sine Mg i Soen, og at man kunde udfinde et Middel at tvinge 
dem, til at ssyde Mggene fra sig, efterat de vare optagne af Soen, hvilket 
sidste dog uden Tvivl vil falde vanskeligt at sætte i Werk. Da jeg erindrede, at 
man kand faae Igler til at give Bloder af sig, ved at bestroe dem med Salt, 
giorde jeg samme Forlog med disse Orme, i Haab, at de ssulle gyde Purpur- 
Materien ud, men forgieves; og ved at legge dem i ffarpe Vædsser, saasom 
Mdike og Spiritus vini, har jeg ikke faaet andet end Livet af dem. Vil man 
noyes med det lidet , som af een og anden Orms Rygkand optages meden Pen, 
da bliver vel den vigtigste Nytte deraf denne, at man, i steden for de ellers bru
gelige Navne-Sting, kand dermed tegne rode Navne-Bogstaver paa Lintoy, 
hvortil denne Materie er nok saa begvem og tjenlig, som den i G^ndm. Beskri
velse I. p. » » - Side ommeldte Purpur-Vædffe, der tages af et vist Slags 
Soe.Smgle, og anvendes til selvsamme Brug, ffiontden ikke strap faaer sin 
rette rode Farve, som denne nærværende, men ester nogen Tiids Forlob, og 
efter foregaaende Tilberedelse eller Blanding med andre Vædffer. Det er ogat 
merke, at ligesom den rode Materie, der tages afOrmensRyg, giverstraxen 
reen og bestandig Violet Purpur-Farve, ba'ade paa Papiir og Linnet, saa 
setter den blaaefarvede Kaabe, og de hosstaaende blaae Blade, en smuk Berg, 
blaae Farve af sig, naar de gnides og fondertrykkes paa Papiir, og de rod- 
gnle Indvolde en lige saa smuk guulFarve, naarde blotanstrygespaaPapiret; 
men om der af alt dette kand komme noget vigtigt og nyttigt ud, det maa Tiden 
og noyere Erfaring lære. Imidlertid kand dette tiene til et nyt Beviis paa det, 
fom Ol. Borrichius i hans smukke Differt, de Deperditis Pancirolli har paa- 
staaet, nemlig at Purpur-Farve af Snegle og Muffler ey bor regnes ibiant 
de gandffe tabte og-forlorne Konster, hvorom jeg maaffee en anden gang finder 
Leylighed til at melde noget meere.

Til Slutning maa jeg erindre, aten god Ven, som paa mine Vegne lmel- 
lemftunder har taget disse Ormes Adfærd vg Huusholdning i agt, har en reneste 
gang faaet noget at see, som jeg holder fvr en Parring. Af tvende Orme- Ror, 
som laae nær ved og lige imod hinanden, saae man Ormene paa eengang at 
stemkomme, og saa snart de naaede hinanden, at brede deres Arme ud og foye 
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dem tæt sammen, ligesom naar tvende udbredte Vifter kunde legges sammen, 
den eene mod den anden. Stray derpaa trak den eene Orm sig ind i Roret 
igien, men den anden fulgte efter og fik alle sine Arme indputtede i hiins Ror, 
saa at de gandske bleve ssmlte deri. Dog varede det ikkelcenge, forend den kom 
ud igien og farte fine Arme i en udbredet Stilling, ligefom for at vooe et nyt 
Angreb. Alt dette synes at give en Parring trlkiende; og da den Orm, som 
trak sig tilbage og ligesom undflyede, havde en rod Farve i Rorets Aabning, 
men den anden ikke, saa bestyrkes jeg derved i den Formodning, at der blant 
disse Orme gives baade Hanner og Hunner. Jeg veed vel, at de fleeste holde 
flige Orme for Hermaphrodicer; men disse maae dog notwendigparre sig, om 
deres 2Eg ffal befrugtes og bringe levende Unger frem. Hvad de ncervcerende 
Ormes Yngel angaaer, da fees den i hundrede Tal siddende fastgroet til Osters- 
Skallene, ret ligesom bitte smaa Cochleæ, med et Par Omdreyelser, og med 
en rund Aabmng i Toppen, hvor Ormen endnu ikke har sit Tilhold, men ligger 
rundt om sit Sneglehuus-dannede Ror, ey anderledes at see til, enden fim rod 
Traad, eller rettere som en rod Strag, hos hvilken jeg tydelig har merket saa- 
vel det Hoved,lignende Lem, fom Armene. Denne lille Orm er meget blod, 
men Roret er fast og haardt som en Cochlea, og synes virkelig meere at inde
holde en Sneglehnus-Materie, end en Kalk-Art, som de fuldvoxne Orme-Ror 
bestaae af. Siden begynder Roret paa en forunderlig og ubegribelig Maade, 
gandsse at forandre sin Skikkelse, da det, i steden for at sidde omdreyet som et 
Snegle-Huus, ligger lige udstrakt som en smal Traad, uden at krumme eller 
bugte sig, som de fuldvoxne Ror, og ikkun to til tre Linier lang med en Orm 
deri, som er endnu meget kortere. Saaledes findes de unge Orme-Ror i stor 
Mcengde siddende paa Osters Skallerne, deels ved den overste Aabning, deels 
og fornemmelig ved Siderne af de gamle; og kommer det mig rimesigst.for, 
at Grund Serven til den hele Yngel (baade hvad Ormene' selv og deres Ror 
angaaer) maa indeholdes i den forhen beskrevne rode og af piallige smaa Mg be- 
staaende Materie, omtrent paa samme Maade, som hos Sneglene, og at disse 
smaa Orme udvikle sig efterhaanden af ALggene, efterat de ere gydede.

Paa Tab. VI. forestiller
Fig. i. Orme-Roret i naturlig Storelse, eller, lidet over den sirdvanlige 

Storelse.
Fig. 2. Ormen selv, forstorret paa den underste Side, og med sammenfoft 

dede Arme.
Fig. z. Dito, forstorret paa den overste eller op ad vendte Side.

Fig. 4«
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Fig. 4. Armene forstorrede og gandffe udbredte.
Fig. 5. De samme lidet forstyrrede saaledes, som de vise sig, naar de fyrst 

begynde al udbredes.

IX.

En Laxe-Luus med et aflang-rundt Ryg-Skiold 
og Bag-Deel.

Monoculus thorace abdomineqve ovato, cauda lobata.

Jblantde Insecter, som plage Laxen, er hos vs ister bekiendt det narver
rende, hvis Skabning sees i naturlig Styrelse afbildet Tab. VII Fig. 1., og 
hvis Nationale Navn er Laxe-Luuo, fordi det bider og ceder om sig, som LuuS 
og andel Uloy. Denne saa kaldte Luus bestaaer af en kiodagtig Materie, over
dragen med et Skind, som er temmelig Haardt og ffarpt al fole til, i ster naar 
det bestryges med Fingeren ned ad, og har ellers adffillige merkvcerdige Lemmer, 
som hver for sig kortelig maa beskrives. 1.) En lang og ncesten trind HalS 
(Fig. 2. a.), i hvis yderste sidder Munden (Fig. 2. b.), og ved Siderne af Mun
den' to aflange Famle-Redffaber, som i Enden ere flossede eller lodne, og see 
neden under ud, som de vare sammensatte af tvende Stykker (Fig. 3. aa.). 2.) 
Et aflang rundt Ryg-Skiold (Fig. 2. cc.), som neden under falder noget plat, 
men oven til convex, og har der ey allene to krumme og noget ophoyede Strcr- 
ger, een paa hver Side, men og een midt imellem disse lige opgaaende og noget 
ophoyet Ryg-Rad med to lyse Pletter ved hver Side, hvilke uden Tvivl for« 
aarsages af de inden for liggende hvide Indvolde, z.) Et Par Fodder, sid, 
Vende imellem Ryg'Skioldet og Bag-Deelen (Fig. 2.dd); hver Fod bestaaende 
af to Leeder med fire Kloer, af hvilke de tre sidde yderst i Enden, og den fierd« 
noget hoyere op, som Fig. s. viser. 4.) Bag-Deelen, som er en god Deel 
storre end Ryg-Skioldet, men dog (med nogen Ujcrvnhed i Kanterne) ligeledes 
oval-rund og oventil convex; hvorimod den neden under falder huul og tynd i 
Kanten, samt foran paa begge Sider dybt indffaaren. Den har og oven paa 
adffillige fine Srrerger, tillige med adffillige lyse og mestendeels qvadrare, men 
dog ey bestandig i samme Ocden staaende Pletter, blant hvilke den storste og 
merkvcrrdigste (Fig. 2. f.) har i Midten en rund, rod og blank Plet, hvori mer
tes en Pikken eller Bevcrgelse, som giver Formodning om, ar her maa vare 
Hiertets Sade. Endelig fluttes Bag«Deelen' med 5.) en vedhængende dobbelt 
Lcep, bestaaende af samme Materie som Kroppen, og forsynet med en liden

Traad
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Traad i begge Ender. Alt Dette er da at fee paa Laxe-Luufens overste Side; 
men derimod forekommer paa den underste Side 6.) Tvende diode Traade eller 
Strenge, font staae fastede foran paa Rng-Skioldet, og ere gemeeniig to ril 
tre gange faa lange fom det hele Infect (fee Fig.i. aa.), men undertiden langt 
kortere (fee Fig. z. bb.), ja undertiden re nt borte, fom paa Fig. 2; hvoraf 
maa siuttes, at de ingenlunde kand vare Famle-Stcvnger eller Folhorne, font 
man ved forste Gyekast ffUlde troe, men at de virkelig dor anfeeS for Ovaria 
eller LEgge,Stokke, fom paa visse Tider kand voxe, og paa-andre Tider igien 
aftage. De befindes ellers under Forstorelfes Glas at bestaae af mange fubtilt 
Ringe , og at indeholde en hvidagcig Materie. 7.) Et ncer ved og neden for 
disse Wgge-Stokke siddende lidet Lem, af en meere fast og hornagtig Materie 
end de ovrige Lemmer, og af Skabning font to fammenfoyede fmaa Horne 
(Fig. 3. cc.), hvilket, da det er af famme hvide Farve fom Strengene, og inde» 
holder en lige faadan hvid Vcedsse, formodentlig maa vcere en Samlings-PladS 
for Scrden (GaamemBehalcnifi) i feer da det sidder faa ncer ved, og ncesten 
midt imellem meerbemeldte Strcenge eller LEgge-Stokke. 8.) De feje qvadrate 
og hvide Pletter paa underste Side af Ryg-Skioldet, hvilke uden Tvivl, lige« 
font de fire paa overste Side, blive at anfee for en Virkning af de inden for 
liggende hvide Indvolde. 9-) De to tynde og temmelighaarde Plader (Fig. 3. dd.), 
fom paa underste Side bedcrkke de forommeldte tvende dybe Jndsscerelfer i den 
overste Kant af Bag--Deelen, og ere allcne i Midten fasthcengende til Kroppen, 
men i begge Kanter noget adskilte derfra, og derhos forfynte med en tynd og 
flosset Hinde, font blant andre Svomme-Redskaber tiener Infectet til at fvomme 
desto sortere, og kand derfor kaldes en flosset Svomme-Hinde. 10 ) En stor 
Svomme-Fod (Fig. 3. ee. og forstorret Fig. 4.), fom bestaaer af tvende mod 
hinanden staaende Lemmer, hvert Lem atter afdeelt i to Parter, og hver Part 
forsynet med flossede Traade, font egentlig ttene til at fvomme med. Begge 
disse ligedannede Lemmer foreenes ved et fmalt Mellem Lem (Fig. 4. a.), der 
ligesom de vedhængende Svomme-Fodder kand bevceges op og ned. 11.) En 
mindre Svomme-Fod (Fig. 3. ff), der ligeledes bestaaer af to ligedannede og 
modsatte Parter, i alle Maader af samme Beskaffenhed, fom de ncrst fore# 
gaaende, ikkun at de i Enden ere enkelte, og ey som bine todeelte. 12.) Et 
Par hornagtige Hager eller Kloer, hvormed Insectet faster sig til Laxens Skind. 
See Fig. z. gg. 13.) Et Par korte og tykke Lemmer, med en lang hornagtig 
Kloe i Enden (Fig. 3. hh. item forstorret Fig. 6.) som maaskee tiener til samme 
Brug. 14.) Et Par lange og smalle Fodder (Fig. 3. ii.), bestaaende af tre 
nasten lige lange Leder, af hvilke det nederste er smalest, og i Enden forssnet 
med to fine Haar. Ved Roden as hver Fod sidder atter et Par hornagtige

Hager,
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Hager, omtrent af samme Skabning, som Kloerne paa det ncest loregaaendr 
Lem No. 13, men dog dobbelte, i s) Et rundtog kiodagtigt Lem (Fig 3. kk.), 
forsonet i overste Ende med et Hul, som formodentlig bliver Udgangen for 
Excrementa, eller og for Genitalia. Samme Lem kand ellers beocrges baade 
op og ned; og i sidste Tilfalde sees da ogsaa paa denne Side den forommeldte 
rode og blanke Plet, som jeg holder for at vare Hiertet. 16.) Et Par Fodder, 
siddende een paa hver Side af det nast foranforte runde Lem, og af samme 
Beskaffenhed som No. 13.; og nar derved, dog yderligere i Kanten, en horn
agtig Kloe paa hver af Siderne. Alle diffe Fodder og Hager sidde Radviis og 
Parviis langs ned ad Bugen, eller den underste huule Side af Jnftciets Bag- 
Deel, og cre gandste blanke eller uden Farve; da Kroppen derimod falder bruun 
eller blaaeagtig med adskillige lyfe Pletter, ogLEgge-Stokkenehvidagtige. DenS 
Element er Sse-Vandet, hvori jeg har merket atDen javnlig svommer baglans, 
og trakker fine lange ZEgge-Stokker efter sig. Jeg har og ofte feet, at Den i 
Vandet vender Bugen op, og saaledes svommer op imod Vand-Brynen, lige
som for at soge efter noget, hvortil den kunde faste sig.

Jovrigtbor dette ellers gemene Insect ansees for meget merkvardigt, i 
Fald Det er fandt, hvad man her i Almindelighed troer, nemlig at Det driver og 
tvinger Laxen til at soge Elvene og De farske Vande, sam>t at arbeide sig op 
igiennem de strideste Elve-Fosser, blot for at skylle Dette plagende Utoy af sig; 
hvilket da, som bekiendt er, giver Anledning til en stivn og fordeelagtig Laxe- 
Fangst i Elvene, og aflegger tillige et Beviis paa, hvor ringe Midler Forsynet 
undertiden bruger til at forstaffe sine Skabninger Den fornodne Fode og Under
holdning. Dette stadfastes og i Det Sv. Acad. Afhandl, for 17$ r. aben Afh. 
i. Qvart., med Det Tillag, at naar Laxe-Luusen i Begyndelsen af Sommeren 
sees i Mangde paa Laxen, da spaaer man sig Det Aar en rug Laxe-Fangst; stiont 
De Laxe-Luus, som Der ommeldes, og sammesteds Tab. 6. i Kobberstik forestil- 
les, ey have ringeste Liighed med disse, blant hvilke man og undertiden finder et 
andet mindre Slags, som sees forstyrret under Fig. 7., med en meget bredere 
Hals, og med fire derpaa siddende flossede Traade. Skal denne sidste anseeS 
for en Varietet af den storre og rette Laxe-LuuS, som forhen er bestreven, da 
bor og de to Arter af Torske-Luus, som findes aftegnede i S-ndm. Beskriv. 
I. P. Tab I.Fig. 4.5. & 6., ligeledes betragtes som blotte Varieteter eller Art- 
Forandrmger as Laxe-Luusen.

Paa Tab. VII. forestiller
Fig. i. Laxe-Luusen i naturlig Storelft»
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Fig. 2. Dito, forst-rrer pan overste Sive.
Fig. 3. Diro, forstorret paa unverste Side.
Fig. 4. Den foreste dobbelte Svomme-Fod forstorret.
Fig. 5. Een as de midrerste Fodder forstorrer.
Fig. 6. Er tykt Lem med en hornagtig Kloe i Enden, forstorret.
Fig. 7. En mindre Art afLaxe-Luus, noger forstorret.

X.

En Fiarc-Mak behängt med lange Traade.
Lumbricus marinus cirris longiflimis.

Denne Strand-Maddik, som allerede i SMdm. Bestr. 'I. P. 188. S. 
«r anmeldet, bliver efter al Rimelighed et nyt og hidindtil ubekiendr Species, 
vg fortiener derfor at beskrives noget noyere. Ingensteds har jeg funder den i 
storre Mcengde, end i der Mudder, som samler sig i Bierg-Klofterne n«r ved 
Soen, hvor den i Ebbe-Tiden kand opsoges. I Stranden selv, hvor Den og 
opholder sig paa Mudderagnge Steder, findes den ikkun i ringe Antal, og ey 
af den Storelse som i Bierg-Klofterne; men ikke desmindre falde bog disse smaa 
langt beqvemmere at unversoge, end de store, hos hvilke man intet tydeligt kand 
adskille, enten med blotte Oyne, eller ved Hi'elp af Microfcopio. Denne min
dre Art er det alrsaa, som her stal beffrives, endffiom den ikke i noget vasent« 
ligt er adffilr fra den storre. Naar den tages op af det Mudder, hvori den 
ligger, feer den ud som en uformelig Klump, uden Liv og Bevcrgelse; og naar 
dcn ftrrres i et dand-Glas, vg ffilles ved sin Ureenlighed, bevager den Kroppen 
kun meget lidet, men meest de lange Traade, hvormed Kroppen er beherngt, da 
Den undertiden indvikler sig i dem, og dreyer dem om i en Spiral Form (See 
Tab. VI I. Fig. i.), undertiden igien strakker dem gandffe ud, saa at de ligge 
langs hen ad Kroppen ligesom udkcrmte og i Enden lidt krollede Haar (See Fig. 2.); 
ey at tale om flere foranderlige Stillinger. Betragtes den under Forstorelses« 
Glas, da kand ikkun lidet med Tydelighed undersoges, saa lcrnge den er levende, 
efterdi den idelig forandrer sig, deels i Tykkelse, deels og fornemmelig i Hen« 
seende til Traadene, hvori den bestandig soger at indvikle sig. Bier man der
imod, indtil den doer, bliver den indtorret og gandffe ukiendelig, saasom den i 
sig reh) er meget blod. Jeg maalte derfor legge den i Spiritus vini, da den 
blev brav stiv, overall lige tyk, og i alle Henseender beqvemmere at betragte;

og



over Norsse Insecter.___________ ______ 27
og er det i den Tilstand atMadikens Skikkelse befindes saaledes, fom Fig. 3. 
udviser, ffiont Traadene forestilks her noget mere udviklede, end de naturlig- 
viis ere. Hvad man her fornemmelig har at merke, er i.) En noget oval 
Snude, som er lidt tyndere end Kroppen, og haroven for sig fem sorte Punkter, 
siddende paa hver Side lige over for hinanden, hvilket alt kand sees af Fig. 3., 
og endnu tydeligere af Fig. 4. a. 2.) Munden, som sidder neden under Snu
den (Fig. 5. a.), og bestaaer af et ind ad til Bugen gaaende Hul, med en Under- 
Læbe, som kand flydes ud og ind, og med en derfra opgaaende liden Riste, der 
ligeledes kand udvides og indknibes igien. 3.) De mange Ringe, hvoraf Krop
pen bestaaer, og som hos de stsrste befindes at vcere henved 80 i Tallet, men 
hos de mindre kun 75, 65, 55 til 44, alt i Proportion afStsrelsen. 4 ) De 
mange smaa Haar-Qvaste, som sidde paa begge Sider af Kroppen, nemlig fire 
Par Qvaste for hver Ring, to Par paa hver Side (Fig. $. bb.), og hvert 
Par staaende scrvnsides ved hinanden; saa at de alle tilsammen tagne udgiore 
to Rader af Haar-Qvaste paa begge Sider af Ormens Krop. 5.) De mange 
og lange Traade eller Cirri, som ligeledes sidde paa begge Sider af Kroppen, 
dog ikkun paa en vis Distance henimod Midten, og ey saa ordentlig eller Par- 
viis samlede paa hver Ring, som Haar-Qvastene, men metre adspredte, og 
oven til meere toet sammenstaaende end neden kil, ligesom og nogle sidde hoyere 
op til Ryggen, og andre lcengere ned paa Bugen. Allerforest sidde gemeenlig 
rre eller fleere i et Bundt (fafciculatim) tæt ved hinanden, og som oftest befin
des de ti foreste paa begge Sider at staae lige over for hinanden; men de efter
folgende ere derimod hist og her adspredte. Deres Længde er efter Proportion 
saadan, som Fig. 3. viser, men dog undertiden noget storre; og deres Farve er 
i Almindelighed rod, men paa de nederste gemeenlig hviid eller lys. Under 
Microfcopio sees de at bestaae af mange subtile Ringe (Fig. 4. & s.); og da 
Ormen sielven rekker Snuden frem, uden at have fire eller fem af disse Traade 
liggende foran, ligesom for dermed at bode for sig, om noget Haardt eller flade, 
ligt flulde mode, saa maa man (Tutte, nt De egentlig ttene Ormen i skeden for 
Famle-Horn, til at fole sig allevegne for, endfliont man og med god Grund 
kand anfte dem for Ovaria eller ZEgge-Stokke. 6.) En mork Stræg, som 
gaaer langs op ad Ryggen i mange Bugter (nemlig een Bugt for hver Ring) 
og er i hver Bugt gandfle smal, eller ligesom adflilt. Z samme merkes kien- 
delig en Motus periftalticus ned ad; og da Den morke Materie, som Deri 
indeholdes, sees unDertiDen Klumpeviis at komme ud deraf igiennem Bag- 
Endet^(Fig. Z. a.) , saa kand man ikke tvivle paa, at jo her maa være Tarme
nes Sæde. I ovrigt er Farven paa Denne Orm som oftest sortagtig-rsd, 
men undertiden guulagtig og msrkplettet; og hvad Traadene i sær angaaer,

D 2 da
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da befindes de fleeste afdem at vcere rode, men dog een og anden.iblant dem 
hviid.

Paa Tab. VIII. forestiller
Fig. i. Ficrre-Makken i middelmaadig Styrelse.
Fig. s. Dito, men i en anden Stilling.
Fig. Z. Dico, forstyrret, med udviklede Traade.
Fig. 4. Ficere-Makkens foreste Deel, betragtet paa overste Side, dg forstyrret. 
Fig. 5. Diko, betragtet paa underste Side, og ligeledes forstorret.

Saaledes er denne Afhandling sammenffreven og stukket i Decembr. Maaned 
1765; hvilket bloterindres for de seenere Obfervationers ffyld, som maaffer 
af andre i samme Materie, og om samme Insecter, kand v«re giorte.

NB. I min forste Afhandling om Insecter, indfort i Rl'-b. Seli?. Skr. IX. Deel, bor 
#«« delf 582 Side, og 4de Linie, i sieben for cauda carens låses cauda obtufa,
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evils.
at Norge/ ved Kong Lhriskinn ni.

Recess af 1536/ ikke er bleven til en Provins 
af Dannemark.

af
D, Kofod Ancher;

Det tilladt, at en Undersaat gier sig Umage for at forsvare sit Fadrene, 
lands Stats-Handlinger, ved at vise deres Aarsager og Hensigter, og 

derved deres rette Meening: da tiener det til Forsvar for denne min Afhandling. 
Skulde ikke en Banff Mand vcrre befoyet at tale for de brave Normand, et 
Folk, som vi i nogle hundrede Aar have staaet i onffeligste Foreening med, og 
som alle Danffe Patrioter billigen elffe og agte som kiereste Venner, Brsdre 
og Medborgere; allerhelst i saa vigtig en Sag som denne, vadet er Herat gieve 
om et Riges Frihed. Thi hvad er vel et Rige uden Frihed? Intet Rige meere, 
men et Legeme uden Sial og Liv, ja ikke et Legeme engang, men kuns et Lem.

Den berommelige Hof-Raad Scheid har derfor af en priselig Iver i den 
anden Deel af Kiobenhavnffe Larve Selffabs skrifter sogt i denne Post ak 
bevise saa got som han kunde Norges aldgamle Frihed pag. 359. fq. Jeg siger 
saa got som han kunve, thi Recessen, som den hele Sag berver paa, har han 
ikke seer. Det er den allene om Religion og gejstlige Sager, hvilken Hvitfeldc 
p. 1489- kalver den forste Recess, underffreven paa samme Herre-Dag, og 
jamme Dag som Denne, Der findes trykt ved Crags Historie; (*) Denne der, 

D 3 imod

(*) Dog er det ikke i dcnne faa kaldte forste Recess, hvorudi findes den Artikel, at Norge 
altid stal blive under Danmarks Krone, som Hvitfeld siger strax ester paa samme Side. 
3 den forste handles vel ogsaa om cn Deel verdslige Sager, hvoraf det meeste siden er 

indrykket 
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imod har en Tüdlang lagt i Skiul, og man hac ikke vidst af den videre at sige, 
end hvad Hvicfeldc deretter os. Havde den lcrrde Scheid havt begge Recesser i 
Hande, da var han noget nar falden paa sammeTanker, som jeg, idetmindfte 
er jeg vis paa, at han havde afgiom Sagen saa fuldkommen og vel, at jeg gierne 
kunde have spared denne min Umage. Men i Mangel deraf har han maattet 
hielpe sig frem med Gisninger. Han saae meget vel/-at saaledes som Recessen 
er bleven forftaaet, kunde den ikke fritages for der Navn af ubillig, han saae 
ogsaa, at saaledes som Omgangen med Norge har vcrret siden Aar 1536, da 
finder man overalt Fodspor af et Rige, ikke af en Provintz. Da han alligevel 
ikke kunde kverrimod Hvicfeldts omstandelige Beretning p. 1355. og 1489, 
nagte Sagen i sig felv, saa har han mistankt ham for ikke at have anfsrt Ar- 
tikelens Indhold i sin egentlige Meening saa gandsse rigtig, (*) men ar den For
andring, som den Tiid ffeede i Norge, maa have sigter til nogen Slags uligt 
Foreening imellem Rigerne, uden just ar indlemme det ene som en Provintz i det 
andet- Man maa lade Salig Scheid den Mre, at han hermed har sagt til 
Norges Forsvar ester den Underretning han havde om den omtvistede Herre- 
Dags Slutning, alt hvad der med Foye kunde siges.

Jmidlertiid meetur jeg det staaer fast, at endffiont den Forncermelse imod 
Norges Rige, at giere dets Foreening med Dannemark i steden for lige til 

ulige,
indrykket i den Coldingste Recess af 1558, som Hvitfcldt rettelig erindrer p. 1490, men 
forst og fornemmelig om Gejstlige Den anden Recess indeholder Kongelige Forpligtelser, 
samt Undcrsaattcrnes Privilegier og Rettigheder, og er Kong Christian den Tredies rette 
Haandf. sining. Den stiller sig fra den forste ogsaa dcrudi, at den var en Handling imel
lem Kongen og Rigs-Raadet altene, nemlig paa samtlige Danste Adels og Indbyggeres 
vegne, som den heller ikke er stabfached med andre Jndsrgle end deres. Da den forste 
derimod har Jndsrgle underhcrngl ikke af Kongen og Raadet men ogsaa af Adelen og Kiob- 
stcrderneS Fuldmægtige.

(*) At Hvitfeldt ikke af sig selv har tillagt de Ord: fim en Provinti, som Hr. Hof-Raad 
Scheid mrener, det ikgger Recessens Ord for Oyne. Hvitfeldt« Forseelse bestaacr for
nemmelig derudi, at han har anfsrt Artikelcn ufuldkommen, og udeladt den Conditio«: 
(Dm Norge med Magr blev bragt til Lydighed, som han tillige med andre har 
meeut, at den indeholdt en rcen Slutning uden noget Vilkaar. Thi endstiont han bru
ger p. 1355, cn Talemaade hvoraf kunde stuttcs, at intet vist og fast endda var bcflnttet, 
naar han siger: At der blev noget haardt og strengt raadstaget over de Norste, 
saa seer man dog klarlig nok af hans Ord p. 1489, at han sigter til en rcen og fuldkom
men Handel. Ellers kand det ikke nKgtes, at der jo undertiden savnes hos Hvitfeldt den 
behorige Noyagtighed i Henseende til Stats-Rettens Talemaader, naar han siger for Ex. 
Om Norge, endog for Kong Chriftian ni. Tiid, p. 1095. og 1238, at det var iucorpo« 
reret og p. 1315. at det var indlemmet med Dannemark, og p. izi6. at Dannemark og 
Norge vare indlemmet til evig Tiid.
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ulige, vel ikke er saa stor, som at giere vet til en Dansk Provintz. Saa er det 
dog en Fornærmelse. Forssiellen er ikkun meer og mindre. At degraderes 
er vel en mindre Straf end at cafferes, men begge Deele ere Straffe. Ube# 
foyet at giere to foreenede Rigers Kaar til ulige, ved ar fratage der cene noget 
af sine Herligheder, for at legge det til det andet: Alt nok for at giere Rer til 
Uret. Imellem Bredre maa holdes Liighed, fattes noget derudi, da bor det 
rettes; De Gamle kaldte det: Icevner. I stig Henseende sinder jeg mig for# 
aarsaget til Forsvar for Norge, ja ikke for Norge allene, men ogsaa for den 
Danffe Regiering, at vife, at det er ikke saasom man meener, at Norge i Kong 
Chriftian ill. Tud ved den bekiendte Herre-Dags Slukning Aar 1536. virkelig 
tr bleven giort til en Danss Provintz.

Men som det herudi fornemmelig kommer an paa den Artikel i Recessen, 
hvori meldes om Norge, nemlig den tredie, saa er det vel fornodent, al den an, 
feres heel og holden.

Samme lyder da Ord fra Ord saaledes:
Och effterthy att Norgis Rüge nu faa forringet er bode aff macht och 

Formuæ, och Norgis Riigis Inbiggere icke allene formuæ att underholde 
thennem en Herre og Konnyng, och famme Riige er dog forbundet att 
bliffve hoes Danmarcks Krone till ewig Tiidt, och Hefte Parthen aff Nor- 
gis Riigis Raadt befönnerligen Erche bifcop Oluff, fom nu er thet ftörfte 
Hofvet ther udi Riiget, nu udi en korte Tiidt er twende gange mett meße 
Partten af Norgis Riigis Raadt falidne fran Danmarks Riige, emodt theres 
egene Forpligtelfe, Tha haffwe wy therfor loffvet och tilfagdt Danmarcks 
Riigis Raadt och Andell, att therfom Gudt aldmegtigfte thet faa forfiet 
hafver att wy famme Norgis Riige eller nogre the Ledmode, Slotte, Lande 
eller Syffell, fom ther till horer, kunde bekrefftige eller bekomme under 
wort Hörfom, Tha Lall thet her elfter were och blifve under Danmarcks 
Krone till ewig Thiidt, ligefom eth aff the andre Lande, Jütland, Fyen, 
Sielandt eller Skaane ere, och hereffter icke were eller hide ingtet Kon- 
ninge Riige for fig, men eth Ledemoth aff Danmarcks Riige och under 
Danmarcks Krone till ewig Tiidt, Dog hues Feigde ther aff kand komme. 
Skulle Danmarcks Riigis Raadt och Indbiggere were plictuge mett osf tro- 
ligen att hielppe vddraghe.

Hvem der lcrser disse Ord med beherig Agtsomhed og af Historien tillige 
veed de da verrende Omstændigheder, han ssal neppekunde tvivle om, arjo denne 
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Arrikel forudsetter hos de Norsse en vedvarende Gienstridighed imod de DansseS 
Konge-Val, fom maatte forbinde disse til ac undertvinge hine med Magt.

Recessen siger der med rene Ord: Derfom Gud det faa forfeet haver, at 
vi Norges Riige, eller noget af dets Lande bekræftige, eller bekomme 
under vort hörfomme, det er at sige: Om vi ved Magt maatte bringe Norge 
til Lydighed. Thi endssionr der bruges den Partikel: etter, saa var det dog en 
Ubillig og ugrundet Forklaring; om man derior vilde forstaae Arnkelen derhen, 
at Norge ssulde giorestil en Provintz, paa hvad Maade ogsaa dermaarreblive 
bragt kil Lydighed, enten med Gode eller Onde. Hvor ubilligt var der ikke at 
giere Norge til en Provintz, naar det godvillig gav sig under Dansse Konge? 
Og hvor ilde sammenhcengende blev da ikke Slutningen med sine retfærdiggie- 
rende Aarsager? Derimod staaer alting i beste Foreening sammen, naar Årti
kelen forstaaes saaledes, ar der tales forst om den Forbindtlighed paaliggende de 
Norffe ved Rigernes Foreening, dernæst om deres Forseelse ved tvende gange at 
have overkraadt samme, hvoraf omsider fluttes, at hvis ikke anderledes kunde 
ssee end at de nu med Magt maatte bringes til Lydighed, at Norge da, vedKriig 
erobred, enten gandsse eller til Deels siden ssulde vare og blive under Danne
mark som en Provintz.

Alle Omstændigheder legge for Dagen, at denne er Artikelensrette Mening. 
Just i Aaret i;z6. kom Kong Chriftians Sag i Norge til at staae paa svage 
Fodder. Ikke allene den Nordre Deel af Riget var hannem imod, men endog 
de Sondenfielsse, ommdssiom de i Aaret tilforn havde erkläret ham foc Konge, 
vare ved Erke-Bispens Praktiker bragte til at trcrkke paa Lime med de andre. 
Hvitfeldt p. 1470. fq. Crag. Hift. Chrift. III. p. 82. fq. Thi Norge regier
tes den Tiid af Öle Engelbrechtfen, en Erke-Bissop, rigelig forsyned med alle 
behorige Egenskaber kil at udgiore en farlig Prælat: Ikke allene modig og myn
dig, men tillige snild og snedig, som kunde love uden ar holde, sige Ja, naar 
han meenre Ney, som ikke gierne siap Linen af Haanden, saa længe han kunde 
holde den, men vidste derimod at fire, saa snart ban ikke kunde holde længere, 
som havde lært al hænge et Dække over sine Hensigter og i alting at besmykke 
sin Sag med Farver af Religion og Nidkiærhed for det almindelige Beste. 
Saadan en Mand havde Kong Chriftian til Modstandere. Hvad Under naar 
man veed, at den eene var en Cacholss Biskop, den anden derimod indtagen af 
Lutheri Lærdom? At tage ham til Konge, det var for Bisperne det samme som 
ar stille sig selv ved alle Bispeligs Herligheder. Her galt der om LEre, Rigdom, 
Magt og Myndiahed, herudi maatte alting voves til vet yderste. Desuden gik 
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Erke-Biffoppen Den Tiid svanger meD- et falfft Haab, opvakt vev store Lofter. 
Thi Aaret tilforn nod han den TEre, at hannem blev tilsendt to Keyserlige Gr« 
sandker med smigrende Breve sra Keyseren og Pfaltz-Greven til Rhin. Hvitf. 
p. 1472 , som de vel vidste, hvad Ficrder der ffulde bruges til at secte en hofmodig 
Biffop i Bevcegeise. I disse Breve begierre de af ham, at han som en gammel 
Tilhængere af Kong Chriftian IL, vilde formaae de Norffe til at vcrlge Pfaltz« 
Greven, der var troloved med Chriftian II. Daatter, til Konge, givende ham 
tillige Fomostning om stor Hielp, og at Pfalh-Greven iselv snarligen ffulde 
komme med god Undstrtning. Endnu kom dette til, at deSondenfielffe, man- 
feet, at der til Konge-Vallet var berammet en Rigs-Dag, og samme, som 
Crag, beretter p. 84. efter deres Anmodning var opsat til St. Hans Dag, alli
gevel ham u-adsporget havde forud givet deres Val ti! Hertug Chriftian. Dette 
kunde hans gejstlige Hofmod ikke taale. En saa vigtig Sag, som denne, burde 
ikke fluttes under ander Navn end hans. Herved blev da Erke-Bispen bragt i 
Harnisk, og det var en afgiort Sag hos ham, al han med al Magt ffulde fttte 
sig imod Kong Chriftians Val.

Den Bid Claus Bilde forst i Aaret 173?. kom kil ham paa deDanffe Ge
sandters Vegne med skriftlig Undskyldning, ar de Danffe efter Tidens Omstcen- 
digheder vare foraarsaget, de Norffe u-adspurgt, strap at trerde til Kong Chri
ftians Val, begierende derfor, ac de Norffe ikke ville ffille sig fra de Danffe; 
stillede Biffopen sig an, som han ogsaa var paa Kong Chriftians Side; thi i 
Brevet til Biffop Ofve Bilde og Hr. Mogens Gioe hos Hvitfeldt p 1439. 
heder det: At han vel havde ladet see, ar han ikke var den gode Hertug Chriftian 
ugenegen, som han og med det Norffe Raad havde forleden Aar tilsendt dem 
Fuldmagr at giere og lade i denne Sag, som dem best symes, men nu saa hastig 
foruden de andres Samtykke kunde han for hans Person intet bevilge, aller
helst det Danffe Raad selv var u-eens. Hvorvidt Hierret paa den Tud fulgte 
med hans Ord, vil jeg lade staar ved sit Vcerd. (♦) Dette veed man, at det 
kom ikke den gang videre, end at der blev berammet til Trefoldtgheds Sondag 
en Herre-Dag i Trondhiem, som siden blev udsat forst til St. Hans Dag, 
derncrst til i Aaret 1536. Hvitf. pag. 1439 og 1470. Crag. p. 83. 84. 158.

Zmidler-

(*) Om ellers det Trondhiemjke Capitels Andragende i Snppliqven til Kong Chriftian af 
1538, i Danske Magazin 6te Bind p. 291, er rigtigt, da sees deraf, at Erkc Bispen 
har vcrret paa Kongens Parthi, indtil han fik Brevene fra Pfaltz Grevcn og det Bur« 
gundiste Hof, vel ikke just as Godhed for chriftian ni., men for at gisre Parthi med 
den snrrkeste.

E



34 Bevüs, at Norge,  
Zmidlertud steer det, ak de Sondenfielste Torsdagen for Pinhe-Dag 1535. paa 
egen Haand hylde Kong Chriftian IIL, hvorpaa Erke-Bispenved MichelsdagS 
Tiid bliver besogt af de Keyferlige Gesandter. (*)  Hvitfeldt p. 1440. og 1470. 
Erke-Bifpen lod sig da faa meget lettere bsye kil det Keyserlige Parthi ved Ge« 
fandternes fmigrende Forestillinger, fom hans Hofmod, fat i Bevcrgelse, havde 
opvakt hos ham Hevngierigheo for Konge^Vallets ffyld. Begge Deele komme 
vvereens i at afvende Bispens Sind fra Kong Chriftian III., og at vende det 
paa nye hen til Kong Chriftian II. Da nu de Danffe Gesandter komme til 
Trvndhiem sidst i samme Aar i;z;. for at bivaane Herre-Dagen, bleve de vel 
hsfligen imodragne med Forsikring af Erke-Bispen, at han med al Magt vilde 
underftstte deres V«rv, men det varede ikke tonge, forend han tog Masten a^ 
faa man fik at see, hvad Bispen forte i sit Skiold. Den Tiid Gesandterne 
havde foredraget deres Mrinde, begierte han to Dages Frist, for at indhente 
Almuens Beteenkning, men lod deres LErinde imidlertiid udsprede, nemlig at 
bede de Norsse, at de ved Kong Chriftians Val ville vedblive Foreeningen mel) 
Dannemark, og hielpe de Danste at beere de svare Krigsi Byrder. Crag. p. 158. 
vel vidende, at den sidste Post i seer vilde ophidse den egennyttige Almue, der 
ansaae det som et Beviis paa et forventeligt Haardt Regimente, at Danne
marks Konge vilde leøge Norge i Skat, forent) han der var udvalgt til Konge. 
Bistoppen, som ikke glemte at puste i Ilden, fik derpaa Almuen til at beslutte, 
at Gesandterne stulles Deels fcrngfles, Deels aflives. Denne Beslutning bli
ver strap i Verk sat, og den brave Vincent? Lunge maatte derved totte sit Liv 
til. Crag. pag. i<9. Hvitf. p. 1471. Det var ikke nok, at Bispen dermed 
havde sat den Nordre Deel af Norge i Bevcrgelse , men at Luen maatte gribe om 
sig overalt, blev der ffreven til Bergen, hvorved der rygtedes over hele Norge, 
at det nu var gandste ude med alt Haab for Kong Chriftian. Esterat Veyen 
var saaledes banet for Kong Chriftians II. Parthi, vilde Erke-Bifpen ikke for- 
somme en fa« god Leylighed til 41t skaffe det hannem fratagne Scepter i hans

(*) Jeg veed ikke, om Kona Chriftian III. Historieskriver Niels Crag har havt noget fast 
Beviis for sig, naar han totter pag 84 at Erke Bispen allerede havde faact Kcyscrens 
Recommendations Brev for Psaltz-Grcven den Tiid Clans Bille kom til Trvndhiem og 
forebragte de Danffe Gesandters TErinde, og at de Sondcnfielffe, underrettede om, at 
Bispens Sind var den qano afvendt sa Hertug Chriftian, havde for den Aarsags ffyld 
tlls-ndt ham deres Holdings-Brev, cfterat de fsrst havde begicrt Herre-Dagen udsat. 
Med Hvitfeldts Tiids-Regiung kommer dette ikke vvereens. Thi de Danffe Gesandter 
bleve afferrdigct i Januarii 1535. og kom til Norge i den store Vinter. Hvitfeldt p. 1439. 
Crag. p. gi. men Keyserens Brev til Bispen er forsi undcrffrevct den 10 April mrst ester, 
og de Keyserlige Sendebud vare i Trondhiem om Mikkelmiffe-Tiid i samme Aar i5J5> 
Hvitf. pag. 1470. og 1473.

Sviger-
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Sviger-Sons Hcruder, hvorved han tillige kunde giere der Dansse Konge-Val 
til intet; hvorfore han strap sendte nogle fine Tienere ned i Norge, med 300 Heste for 
at lade sig hyidige Landet til paa Pfalh,Grevens Vegne. Hvitf. pag. 1471. 
Endnu kom dette til, at forst i Aaret 1536, uden Tvivl ved Erke-Bispens 
Jndssydelse, vare nogle Breve omsendte, for at bevæge Almuen til Opror, (som 
sees af tvende Konge-Breve til de Norsse paa Peders Storis Dag i sz6. i det 
Dansse Cancellie-Registranter Fol. 140. feqv.) og der fandtes den gang faa i 
Riget, som Kongen kunde have Tillid til. In Norvegia toto hoc anno (sci
licet 1536.) siger Crag. p. 158., cum ingentibus Turbis confliélatum: ubi 
res eo loco erant, ut iftud Regnum a paucorum Fide aptum eiset. Me
tropolitanus enim Nidrofienfis offenfus, qvod cismontani auéloritate fua 
spreta ab ipfius confiliis difceflilTent, tum potentiores tum plebem fibi ad
junxerat, certus in Chriftiani Eleélionem neqvaqvam consentire.

Saadanne vare Omstændighederne t Norge den Tiid. Herre-Dagen be# 
gyndtes i October-Maaned i Kivbenhavn. I Betragtning af samme havde de 
Dansse Aarsag at frygte for, at Norge enten med alle, eller i det mindste en Deel 
af Riget vilde siide sig los fra Foreeningen med Dannemark, hvorfore det Danffe 
Rigs-Raad og Adel fandt sig befoyet at forbinde Kong Chriftian til, i Fald 
de Norsse bleve fremturende i deres Gienstridighed imod W Dansse Konge-Val, 
saa at Dannemark maatte foraarsages med Magt at bringe dem til Raison, ak 
Norge da, som en Provintz, ssulde indlemmes med Dannemark, og ikke ansees 
længere som et Rige. Thi de Dansse ville ingenlunde taale, at Rigerne ssulle 
stilles ad, men det var fast befluttet enten med Gode eller Onde at holde For
eeningen ved lige. Af den Tanke var Kong Friderich I., den Tiid de Norffe i 
Aar isZl. paa nye havde givet sig under Kong Chriftian II. Thi i det Kon
gelige Magt-Brev, ssreven i Kiobenhavn Dondagen Cantate, Aar 1532, til 
Knud Gyldenftierne, N. Lykke og von Heyderftorp, Oberst over Land- 
Knegtene, som med Orlogs-Skibe og Krigsfolk vare sendte til Norge, heder 
det: At de ssulle giere deres yderste Fliid; at de enten med Minde, Dag-Tinge 
eller med Magt kunde komme samme Rige og dets Indbyggere under Kongens 
Haand, Vold og Magt igien. Hvitf. pag. 1358.

Samme Magt-Brev staaer in extenso i de Dansse Cancellie Registranter 
for bemeldte Aar 1532. Fol. 50. tilligemed et andet fra Kongen og det Dansse 
Rigs-Raad til Bissop Hans Reef med firere, Türsdagen efter Peders Fængsel 
1532. Fol, 5z. Ligeledes var Kong Chriftian III, sindet, som man seer af de 
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tvende bemeldte Breve ri! de Norffe af 1536. (*)  Thi ar der var betuttet Kriig 
imod Norge, i Fald de Norsse ikke ville godvillig give sig itnber Chriftians 
Scepter, erfares vgsaa af Slutningen i Recessens tredie Artikel, hvor Kongen, 
imod at forbindes at gi ore Norge ril en Provintz, forbinder det Dansse Riges 
Raad og Indbyggere til at trolige» hielpe at uddrage ham fra hvis Feyde deraf 
kunde komme. Man seer heraf, at den Dansse Regiering ve! havde besiuner 
endelig, at ville have Rigernes Forrening holdet ved Magt, dog efterven Plan, 
at der ikke maalte gribes til haarde Midler, saa lcrnge der kunde ssee med Gode,

(*) Det rene af dem filtet vel fornemmelig til Indbyggerne i Dahuuskehn og Vigen, fom 
ikke vilde svare til Bahmis-Slot, dog etc de begge skrevne tilde Norsse i Almindelighed, 
i Anledning af nogen Tvedragt mellem Norske Rigs Raad, samt at nogle havde ladet 
Breve udgaae, for at opvcrkke de Norfle imod Kongen og hans Embeds-Mwnd, hvorfore 
Kongen stillede dem for Ayae alt det Onde, den Opstand i hans Faders Tiid og siden 
bavde sodet as sig i Dannemark, raadcr d>m allernaadigst til Fred og Rolighed, da det 
Forbigangne aldeles ssulde verre tilgivet, men forsikrer dem tillige hvis det ikke stede, at 
han med sorste vilde opssikke et merkeligt Tal af Krigsfolk med Ryttere og Landsknegte, 
da de selv maatte betwnke, hvad Skade og Fordetv deraf vilde siyde, naar ct Lal frem
mede Krigsfolk kom ind i Riget.

Da det nu ikke var ar formode, at de Norsse godvilligen ssulle lade Norge 
vmdanne til en Provintz, de heller ikke kunde forbindes dertil uden ved Kriig, 
altfaa maa Recessen endelig forudsatte de Norskes.vedvarende Gienstridighed, 
og det fem deraf formodentlig vilde, flyde, Norges Erobring med stormende 
Haand.

Paa denne Mlkaar. berocr den hele Sag, den er Reglen, man Har at 
gaae efter, naar man vil domme ret om Herre-Dags Slutninger af nz6. for 
saavidt den angaaer Norge. Thi faa klart fvm det er af Artikelens Ord, at 
det Dansse Rigs,Raad ikke har sigtet, som Hr. Hof-Raad Scheid meiner, 
ikkun ti! at nedsatte ForeeningS Maaden imellem Rigerne, giorende den, som 
tilforn var lige paa begge Sider, nu ved at betage de Norsse videre Val- 
Rettighed, til ulige , men at der virkelig blev besluttet, at Norge, i Fald det 
blev erobret ved Kriig, ssulde legges under Dannemark og indlemtnes dermed, 
famt, hvis faa ffeede, at det da ikke längere var at anser som et Rige, men 
som et fand og Provintz, der havde mistet fin forrige Frihed; faa klart meener 
jeg og det at vare, at det aldrig er kommen eller med Rette kunde komme til 
nogen virkelig Jndlemmelfe med Dannemark, siden Herre-Dags Slutningen, 
i det den forudfcrtter Norges Undertvingelse med Magt, indbefatter ikke en rem 
og puur, men en vilkaarlig Forpligtelse, som af sig felv »matte bortfalde, faa 
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snart Norge gvdvilligen underkastede sig under Kong Chriftians Regimente. Thi 
hvem er vel faa ukyndig i Lov og Net, at han ikke vred, at en vilkaarlig For
pligtelse ikke gielder, med mindre detVilkaar, som den beroer paci, bliver til 
virkelig; men at det eene ellers falder hen tillige med der andet?

Krigen imod Norge eller rettere imod Erke-Biffopen blev rigtig nok be
rammet, i Folge Herre-Dags Slutningen; thi endstiom Blice Bilde, efter del 
Lofte han og de andre Danffe Gesandter havde givet Erke-Bispen, da han var 
falden til foye og Norge nogenledes igien bragt i Rolighed, var derimod, at 
nogen Krigsmagt ffulde sendes til Norge, faa vilde dog ikke Kongen og det 
Danffe Nigs-Raad, at Bifpens Utroeffab ffulde gaae ustraffet bort, som de 
desuden kiendte ham alt for vel, end at de kunde vente anden Trostab af ham, 
end den som Magt og Tvang maatte bringe til veye. Crag. p. 162, hvorsore 
fiorten Orlogs-Skibe i Foraaret H37. bleve sendt til Norge, under Commando 
af Truid Ülfftand og Chriftopher Hvitfeldt. Hvitf. p. 1499. Dermed 
var alt Haab ude for Erke«Bispen. Nodsaget at krybe til Korset, havde han 
ydmyget sig for Kong Chriftian alt hvad han kunde, da han ikke allene ved de 
Danffe Gesandter lod bede om Raade, men endog maatte strive Kongen til 
Torsdagen sor Palme-Sondag 1537. i en Tone, fom hans gejstlige Hofmod 
flet ikke havde tilladt, naar han ikke havde vidst at vende Kaaben efter Vinden: 
men alting forgiaves. Da han nu faar, at hans aftvungene Ydmygelse intet 
vilde hielpe, underrettet tillige om Bispernes Skicebne i Dannemark, tog han 
strax til Flugten, efterladende sig Beaming og Krigs-Redffab, som nresteDeel 
bestod i falffe Lofter. Crag p. 162, 163. Hvitfeldt p. 1494. og 1499. Saa- 
ledes mistede de Norffe Bevcegelser, ved at miste i ham deres Hoved, tillige deres 
Liv, og den hele Mastine kom til at staae, faa snart det store Hiul var borte.

Sttenvigsholms-Slot flet forsynet med behorige Redstaber, til at holde en 
Beleyring ud, overgav sig strap; hvorpaa alt Trundelavet og de Nordenstelds 
ginge Kong Chriftian til Haande. Hvitf. p. 1499. Som der da ikke bchove- 
des nogen Kriig eller Krigs-Erobring, saa kunde heller ikke den tagne Slutning, 
om at indlemme Norge under Dannemark, veere videre af nogen Krast.

Saaledes meener jeg, at Artikelen med Rette bor forstaaes, ikke heller kroer 
jeg, den er forstaaet anderledes paa den Tud, Da dens rette Meening ikke kunde 
vcrre nogen ubekiendt. Zeg veed ellers ikke, hvorledes man stal forestille sig en 
saa betydelig Herre-Dags Act indrykket i en Kongelig Haandfestning, faa snart 
yen fluttes og stadfæstes, strap derpaa at falde hen og doe bort, som den aldrig 
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havde været til, uden ac efterlade sig allermindste Fodspor. Een af Deelene 
num man dog fætre, enten at denne Herre-Dags Slutning er bleven staaende 
ved Magt, eller ikke. Er den bleven staaende ved Magt, da maa den og vcrre 
sat iVerk, og er den i Verk sat, da maatte man merke nogle Folger deraf, 
som havde giver Rygte og Rye fra sig indtil vore Tider. Hvem vilde troe, at 
de klække Normænd siilletiende og med Hænderne i Skiodet havde ladet deres 
Rige giore til en Provintz? Kong Chriftian i det mindste har ikke ventet det; 
tvertimod har han frygtet for, som Slutningen af den tredie Artikel viser, at 
denne Forandring vilde fode Kriig af sig. Lad nu være, at det ikke just havde 
gaaet saa vidt, saa er det dog ikke rimeligt, at de Norffe aldeles skulle have 
taugt ril denne store Forandring uden at protestere derimod, eller i der mindste 
at klage og besvære sig derover; Dog findes intet derom i Historien.

Den folgende Tiids Omstændigheder tiene til Beviis, at benævnte tredie 
Artikel er bleven anseet som krafteslos og ugyldig. Den forste Omstændighed, 
der kommer min Betragtning i Mode, er denne, at, saa snart Norge kommer i 
Roelighed, ved den uroelige Erke-Biskops Flugt, og de Norffe derpaa hylde 
Kong Chriftian, faaer man strap efter at see, at de Norffe tilgives deres For
seelse, forst de Sondenfielffe, ester det Haab dennem tilforn var givet derom af 
de Danffe Gesandter, siden de Nordenfieldffe, hvilke Ulfftand og Hvitfeldt 
havde lovet det samme. Thi Kongen og Raadet havde befluttet en almindelig 
Tilgivelse for alle Norffe, undtagen Erke Biffopenallene, den demedgod Foye 
ingen Tilliid kunde have til (Crag. pag. 161-168, kaulles Samling af gamle 
Norffe Love, Tredie Deel, p. 288.) hvilket den forste Artikel i den gejstlige 
Recess af 1536. hos Crag, addit. 1. pag. 10. vidner ligeledes atvære ffeetimod 
de Danffe, der havde forseet sig i samme Tiid og paa samme Maade lige saavel 
som hine. Hvad kand man vel nu simte af denne almindelige Tilgivelse? Saa 
meget gandffe vist, at Norges Underkastelse under Dannemark, hvadheller den 
virkelig har været bragt til Fuldkommenhed eller ey, ingenlunde kand bestaae 
dermed. Hvorledes kand det ellers hænge sammen, at de Norffe tilgives deres 
Forseelse og alligevel straffes paa det haardeste? At tilgive Forseelse uden at til
lige eftergive Straffen kand der vel hede Tilgivelse? Eller ffulde det ikke fortiene 
Navn af Straf, at et Rige giores til et Land, atdermister sin Krone og Frihed 
og Undersaatterne deres storste Herlighed? Et Rige er altid det hele, en Pro
vintz ikkun en Deel, det eneerLegeme, den anden et Lem. Regierings.Maadm 
maa være som den være vil, saa taber unægtelig et Rige meget derved, at Vek 
fornedres til et Land. Det befries vel fra den Omsorg enhver natmligviis haver 
for sig selv og sin egen Velfærd, men imod at miste tillige sin Fuldmyndighed, 
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hvorved det kommer til at flaue under andres Vcergemaal. Visselig en haard 
Straf, og tillige ubillig, naar den paalegges nogen uden Skyld og Brede! 
Hvem vilde formode fligt enten af en retfcerdig Konge etter af et hoyt oplyst 
Rigs Raad?

Vil nogen derimod betragte dette paa en anden Side, anseende det som en 
Fordeel endog for Norge, at det blev indlemmet med Dannemark, nemlig for 
at stoppe Kilden til de idelige Krige og Uroeligheder, opvakte i Norge af en Deel 
ildesmdede, og tillige at bestyrke Norges Magt, ved at handtherve Rigerne- 
Foreening saaledes, at den ikke faa let kunde brydes, som Norge dog ikke var 
i den Stand, at det vel kunde udgi ore et Rige for sig selv; (*)  faa bliver dog 
Sagen den samme. Derfor var det ikke Dannemark tilladt imod de NorsseS 
Villie at betage Norge sin Frihed, ligemeget enken samme var en virkelig eller 
kuns en indbildt Herlighed. Thi moralske Personer ligesom enkelte, tre efter Na» 
turens Rer, Herrer over sig selv fuldkommen berettige!) til at domme om og at 
forge for fit eget Beste: Derudi at paabyrde en anden noget under Navn af 
Fordeel, det er virkelig at forurette.

(*) Nrar den tredie Artikel i Recessen begynder saaledes: Efterdi Norges Riige nu faa for
ringet, at Indbyggerne ikke formaae allene at underholde dem en Herre og Konge, da 
er Meningen uden Tvivl denne, siden det ikke all ne er nyttigt for Norge, at det bliver 
under Dannemark, da det ikke er i Stand for ar underholde en Konge allene, men samme 
Rige desuden ved Foreeningen er forbunden dertil.

Det er vist, at ingen kand stene Norges virkelige Underkastelse under Dan» 
nemark, uden tillige at indvikles i hundrede Vanskeligheder, som han neppeffal 
kunde redde sig ud af igien. Den Danske Regierings Omgang med de Norske 
siden 1536. er et Hoved-Beviis i ncervcrrende Sag. Men samme fremstiller 
Norge overalt som et Rige, ikke som en Provinh. Var det gien tifcn Provinh, 
da maane endelig nogen Forandring vcrre ffeek i Henseende til Landets alminde» 
lige Forvaltning. Skulde det blive til noget andet, da burde det jo forst om
dannes dertil. Det skeer ikke, men alting bliver nu som for. Recessen havde 
sagt, at Norge herefter ikke ffulde vcrre eller hede noget Kongerige for sig. Dog 
beholder det sit Navn og Vaaben som et Rige, Rigets Embeder, Rigs-Cantzler 
for Ex. (den Adelen i Norge efter Chriltiani 4ti. Privilegio af 1591. kunde 
udvcelge under sig felv) sine Love og Rener, sine Herre-Dage eller faa fal*  
det Rigs Ret ligesom tilforn. Den menige Mand nod sine forrige Friheder, 
uden at Adelen maaffee, fordi en Deel af dem havde understottet Uroelighe
derne i Norge, ikke har faaet sine Privilegier fornyet i Kong Chriftian III.
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Ti id. (*) Det Forbund som strap efter blev flutter, nemlig paa Andre« Apostoli 
Dag 15)6. ikke ailene mellem Dannemark og Sverrig, men imellem alle tre 
Riger, fremstiller Norge i alting som et Rige og ti'legger det samme Rettigheder 
til ar sore Kriig for Ex. Art, 9, og at indgaae Forbund Art. ir, som de tvende 
andre. Hvitf. p. 1491.

Angaaende Konge-Val, Da veed jeg ikke til visse, om vore Konger efter 
Chriftian III. ogsaa ere valgt af de Norsse, eller ikkun hyldet. Maassee en 
Deel Dansse have v«ret af samme Meeniug, som Hvitf. pag. 1489, at de 
Norsse havde frasagt sig deres Val-Rettighed, fordi de i Aaret rzzr.havdesor« 
bundet sig kil ikke at ssulle udv«lge nogen sårdeles Konge uden den, som blev 
kaaret til Dannemarks Rige, Hvitfeldt p. 1392; da jeg dog ikke kand synes, 
ot den Forskrivning bor udtydes videre end til at stadfcrste paa nye Rigernes 
Foreening. Nok er Det, at Kong Friderich II. (og hans Efterkommere uden 
Tvivl ligeleDes) haver erkiendt, at der tilkom De Norske et frit Konge-Val saavel 
som De Dansse. Et klart Beviis Derpaa er den Omgang med hans Son, som 
blev udvalgt i Norge 1582, men forst hyldet 1591. Thi i bemeldte Aar 1582. 
blev sendt til Norge Canhler Niels Kaas meD fleece, for at befordre Printz Chri- 
ftians Val med Den Jnstrux: At De med Forstand og Bessedenhed ssulle andrag« 
De Aarsager, Der havde bev«get Det Dansse Rigs Raad til at v«lge Hertug 
Chriftian til Konge efter Faderens DoD, brugende dertil saadanne bevagende 
Grunde, som de best kunde ssionne Sagens Nodtorft at udkrave, og Derpaa 
at begiere af Norsse Adel og Laugmand, at De ligeledes ville bevilge ogsamtykke 
Hertug Chriftian til Konge efter Faderens DoD, og, naar De Det bevilgendes 
vorder, Da at tage deres noyagtige Brev og Forssrivniug forseglet og under» 
ssrevet, Derefter at giere dem tilborlig Taksigelse, og overantvorDe Dem Kon
gens Breve, at flig deres Bevilgning ikke fluide komme den Norsse Adel til 
Forkrwnkelse paa deres Adelige Frihed eller imod Norges Lov. Instruxen af 
zo Decembr. 1581. ftaaec i Cancellie-Registranterne for 1582, Fol. 343. og 
Den Kongelige Forskrivning til Adelen af 27 Januarii 1582, i Dansse Magazin 
Tredie Deel pag. 124.

Hvad Hvitfeldt p. 1355. an forer til Beviis paa Norges Indlemmelse med 
Dannemark, nemlig at De Norsse efter Den Tud ikke maatte have sit eget Raad, 
beviser i Hoved-Sagen intet. Thi enyssiont den Dansse Regiering fandt for 

gok, 
(*) Kong Friderich il. Privileg ler for Norsse Adel af 14 Febr. 1582. findes i det Dansse

Caneeliie-Archiv, famt i Pauflés Samling Tredie Deel p. 391. Samme eresiden en Deel 
forbedret af Kong chriftian iv. i Aarene 1591.1639. og 1646.
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got, for al hemme videre Opror og Afsondring fra Dannemark/ ikke ac lade 
de Norste saaledes som for have sit bestandige Raad i Riger; saa er det dog 
ingen Folge, at Norge derfor er bleven omdannet til en Provintz: Hvem vilde 
sige, ct er Rige beroer saa aldeles paa et bestandigt Rigs-Raad, ar det ene for* 
nodentlig maa falde bort tillige med det andet? Det er ikke uden Nvtke, at man 
herved erindrer sig den Forstiel, der giores i Stats Retten paa Negieringen i 
sig selv og Maaden at forvalte Regimentet paa. Et Rigers Beskaffenhed og 
Regierings Ret ere gandste noget andet end Regimentets Forvaltning. Enten 
Rigs-Formen er en eller anden, og hvad heller det Land, som regieres, barer 
Navn af el Rige eller Prvvinß, saa staaer del dog altiid den regierende Magt 
frit for at lade Regimentet forvalte paa hvad Maade den finder for gok. For
andres noget derudi, da er det en Forandring, som ingenlunde vedkommer 
Rigers Beffaffenhed eller Rigs-Netten. Har Norge ikke havt sit bestandige 
RigsNaad siden 1536, saa veed man dog, at visse af Kongen dertil forordnede, 
saa ofte Fornsdenhed der udfordrede, bleve enken opsendte eller der i Riger be
stikket til ae besorge Rigets Tarv, i sar til ar holde Herre-Dage, det er ar sige, 
ril ar sidde Retter-Tmg og paakiende Sager i Kongens Sred, kil at forhore 
Undersaatternes Klagemaal og Besvaringer, og at forebygge Tvistigheder ved 
udgivne Rette-Boder. I det Mrinde bleve Truid Ulfftand og Claus Bilde 
sendt til Norge Aar 1539. Det samme ffeede bestandig siden, undertiden endog 
aarligen; hvorpaa foruden de Herre-Dage, som meldes! Tiids-Registeret til 
Jonae Rami Norste Kongers Historie p. 317. feqv. i Chriftiani IV. Historie, 
og andensteds kunde anfores, om fornedemgiordeS, et stork Register af Camellie* 
Registranterne; Underriden komme Kongerne selv i Norge, for at holde Herre* 
Dage, hvilket ffeede ofte af Chriftian IV., Aar 1S91, 1604, 1607, 1610, 
1613, 1616, 1622, 1641, 1646. 81an^es Historie p. 48, 20;, 2Z5/ 
268, 353r 383 / 474/ 478, 1096, 1420.

Da man nu af det anfsrte feer, ar Norge efter 1536. ligefom tilforn i al
ting er medhandlet som er Rige, saa maarre jeg gierne vide, hvorledes det kunde 
lade sig giere, naar en reen og fuldkommen Herre-Dags Act laae derimod. 
Raar Norge virkelig var bleven til en Provintz, hvorledes kunde denne Provintz 
saa strap efter forvandles til et Rige? Skulde der ikke behoves noget lige saa 
fast og Lovgyldigt for at omdanne en Provintz til er Rige, fom for at giere et 
Rige til en Provintz? Der stal lige saa megen Magr og Myndighed til ak rygge 
og ophave gyldige Comracter og Love, som til ar fastsatte dem. Allermindst 
kand en Herre-Dags Slutning, indrykket i en Kongelig Haandfestning, en saa 
fast og uryggelig Rigs-Lov bortfalde af sig selv; da det strider endog imod ve 
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almindelige Grund,Sandheder, at noget af sig selv ffulde kunde ophaves og 
giores til intet: Der er der famme som at sige, at en Virkning kand bringes 
til veye uden behsrig Kraft. Efter Rettens Regler behsvedes en nye Herre« 
Dags Slutning, for at giore den forrige til intet. Thi der heder det: Nihil 
tam naturaie eft qvam eo genere qvidve diflblvere, qvo colligatum eft. 
1. 35- de Reg. Juris. I det mindste ffal der noget lige faa fast og gyldigt til 
det ene fom til det andet- Som det heller ikke er troeligt, hvis faa var, at 
Kong Chriftian havde foretaget sig en faa vigtig Forandring paa egen Haand, 
end at derimod jo maatte vcere ffeet Proteft og Jmodsigelft. Hvem der nu be
tragter denne Herre-Digs Slutning bestandigt tilsidesat, maa han ikke deraf 
flutte eet af to, enten at den ved en nye Lov eller Herre-Dags Slutning maa 
vare ophavet, eller at den er anfeet fom krafteSlos og ugyldig i sig selv, der ikke 
behevede at ophaves. At den er bleven ophavet, derom findes intet hverken i 
Hovene eller i Historien, og da man intet vced derom, saarneener jegmig befoyer 
deraf at stutte, at det heller ikke er ffeet, og det derfor ikke er ffeet, fordi det 
ikke var fornodent at giore noget til intet, som aldrig virkelig har varet til.

Ophavet er den ikke, men allevegne udeladt og forbigaaet. Herved gives 
os et nyt Beviis i Hande. Den tredie Artikel findes ikke, fom de andre i 
samme Recess, igientaget og fornyet i feenere Recesser, Haandfestninger eller 
Forordninger, da det dog var saaledesBrug i Kong Chriftians IH. Tiid i sar, 
at de aldre Recesser og Forordninger blcve alt igien indrykte i de nyere, indtil 
de omsider, hvad den forste Deel anbelanger, lobe sammen i den sidste, nemlig 
den Coldingffe Recess af 1558. Jeg stutter heraf, at bemeldte tredie Artikel 
derfor frem for de andre er bleven udeladt, fordi den er bleven anseet fom dod og 
magteslos. Den Recess af 1536, hvorudi handles om Norge, er Ord fra Ord 
og i samme Materiernes Orden bleven indfort i Kong Friderich II. Haand» 
festning af 1559, nogle faa Artikler undtagne, som legges til eller tages fra. 
De tvende forste Artikler ere de samme, den fierde, femte, siette rc. ligeledes 
paa begge Steder de samme; ikkun den tredie Artikel, angaaende Norge, findes 
i Kong Friderichs Haandftstning udelukt, men hvorfore? At udelukke en faa 
vigtig GrundHov, der medforte en vaftntlig Forandring med Norge; er det 
ikke det famme, fom at erkläre den for ugyldig?

I det mindste, burde denne store Forandring i de Nvrffe Love varet be
varet til evig Afmindelfe; men i dem findes heller intet derom. Saa langt fra 
melder den bekiendte Nvrffe Forordning, forfattet af Truid Uifftand og Claus 
Bilde 1539, og siden stadsasted af Kongen, noget om Norges Indlemmelse 
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med Dannemark, at tveitimod den forste Artikel begynder saaledes: at den 
meenige Mand ffulde holdes ved Norges Lov og Privilegier, fom de sremfarne 
Konger og Herrer i Norge dennem undr og givet have. Kort sagt: alle Om- 
standigheder legge for Dagen, at den tidt bemeldte tredie Artikel, bygged paa 
noget, der meemes at ffulde ffee, men ikke er ffeet, aldrig er kommen til nogen 
Fuldkommenhed, men i Mangel af det forudsatte, er bortfalden af sig selv, som 
dod og magtesloS.

Ved denne Forklaring meener jeg paa beste Maade at have reddet Danne, 
markes og Norges 2Ere. Saaledes som denne Herre-Dags Slutning hidindtil 
er bleven forstaaet, har man givet fremmede Skribenter, ukyndige i Danffe 
Sager, Anledning til at udtyde den til Vanare baade for Norffe og Danffe. 
Puffendorf og Conring > begge uden Modsigelse, nogle store og velfortiente 
Mand, men begge staaende s Svenff Sold^vg ingen af dem faa uvillig, at 
man jo kand merke, hvem de forte Pennen for: De tage heraf Anledning til 
at hvasse deres Pen imod os, og paa deres Regning ffeer det samme siden af 
mange andre; thi det pleyer gierne faa at ffee, at eftersom nogle faa anseelige 
Mand, som disse to, synger for, saaledes synger det hele Chor ester.

Intet bedre Forsvar for den Danffe Regiering, i Henseende til dens Om
gang med de Norffe, end den Forklaring over Recessens tredie Artikel jeg har 
sogt ar fastsatte. Thi hvorledes man end vil forstaae den, naar den ikke for« 
staaes derhen, at den indbefatter ikke noget vist og fast, men noget som de 
Danffe ikkun havde befluttet under Vilkaar og Forudsatning, som ikke er bleven 
noget af; da lader den sig neppe forklare, som billig og overeenstemmende med 
Rettens Grunde: Der kand vel legges de Norffe et og andet r denne Sag til 
Last, derimod kand ogsaa meget siges til deres Forsvar, og faa meget ester min 
Tanke, i det mindste, at den tilkiendte Straf, naar Herre-Dags Slutningen 
antages for en endelig Dom, ikke kand hede retfardig og billig. Jeg satter, at 
de Danffe have Magt og Myndighed at straffe de Norffe, hvad er det da de 
straffes for? For deres Affald flyld, figer Hvitfeldt p. rzss. forstaae det sidste 
siden 1534; thi det forste i Aaret i $31. var allerede en afgiort Sag. Skal 
det nu hede: Affald, da maa der forudsattes, at Chriftian III. paa den Tud 
virkelig var bleven Konge baade i Dannemark og Norge. Men i Norge blev 
han ikke antaget dertil forend Aar 1536. af de Sondenfieldffe og 1537- af de 
Nordenfieldffe.. Thi hvad det samtlige Norffe Nigs-Raad havde erkläret i den 
Fuldmagt, given 1534. til Offve Bilde og Mogens Giöe, at de ville give 
deres Samtykke til den samme, som det Danffe Rigs-Raad valgte til Konge.

F 2 Hvitfeldt.



44_________________ Bevüs, at Norge,__________________ ___
Hvitfeldt, p. 1439. Crag p. 39. om Det end kunde ansees som noget fuldkom
men simret, saa forudsættes dog er Konge-Val at være sseet af De Dansse, fsl- 
gelig kunde ikke Den Fuldmagt vcere af nogen Forbindtlighed, forend det fsrst 
rcent og klart var afgiort, hvem der var bleven Konge i Dannemark; thi de 
Norsse sigtede dermed til Enighedmed de Dansse, i Henseende til Konge-Vallet, 
og faa maatte de io vide fsrst, hvem disse eensftemmig havde antaget til Konge; 
men der kunde De ikke vide, t'aa lcrnge De Dansse selv vare u<eenige, ssrivenDe 
dem til, nogle paa Kong Chriftians II., andre paa Hertugens Vegne. Crag. I. c. 
vg en stor Deel af Riger endnu ikke havde villet hylde Hertug Chriftian; Det er 
at sige: De vidste Det ikke til visse, forend t Aaret 1536. Ved Foreeningen af 
14;0. vare vel begge Riger forbundne at komme hinanden til Bistand, Hielp 
og T ost; eftersom Behov giordes, men jeg veed dog ikke, om Denne ForbinDt- 
lighed kunde strække sig til Prætendenternes Krige, om, ikke egentlig imod Riget, 
og om De Nvrsse, der i Aaret 153s. havde forssrevet sig til, ikke ar skulle udvcel» 
ge nogen sterdelcs Konge, uden den, fom blev kaarer ril Dannemarks 
Rige, vare derved forpligtede, saa lcrnge Den Dansse Krone stod endda under 
Spydstagen, ved at tage Parthi, at indvikle Riget i en skadelig og maasser 
unyttig Kriig, hvilket Crag, synes at satte, naar hand kalder de Norsse otiostos 
Calamitatis Danicæ Spectatores, ex eventu confilia capturos, pag. 49, 
Sandt nok, at De L-ondenfieldsse have forseet sig frem for de Nordenfieldsseder- 
udi, at De 1536. lode sig overtale til Frafald fra Kong Chriftian HL, den De 
Aaret tilforn havde hylder. Men hvad har bevæget Dem Dertil ? Skulde og fa a 
Den begterte Skat, en faa billig og i De Tider fornoden Anmodning have været 
Den rette HoveD-Aarfag? Snarere efter al Rimelighed Det Rygte, Srke-Bispen 
lod udfprede, at Det nu var ude med Kong Chriftian III. Crag. p. 160. Ja 
havde Der været saa, som De tneente, hvem vtlde Da ikke have Dem undsspldte? 
Til hvad Nytte? at ville blive ved ham De havde antaget til Konge, naar 
Scepteret med Magt var taget ham af Haanden, og han ikke længere var i 
Stand forat forsvare sin Ret. Eiter alle Love er Det jo faa, at en Overmagt 
saa stor og stærk, at Den ikke kand imodstaaes, glor Ret og Forpligtti se til inter, 
Forgiæves at fætre sig mod en Seyer-Herre, Der, tillige med Magten i Den ene 
Haand, har Lov og Ret i Den an Den. Altfaa bestoD deres Forfeelse fornemme
lig derudi, at De bltnDt hen paa Bispens Ord troede det falsse Rygte. En Om
stændighed, som legger for Dagen, at Deres Frafald fra Kong Chriftian III., 
ikke er sseet af forsætlig Ondssab, folgelig ikke heller kand ansees som et Opror.

De NordenfielDsse derimod, som De ikke have givet sig under Kong Chri
stians III. Herredomme forend 1537. saa kunde de heller ikke inden Den Did siges 

at



ved Kong Christian KI. Recess af izz6. rc. 45 
dit vare faldne fra ham. Men dette i seer, meener jeg, kand legges dem til 
Last, (en og andens private Mishandling tales her ikke om) nemlig at de med 
at udsatte Konge-Vallet til en almindelig Herre-Dag gjorde ufornodne Vanffe- 
lighrder. Thi endffiont det var saaledes fastsat i Foreeningen af 1450. (Hvit- 
feldt. p. 852. og 1317-) (*)  at begge Rigers Raad ffulde mode til Halmsted, 
for at keyse sig en Konge, og i Friderici I. Haandfestning af 1524, at Norffe 
Herre-Dage ffulle forkyndes et halv Aar tilforn, saa var det dog virkelig en. 
Chicane, i Kraft af denne Anordning i saa urvelige Tider, som der indfaldt efter 
Kong Friderichs I. Dod, at ville ceffe et hoytideligt Val og under Vaaben- 
brag opholde sig med Formaliteter. Kunde det ikke vcrre de Norffe nok, at de 
Danske, fom b'33. havde udsat Herre-Dagen for de Norskes ffyld, (Hvicf. 
p. 135*8.)  erklcrrede sig, at det ikke ffeede i Hensigt til nogen Skilsmisse, at de 
havde udvalgt sig en Konge uden de Nvrffes Raad, men at de dertil vare hoylig 
foraarfagede ved de Lybffes Indfald i Riget. Hvitfeldc. p. 1439. Crag. p. 
kunde ikke de Nordenfieldffe i saadan ertraordinaire Tilfalde, ligesom de Son- 
denfieldffe give fra sig deres Hyldings-Brev, uden just at ffyde sig til en almin
delig Herre-Dag. Men alt Dette bor tilskrives fornemmelig Erke-Bispen. Han 
var det store Hiul i alt hvad der ffeede, Hoved, ikke allene for den Norske Kirke, 
men ogsaa for de Norffe Uroeligheder. Hand regierte Bisperne, Bisperne 
Raadet, Raadet Almuen. En Stemme af ham, som Den forste og fornemste, 
kunde altid veye op imod de sieste andres. Er Det Da ret at tilskrive Det helo 
Norffe Folk noget, Der fornemmelig beroede paa ham, allerhelst i Den Tud, Da 
Rigs-Raadet og Adelen tiltog sig Val-Rettigheden allene? Desuden var Det be, 
tankeligt for De Norffe, Da Kong Chriftian II. begyndte iglen at faae et nyt 
Haab, at tage Parthi imod hans Paastand, i sar om formeentlige Arve- 
Rettighed til Norge: Noget, som ingen privat Person kunde domme om.

(*) Denne Foreening af 14$». findes noget forstiellig paa tvende Stederhosttvitfeldt. p.
og 1316, hvilket og er bleven erindreti Bredden ved sidst bemvvnteSted p. 1316, af den 
Edition in folio, ikkun at der stal stage: pag. §53, i sieden for I too. Den ftrste synes 
ikke at verre en fuldkommen Afskrift, men kuns et Udtog. Den sidste derimod er langt 
ftMomaere, som den og er en af Rigets Raad vidimeredCopieaf Originale». J Hoved- 
Sage» komme de begge »screens.

I Betragtning af disse Omstandigheder meener jeg, at de Norffes Seen- 
dragtighed, i at antage Hertug Chriftian til Konge, samt ovrige Forhold 
imod ham i Den saa kalbte Grevens Feyde, fortjener ikke at afmales saa ilde, 
som gemeenlig ffeer, og at Herre-Dags Slutningen imod Dem, naar Den var 
bygget paa en Forseelse, der virkelig var begaaet, visselig var, som Hvitfeldc

F 3 selv 
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selv maa tilstaae p. 135$, streng og haard. Naarderimod saa havde varet, 
efterår Kong Chriftian III. var kommen i rolig Besiddelse af Dannemarks 
Regiering, ar de alligevel, uden ar gaae i Raad med de Danske, vare blevne 
ved Kong Chriftian II. eller nogen anden, da forst var der ar ansee, som en 
forsatlig Gienstridighed imod Rigernes Foreening.

Sporges nu videre, om og de Danske vare bererriged til saaledes at straffe 
de Norske? Da kand derom vel ikke vcrre nogen Tvivl, naar Spsrsmaal var 
om private Personers Mishandlinger, ar so Dannemarks, som Norske Konge 
tillige havde Magr ar lade dem straffe, men da her sporges imellem ro, vel for« 
eenede, dog adskillige Riger, af hvilke der ene ingen Herredom eller Jurisdiction 
havde over det ander; thi i Foreeningen af 1450. heder der: Ar ingen ssulde 
vcere den andens Overmand, og her handles om en ikke privat, men almindelig 
Srraf, angaaende der hele Rige og Rigers Forfatning; saa er det klart, ar 
der Dansse Rigs-Raad og Adel (thi dem i fac bor Dommen tilskrives, afsagt 
i en Kongelig Haandfastning) vare i denne Sag gandsse uvedkommende Dom
mere. Alt hvad de Dansse med rette kunde giere, naar saa var, ar de Norsse 
havde forseet sig imod Rigernes Foreening, var at paafore dem Kriig derfor, 
og lade Krigs-Udfaldet udgiove, hvem der havde Ret.

Thi derom kand vel ikke vcrre nogen Tvivl, at jo de Norsses Gienstridkg- 
hed imod Rigernes Foreening, tvertimod deres Forpligtelser i Kong Chriftian 
saavel som Kong Friderich I. Tlid, var en saavigrigBessadigelse, arden efter 
alle Folke-Rettens Grunde kunde agtes for en lovlig Krigs-Aarsag. Saa det 
kommer ikkun derpaa an, om det og kand anfees for Ret, naar saa var, at de 
Norsses fremlurende Gienstridighed havde fodet af sig Kriig, og Krigs-Lykken 
havde bragt de Dansse Norges Erobring i Hcrnde, derfor at giore Norges Rige 
til en Danss Provintz. Thi vil man sige, alt hvad de Dansse med Rette kunde 
gisre, var med Magt at tvinge de Norsse til at vedblive Rigernes Foreening, 
ved at erkiende Kong Chriftian for Konge, men ikke at straffe dem med Rigers 
Underkastelse under Dannemark, som de Dansse ikke vare de Norsses Over- 
Herrer, der havde Magt til at straffe dem. Derimod maa jeg erindre, at de
res Underkastelse var i strå Fald egentlig ar tale ingen Straf; men en Forsyn, 
lighed for fremtiden, at det samme ikke maarre mode oftere.

Thi omendssiont man fatter, at ingen Straf-Kriig maafores, saameener 
jeg dog det lenelig tilstaaes, at den Rettighed, som Naturens Lov giver den 
Forurettede mod den Formettende, strakker sig ikke allene ril den blotte Erstat

ning
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ning for paaforte Skade, noye beregnet efter Skadens Storrelse, men ogsaa 
til nogen Sikkerhed for fremtiden, allerhelst naar den befrpgteltge Fare er saa 
stor og vigtig for et Rige og dets almindelige Sikkerhed, som i denne Tilfalde.

Naturen maatte ellers synes at have forsynet os med flette Vaaben til vores 
egen Vedligeholdelse, om vi uden Omsorg for det Tilkommende ffulle verre for
bundene bestandig at leve i Frygt, blotte og aabne for en andens Ondskab, 
manseet han i Gierning har viist, at den Sikkerhed, vi kunde have at vente af 
ham, naar en god Leylighed understotter hans onde Villie, ikke er at stole paa.

Naar det nu staaer fast, at denne Kriig, paafort de Norske, fordi de havde 
»vertraadt det Fordrag angaaende Rigernes Foreening, var retsardig, og af de 
Danske vare befoyede for deres Sikkerheds ffyld for fremtiden at legge Norge, 
som en Provinh under Dannemark, da meener jeg, dette at vcrre nok i denne 
Sag ti! Forsvar for de Danffe. Desuden at ville «ffe det Norffe Folkes Sam
tykke til denne Rigets Forandring, er efter min Tanke alt formeget; Thi her 
handles om Tvangs-Ret, som et Subsidiaire-Middel, der forudsatker, at en 
ikke vil godvillig efterkomme fin Pligt. Een der soger Skadens Erstatning af 
en anden, eller Sikkerhed for videre Uret i fremtiden, sporger ikke om han vil, 
men det heder han ffal. I saa Fald at begiere ja og samtykke af den Skadende, 
det er at n«gte en Foruretted de Midlers Brug, som Naturen giver hvert Men
neske i H«nde til Forsvar for sin Ret og Beffiermelse for Uret.

Det skeer vel saa, at man soger omsider at faae Kriig afgiort ved en Freds- 
Slutning, om det end ffal ffee med Kaarden for Brystet. Dette ffeer saaledes 
for almindelig Nyttes ffyld, for at faae de omtvistede Rettigheder og Pligter 
mellem Folk, som ikke staae under verdslig Ret, noye fastsatte, og derved at 
have en vis Regel for fremtiden. Men den rette Hoved-Grund til hvad der er
hverves ved Kriig, som ogsaa bor vare Regel for Freds-Slutningen, maa forst 
og fornemmelig soges i den Rettighed, som den beffadigede Part haver til Ska, 
dens Erstatning. Endelig veed jeg vel, at Hvitfeldt med fleere holder for, at 
den bekiendte Paastand om Titel af Arving til Norge, ikke kand paa bedre Maade 
igiendrives, end ved at fatte, at dette Rige i ^ngChriftian III. Tiid er bleven 
en Provintz af Dannemark, p. 1489. OmM end denne Satning var af saa 
stor Vigtighed i vores Danffe Stats-Ret, Mt en Deel meene, ffal den der, 
fore understottes paa Sandheds Bekostning? Bor ikke Sandhed vare Sand
hed, og fom Sandhed legges til Grund, hvad heller den er med eller imod? 
Men jeg troer ikke, ak de Danskes Zmodsigelse mod bemeldte Paastand er saa 

ilde 
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ilde grundet, at den ffulde behove nogle falske Stotter. Da jeg ikke rettere 
kand ffionne, end at jo Rigernes Foreening, giorc paa den Maade, alder af 
dem alle skulle vcrlges en falles Konge (*) z formodentlig maatte giore al Arve- 
Rettighed til intet. Da nu desuden Kong Frideriuh I. i sin Recess tilde Norffe 
af i)24, Arc. 25. (Hvitf. p. 1274.) udtrykkelig har forbundet sig, aldrigmeere 
tit bruge den Titel af ret Arving til Norge, men at det tillige med Dannemark 
tiltid ffulde vare og blive et frit Kaar-Aige, (**)  saa begriber jeg ikke, paa 

hvad

(**) Kong chriftian i. Son hertug Fridérich var den forsir, som tiltog sig Titel af Arving 
til Norge, i Folge af den Foreening af 1481 imellem hans Broder Kong Hans og ham, 
at begges Rettighed tii Norge, som fordum var et Arve-Rige, ssulde vcere enhver forbehol
den, og imidlertiid ssnllc de begge, bruge Norges Titel, Hvitfeldt. p. 123g; og ved det 
Afkald givet Kong Hans af He'Friderich Aar 1490, erindrer Hvitf. At Hertugen 
ssrev sig i samme Brev fsrste Mg Arving til Norge p. 1239. I sin HaandsestninH til 
de Danske af E523. kaldte han sig vgfaa rctArviug til Norge, men Aaret efter i sin Norsse 
Haandsestning frasagde han sig den Titel tillige med Arve-Rettighed til Norges Rige, 
fom ogsaa hans Son Hertug chriftian, siden DanssKonge under Navn af Chriftian HL, 
da han 1529. vilde hyldes as de N»rsse, fom en Arve-Herre, fik til Svar: aide meente,

(*)  Saaledes blev det fastsat ikke allene i det Calmarlke Forbund imellem alle tre Riger af 
J397/ hos Hvitfeldt. p, 6n. men bgsaa i den igicntagne Foreening mellem Dannemark 
og Norge Anno 1450, esterak Kong Cbriftian I. Aaret tilforn i sin Norsse Haandftstuing 
havde erkleerct Norge for et frit Kaar-Rige. Ved denne Haandfestnings Ord/ saalcdcS 
font de lyde hos Hvitfeldt p. 846. (og fltal Norgis Rige hafve fit fri Kaar , effter vores 
Dage, om vi hafve Börn efter os, thi det er nu og blifvc fkal et frit Kaare-Rige effter- 
fom Loven udviifer.) NI a a jeg, for at forebygge Missorstand, giere felgende tvende Erin
dringer. Naar der siges: Om w have Ba>n efter os, da maa vel Mceningen veere, om« 
rndssient vi have Bern, thi endog j den Tilfcvlde stulde efter Forerninaen af 1450. ml- 
ges den som Rigerne kunde tykkes best at vare holden med. Og det sidste Tilltrg: efter- 
fom Loven udviifer, sigter uden Tvivl derhen, at Kongen ssulde variges paa den Maade, 
som Loven foressrivcr, hvorom land sees Hirdssraae Lap. 3. Naar nu Norge var saalcdeS 
foreenet med Dannemark, at det ikke maatte tage sig nogen Konge, uden den som blev 
samlykt af de Dansse saaveisom Norsse, da er det klart, at det maatte ssee ved et frit 
Val, og at Rigerne da vare Val- ikke Arve-Riger: Saaledes raisonnererKong Hans gandss« 
ret efter min Tanke imod sin Brodér Hertug Fridetich , og de Norsse imod.Hertug Lhri- 
Man, Hvitfeldt. p. 1237. og 1315. Vel kunde Val- og Arve-Riger saaledes inbssrarnkes, 
at de begge tillige paa en vis Maade kunde bestaae tilsammen, men naar Val-Rettighed 
stmkker sig saavidt, som i benavnte Foreening: at der as begge Rigerne eendmgteligen 
den ssulde kaares til Herre og Konge enten af den afdodes Ssnner eller andre, som den- 
ncm paa begge Sider maatte synes nytteligst og best, da erdet aabevbart, atArve-Loven 
»g den Arve-Maade, samme fvressriver, derved ophKvcs. Har nu end Kong Chriftian i. 
vKret fod ret Arving til Norge, saa maa dog en saa hsytidelig Foreening, indgaaet af 
alle Rigernes Stamder, og as Kongen samtykt, som den af i45°« have giert til intet al 
videre Arve-Rettighed for ham og hans Efterkommere.
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hvad Grund, at Kong Chriftians og Friderich 1. Efterkommere kunde meene 
sig endnu arveberettiget til Norge. Men som dette Spsrsmaal er uden for 
Grcrndserne af mit n«rv«rende Oyemeed, og jeg idet svrige, hvad Hoved» 
Sagen angaaer, har sagt alt hvad jeg veed at sige, faa fores jeg hermed til dm 
sidste Linie af dette mit livet Arbeyde, og kand lade det beroe ved et Explicit.

at Norge nu som indlemmet med Dannemark ikke metre var -noget Arve-Rige. p. rzr?. 
Dog kand man tillige deraf (lutte, at ligesom Kong Friderich l. endog siden 1524. ikke 
gandste har forladt den Tanke om Arve-'Rettighed til Norge, som man seer af den Hand
ling han stod ndi med sin Broder-Son Chriftian II, Anno 1526. hos Hvitfcldt. p, 1293, 
saaledes heller ikke Sonnen Hertug Chriftian. Kand være, at denne formentlige Arve» 
Ret har været een af Aarsagerne, der har bevæget det Danste Rigs-Raad til at ville 
have giort Norge til en Danst Provintz, i Fald det med Magt var bleven erobred. Jeg 
bestyrkes i den Mistanke, naar jeg seerReeeffens tredie Artikel, der begynder: Og ejftevdl. 
at fremsættes som sammenhængende med den næst soregaaende anden Artikel, der siger: 
at hvad Lande, der maatte bckommes ved Sværdet eller anderledes, de stulle hore Dan
nemarks Rige til; og være og blive under Dannemarks Krone. Thi maastee de begge 
sigte til det fælles Syemaal at støre al videre Arve-Præteusivn paa Norge til intet.
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Om Finnerne/ 
deres aldste Serbe og Herkomst, af

Peter Friderich Suhm.

SVet) Finner forstaaer jeg ingen andre her end de egenkligen saa kaldte Finner, 
der beboe Stor»Hertugdommet Finland, og staae under den Svenske 

Krone, saa og de der beboe Finmarken i Norge, og crre der Dansse Scepter.

Plinius (*) er den crldste Skribent, som almindelige« holdes for at verre 
den forste, der neevner Finnerne. Hans Ordlyde nu omstunder faaledes: Nec 
eft minor (Scandinavia fcilicet) opinione Feningia. Qvidam hæc habitari 
ad Viftulam usque fluvium, a Sarmatis, Venedis, Sciris, Hirris tradunt. 
Men da Harduinus selv maa tilstaae, at i alle gamle Codicibus findes Epigia, 
som de nyere egenmcrgtigen have forandret til Eningia, og siden sluttet at der 
burde staae Eeningia, fordi de ep kiendte Epigia, saa sporges der, om de hertil 
have havt nogen Foye. Alle gamle Skribenter beskrive Finnerne, fimet lidet 
beromt, og som er usselt Folk; hvor ssulde da Plinius komme ril ar opkalde et 
heelt Land efter dem, som var beboet af saa mange Folk, og ey engang navne 
dem, nevnlig Finnerne, deriblant. Vel tilstaaer jeg, at nogle af disse Folk, 
Sciri og Hirri, have formodentlige» varet beflagtede med Finnerne, og ot Ve
nedi, som nogle af deres Sprog siutte, vel og ere en Blanding af Finske og af 
Sarmatiste Folke-Arter, men Sarmaterne, som almindelige» holdes for at vare 
blevne siden bekiendte under Navn af Slaver, ere derimod gandsse skilte fra dem, 
som begges Sprog, det Slavonisse og det Finske, noksom viser, og desuden 
ftaaer jo min ovenmeldte Indvending endda i sin fulde Kraft: Hvorfor kalder 
Plinius ey snarere Landet efter nogen af de andre langt beromtere Folk? Intet 
er derfor rimeligere end Professor Schönings Meening (*'), at det Navn Epigia 
eller Hippigia er giort af det fabelagtige Folk Hippopodes, som de Gamle 
b.ldle sig ind at have Heste-Fodder, ventelig fordi fast alle Sarmatiffe og 

Scythisse 
(*) Ex editione Harduini in 4(0. T. 1. I. 4, p. 476.

(**) I det Kisbenhavnssr Selskabs Skrifter T. 9. p. sz6.
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Scyrhiske Folk vare ncesten altid til Heft. Samme Omstændighed gav de gamle 
Græker Anledning ti! at smidde deres Centauri.

Tacitus (*) bliver da den celdste Skribent, der ncrvner Finnerne, og her
ved afgaaer deres LElde ey noget; thi der forlob i det hoyeste kun tredive Aar 
imellem Tacitus og Plinius, og enhver seer lettelig, at det Finffe Navn har 
maattet vcere langt celdre, forend det kunde blive bekiendt for Romerne. Taciti 
Ord ere disse: Peucinorum, Venedorumque & Fennorum nationes Ger
manis an Sarmatis afcribam, dubito. . . . Venedi qvicqvid inter Peu- 
cinos Fennosque fiivarum ac montium erigitur, latrociniis pererrant . . . 
Fennis mira feritas, fæda paupertas, non arma, non equi, non penates: 
vidui herba, vestitui pelles, cubile humus. Sola in fagittis fpes, qvas 
inopia ferri offibus afperant. Idemque venatus viros pariter ac feminas 
alit. PafTim enim comitantur, partemque prædæ petunt. Nec aliud in
fantibus ferarum imbriumque fuffugium, qvam ut in aliqvo ramorum nexu 
contegantur. Huc redeunt juvenes, hoc fenum receptaculum. Id beatius 
arbitrantur, qvam ingemere agris, illaborare domibus, fuas alienasque 
fortunas fpe metuque verfare. Securi adverfus homines, fecuri adverfus 
deos, rem difficillimam affecuti funt, ut illis ne voto qvidem opus fit. 
Cetera jam fabulofa. Det er klart af denne Beskrivelse, ar Finnerne levede 
Va ligefaa, ja langt elendigere, end den ene Green af dem, Lapper nevnlig, 
glor nu omstunder. Men det viser tilligemed, at de have boet for sig felv, langt 
fra andre oplyste Folk. Dog synes mig ey af Taciti Ord rimeligen at kunne 
slutte, at hans Meening har været, at de have boer saa langt Nord, fom i Stor- 
Herkugdommet Finland. Thi foruden at hans Kundskab vel ey haver strakt sig 
saa langt imod Norden, og at paa de Egne maa, i Henseende til hans og de an, 
dre Romeres Kundskab, anvendes hans egne Ord: Cetera jam fabulofa; faa 
synes og de Folk, som hin felv fætter Sonden for dem, ey at skyde dem faa 
langt Nord, hvortil kommer Ptolemæi Vidnesbyrd, som jeg strap herefter skal 
anfore. Peucini, som han siger og ar kaldes Baftarner, og hvilke andre der
imod giore til tvende adskilte Folk, strakte sig lige til Donau-Flodens Udlob i 
det sorte Hav, hvor den Oe Peuce laae; men hvor langt de have boet Nord 
paa, derom vides intet tilforladeligt, ey at tale om, ar Grcrndftrne imellem Folk, 
der vare saa ustadige, og vankede saa omkring, kunde aldrig vcere noye be, 
stemt?. Ar Venedi rovede i Landet, som var biergigt cg skovrigt, og som laae 
imellem Peuciner og Fenner, det bringer mig paa de Tanker, at de efter Ta
citi Begreb have beboet Polen fra de Carpachiske Bierge af Nord efter. Da 

G 2 nu
(*) Amftelodami tzvo. 1685. T. r. Germ, p. 6ZZ--85«
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mi Finnerne boede Norden for dem , faa fhnes de rimelige» at maae sirttes i 
Wolhynien og Litthauen. Og da det desuden er bekiendt, ar Finnerne have 
saaer Navn af der Ord Fen, fom i der gumle Nordiste, Jslandste, eller Go- 
rhiffe Sprog, hvad man vil kalde det, betyder en Morads, faa tiener der og til 
at bekrafte den Satning, ar de da have beboet Wolhynien og Litthauen, faa» 
som bemeldte Lande ere fulde af Moradser. Vel fandt, ar deres narvarende 
Bopcel, Stor-Hmugdommet Finland, er og meget moradsigr, men paa denne 
Grund allene bor man ey i de Tider flotte dem faa langt Nord, da man ellers 
ingen anden rimelig Aarsag haver at forklare Tacitum saaledes. Hertil kom
mer, ar de vvenmeldte Sciri og Hirri hos Plinium, fom siden ofte ncevnes hos 
Romerste og Graste Skribenter, have uden Tvivl enten varet Beboere af 
Hirden og Wirrien, tvende Landstaber i Lifland, eller og af Karelen og Hir
den, og folgelig da boet Norden for Finnerne, hvilke ved de andres Udvan
dring have derpaa breder sig ud i de af dem tildeels forladte Lande, og fom er 
«stridbart Folk sogt i Norden den Fred, som de ry kunde sinde meere i Son
den , formedelst de mange Omrumlinger og Afvexlinger af de hist og did vandrende 
Folk. Maastee og at Sciti og Hirti have da ogfaa boer langer Sonder paa 
end siden.

Ptolemæus(*)z som strev omtrent;oAar efter Tacitu8,kalder dem Phinni, og 
vidner,at langs det Venediste Hav,nu Oster,Soen, boede i der Europsiste Sarma- 
tien Venedi, neden for dem Gythones, (de famme fom af andre kaldes Gother), 
fcerpaa P'inner, faa Bulanes, Derefter Phrugundiones, og endelig Avarini »eD 
Veixelens Udspring. Alle disse Folk fynes han at fatte ved Veixelen, thi han siger, at 
Gythones boede ved Veixelen, det er at sige, paa dens Ostre Side, thi man seer 
Uartige» af ham, at han haver giort Veixel-Strsmmen til Gramdsesiial imellem 
Germanien ogSarmatien. Naarman tager LanwCharter af Polen for sig, faa 
synes det at man maa saue disse Ptolemæi Finner i det Landstab Masovirn, 
hvilket bliver noget sydligere end sormodemligen Taciti Fenni have boet, og 
langt meere mod Vesten. Heraf har man Grund kil at simre, at Ptolemæus 
har taget sit af aldre Skribenter, der have levet for Tacito, hvo veed hvor 
lange. Og da det er en bekiendt Sag, at alle Folkenes Udspring maa soges fra 
Asien, hvilket ligger langt Sonden for det Sted, hvor Finnerne nu boe, saaer 
det rimeligt, at Finnerne, fom saa mange andre Nordiste Folk, ere gangne fra 
Chaldaa og Armenien Nord efter igiennem de Lande, som ligge imellem der 
Cafpiste Hav og den sorte Soe; thi man sinder, at atic Landender ligge i Eu
ropa Vesten for Hellefponten og Bofporus, have ftaumindelig Tiiv af varet 

besatte 
(*) Ex edit, Bertil 1. 3. c. 5. p. gi,
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besatte med Folk af Graff og Celtiff Herkomst, og med flet ingen af Finff eller 
dermed beflagred. Hvad er da rimeligere, end at Finnerne have siden trukket 
sig längere Nord paa; fsrst beboet Lande, hvorom intet Vidnesbyrd findes 
hos nogen Skribent, fordi det gaaer saa langt tilbage i Tiden, siden boet i 
Masovien, derpaa i Litthauen, og endelig i Sror-Hertugdommek Finland, so- 
gende stedse de ode og ubeboede Lande, hvor de havde Rum nok forsigogQvag, 
efter deres omvankrnde Levemaade, og flyende de Egne og Lande, som ved de 
nargrandsende Folkes Jord-dyrkning, og stadige Levemaade, bleve glorie dem 
for trange. Professor Schöning haver desuden allerede anmerket, at Ptole- 
mæus ofte beskriver Tingene og Folkenes Seeder saaledes, som de lange havde 
varet for hans Tüd, folgende herudi aldre Skribenteres Efterretninger, som 
han fandt for sig i det Alexandrinffe Bibliocheqve, og hvoraf de fleeste havde 
levet i eller tiet) Alexandri Magni Tud, og de Graffe Ptolemæers i LEgypten. 
Ingen tvivler vel paa, at jo de nyere Geographi, som beffrive de inderste Deele 
af Asien og Africa, alt for ofte beffrive dem saaledes, som de have seet ud for 
hundrede ja to hundrede Aar siden, i Mangel af andre Efterretninger, da dog 
Tilstanden visselig ofte har siden meget forandret sig, helst iblam barbariffe 
Folk, der tilligemed ere stridbare. Hertil kommer, at man ey finder, at Pcole- 
mæus har givrt store Reyser, allermindst noget langt Nord paa. Tacitus der
imod levede i en offentlig Betjening i Rom, hvorhen da de beste Efterretninger, 
som paa de Tider kunde haves, kom onr bemeldte Lande; man seer derfor og, 
at han saa noyagkigen haver beffrevet Germania, som ingen anden gammel 
Skribent. Romerne havde da megen Omgang med Sueverne, et Germaniff 
Folk, som igien var deelet i mange Stammer, i Sardeleshed med Hermun- 
durer, som de holdt Venskab og dreve stor Handel med, og med Marcomaner 
og Qvader, som de forke store Krige med, hvilke tvende Folk boede i det nu 
varende Frankenland, Böhmen og Mahren. Nu er det merkeligt, som jeg 
tilforn haver anforr, at de kiendre Finnerne under det Navn, ligesom vi nu 
omstunder, og hvormed De ingenlunde kalde sig selo, og hvilket Navns Udspring 
findes i vort gamle Sprog. Heraf maa man enten flukke, at det gamle Tydffe 
haver end meere kommet overeens med vort gamle Sprog, end der nu varende 
Tydffe med vort nye, hvilken Meening det gamle Saxiffe Sprog ey synes ar 
imvdsige, eller og at bemeldte Suevi have faaer dette Navn fra er langer mod 
Norden boende Folk, ventelig de beromte Gother, som vi forhen af Ptolemæo 
have seek, da at have boet op til Finnerne, og af hvilke samledes Bernstenen 
efter Pytheæ Vidnesbyrd i de aldste Tjder; ved hvilken Leylighed, og den 
store Handel, som den foraarsagede, det Finske Navn noksom kunde udspredes.

G 3 Vel
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Vel kunde imod den Mening, at Finnerne have i gamle Dage boet saa 

langt Sonden paa, endnu giores den Indvending, at Ptolemaeus og Tacitus 
ved dem ey forstaae de egentlige Finner , men andre med dem beflagrede, som 
de derfor kaldte saa. Men hertil svarer jeg, at herved fastscettes paa en blot Mis
tanke just det som er tvistigt, at man har ingen Grund til ar formode, at Ta
citus og Ptolomæus have havr Efterretning om Stvr-Herrugdommet Finland, 
siden de ey med der mindste Ord have rort derom, ac man ey finder at det no
gensinde har vceret brugeligt, at kalde alle med Finnerne beflcrgtede Folk meddel 
almindelige Navn Finner, og endelig, at bemeldte Skribenter selv ncrvne med 
sirrdeles Navne adjkillige Folk, hvis Sprog nu omstunder bevise, at de ere be* 
flcrgtede med Finnerne, mvnlig: Galindæ og Sudeni, hvis Navne igien kien- 
des i Galinder-og Sudaner-Land i Kongeriget Preussen, Carbones, hvorimod 
jeg kroer, at hos Ptolemaeum bor lerses Curones, Hirri, hvis Navn igien findes 
t Hirden i Lifiand, og Sciri, som jeg meener igien ar finde i Carelen, som af 
vore Forferdre og kaldtes Kyriala-2mit); hvvrvel jeg neppe troer, at Hirri og 
Sciri have fra de eeldste Tider af boet saa langt Nord, men blevne i senere Tider, 
esterat saa mange af dem vare udgangne for at bestride der Romerste Herredom, 
og de tilbageveerende derved meget svcekkede, nodte til , ligesom Finnerne selv, 
ar vige lcrnger Nord efter; thi i de Egne, hvor deres Navne nu findes, haver i 
de crldre Tider ester mine Tanker boer GothisteFolk, hvorom jeg eykand udfor* 
ligen strive i denne Afhandling. Navnetog Stadet, hvor Ptolemaeus derimod 
satter Galinder og Sudener, viser, ar de, fra hans Tiid af og ril nu, have be
boet samme Egn. Men dette kand ey tiene til Indvending imod Scirers og 
Hirrers längere Fletning Nord paa; thi den Romerste Historie taler om Scirers 
og Hirrers Udvandring, og navner ey et Ord om Galinder og Sudener, som 
altsaa bleve siddende i Roe, dreve ey andre ud, og bleve ey heller uddrevne af 
andre.

Enhver seer lettelig afdetforanferte, ar min Meninger, at andre Folk 
end Finner have i aldre Tider beboet Stor-Hertugdommet Finland, thi ingen 
falder vel paa de Tanker, at Finnerne have nogensinde beboet den hele Stræk* 
ning Land fra Veixelen af til Nordkap. Hertil kommer, at man haver et ud
trykkeligt Vidnesbyrd, at i meget gamle Dage haver et gatldste ander Folkessag 
end Finner beboet Finland. Dette Vidnesbyrd findes hos Auror ul Fundin 
Noregur (*), som kun er et Stykke af den store Flateyar-Bog, der endda ligger 
utrykt. Vel sandt, at om Forfatteren til Bette Stykke end er Are Frode, den 
erlöste Zslandste Skribent, saa har han dog ey levet for i der n Seculo, i 

hvilken
(*) 3 Bioeners Nordist« Kempa-Dater, p. 1-3.
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hvilken Henseende det kunde synes, at man ey ret burde flaae biid til hvad han 
beretter om Ting, der have tildrager sig rusinde Aar for hansTiid. Men hertil 
svarer jeg, ar Are er en meget stionsom Skribent, der ey gierne antager urig
tige og fabelagtige Ting, at han allevegne har havt gamle Traditioner og Vers 
al gaae efter, at Tingene smukt paffe sig sammen, naar hans, Taciti og Ptole- 
mæi Beretninger fsyes til hinanden, og ar det endelig altsammen kommer vel 
vvereens med de Regler, hvorefter Folkene have udbreder sig, og med de rime
lige Formodninger om den Vey, paa hvilken vore Forfadre ere komne ind i 
Norden, om hvilke tvende sidste Ting jeg paa er andet Sred stal udfsrligere 
handle. I bemeldte Skrift siges da, at Forniotur var Konge i Jotland, som 
og kaldes Finland og Kvenland, hvilket ligger Osten forHafs-Bom, der gaaer 
imod Gandvyk, og af os kaldes Helsingia-Botn. Bemeldte Forniotur havde 
tre Sonnet, Hier, som vi kalde ZLgi, Logi og Kari, som var Fader til Frofte, 
der var Fader til Snar den gamle, hvis Son heed Thori. Han havde iglen 
to Nonner, Nor ogGor, og en Doner som heed Goe, hvilken blev bortstiaalet, 
hvorpua hendes tvende Brødre Nor og Gor reiste ud med mange Folk for at 
lede efter hende, den forste til Lands, og den sidste ril Vands. Gor foer ud 
efter Havsbornen til Alands-Havet, og saa videre indtil Dannemark, hvor 
han fandt sine Frcrnder for sig paa Hleffey, der stammede fra den gamle Hier. 
Nor soer paa Skier af Kvenland, inden for Hafsbotnen, og traf paa Folk der 
kaldes Lapper, som boede bagved Finmarken, og som vilde hindre hans Reyse, 
hvorfor han maatte stride med dem, og overvandt dem. Siden soer han Vester 
vver Kiolen, og kom omsider ril Tronhjem, hvor han rundt omkring under
tvang Landet, og nedlod sig der med sine Folk, og kaldte der efter sig Noreg. 
Der ovrige af disse Brodres Reyse cg Historie kommer ey mit Forehavende veo.

Af denne Tildragelse, fom Torfæus (*) meener at have hcender i det forste 
Seculo, og som ey vel kand sættes længere ned end i det andet, sees, at da boede 
der endnu af vore Nordiste Folks Forfadre Joter eller Gother, og ingenlunde 
Finner i Stor-Hmugdommer Finland, saa og, ar det da ey hedte Finland og 
Kvenland, men Jotland. £)g at hrved virkeligen forstaaesStor-Hertugdom- 
met Finland, og ey noget andet Land, det viser den hele Bestrivelse, thi Kven
land er det samme som Cajania, og kaldes dets Jndvaanere nu K væner, og ere 
besteegrede med Finnerne, og just af delte Navli haver Adamus Bremenfis kager 
Anledning at soge Amazonerne i Norden, bedrager af Lydens Overeensstem- 
melse imellem Kvæner og Qyinder. Hafsbvtn eller Helsingiabotn er den Boc- 
niste Bugt; Gandvyk er der hvide Hav. Alands-Havet kiender enhver.

Siden 
(*) Hift. Nerv, pag, 1. 1, 3, c, 23-
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Siden Skribenten vidner, at Nor og Gor toge mange Folk med sig, saa 

er det rimeligt, at deres forrige Bopcel er derved blevet efterladt temmelig sde, 
og at det haver givet de Sonden fra kommende Finner desto bedre Rum ogLey- 
lighed til at udbrede sig der, allerhelst de, udi de Tider i det mindste, ey vare 
synderlig stridbare. De faa af vor Slcrgt, som vare blevne tilbage, have da 
ventelig efterhaanden forladt Finland, og begivet sig til deres Friender i te Nor, 
disse Riger. Disse Forandringer ere rimeligen gangne for sig i det rredie Seculo; 
thi i der siette finder man, at Finnerne have allerede boet, hvor de siden stedse 
have opholdt sig, og endnu opholde sig.

Nogle have menet, at de Dvcerge, som forekomme i Saxo, Edda, og en 
Deel gamle Sögur, og som tilskrives baade List og Troldom, og oste forestilles 
som Fjender af Gotherne, have varet Finnerne, og grunde de sig deels paa 
Finnernes lave Legems-Skikkelse, og deels paa den Troldom, som man fra 
gamle Tider af haver tilssrevet dem, og som de deels ogsaa have tilegner sig 
selv. Skulde denne Meening vcrre rigtig, da maatte man efter den stutte, at 
der var fort nogen Kriig imellem dem og vore Forfadre, da de toge Finland i 
Besiddelse, hvilket vel ogsaa kand vare.

Af ovenmeldte Bessrivelse om Nors Tog sees dog, at da allerede have boet 
Lapper der, hvor de endnu boe, nemlig i det Svenske Lapland. Da nu Lap
perne, som bekiendt, ere af een Herkomst med Finnerne, saa synes dette at vare 
imod min Meening, og det at see heel underligrud, ar Nordisse Folk have boet 
midt imellem Lapper og Finner, faa ar de forste boede Norden for dem, og de 
sidste Sonden. For ar besvare denne Indvending vil jeg begynde med ar til, 
staae, at jeg troer, at Skribentens Beretning er rigtig, at Lapper have allerede 
saa tilig boet i Lapland, men derfor paastaaer jeg dog, at de ey fra forstningen 
afere komne did igiennem Finland, som Sagernes narvarende Beskaffenhed 
kunde let bringe een til ar troe, men derimod langs Jis-Havet og den hvide Soe, 
thi der boe nu omstunder mange Folk, som i Sprog komme overeens med Fin
nerne, hvilket man best kand fee af Strahlenbergs Tabula Harmonica lingua
rum , (*)  hvor Permecki der boe i Permia, Wogluwitzi i Ugoria, og et Slags 
Oftiaker ved Jrrisch-Strommen, have mange Ord tilfalles med Finnerne, hvil
ket endda bedre vilde ssionnes, om man havde fuldstandige OrdEeger af disse 
Sprog, eller om Strahlenberg havde anvendt meere Noyagtighed og Rigtighed 
i de af ham anforte Ord, som Gmelin og Müller vise, at han ofte ey har giort, 
og som ogsaa maa rilstaaes ar vare en meget vansselig Sag i Sprog , som man

(*) 3 hans Nord-und Östliche Theil von Europa und Asta, ved p. i;6.
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ep forstaaer, og som desuden mangle Skrift; I hvilken Henseende man bor 
Meere takke ham for dek han haver giort vel, end laste ham for dec hair haver 
giort ilde. De af ham anførte Permecki ere de i den gamle Nordiske Historie 
saa berømte Biarmer; thi, hvorvel Permia ligger nu omstunder inde i Landet, 
saa haver det dog i gamle Dage strakt sig lige til Soen ved Owina-Fiodens Udlob. 
Naar man paa Charter betragter disse Landes Beliggenhed, og tilligemed at 
Lapper boe i der Russisse Lapland, saa er det let at fatte, hvorledes de derfra 
kand vare komne ind i det Svenske og Norsse Lapmarken, saasom alle disse Lande 
grerndse der ene til det andet. Om end ep andre rimelige Grunde vare, saa kun
de denne Kieede af Lande, beboede af lutter med Finnerne beflcegtrde Folk, vare 
nok til, efter det foranforte om vore Forfadres Bolig i Finland, for at bringe 
os til at troe, at disse Folk have udbredet sig fra Oster til Vester, og ep tverrimod. 
Men naar herril legges, at alle Samojeder, og alle andre OKiaker, ere rimeli
ge«, efter Lrgems Dannelse, Steder, Levemaade og Skikke at domme, ogsaa 
besicegrede med Finnerne, hvorvel man maa tilstaae, at deres Sprog haver hos 
Straldenberg ingen stor Liighed med Finnernes, at Morduini, som boe i 
Nyfchnigorod, Szeremifll, der boe i det Casansse, og Wociakii Wiatka, ligne 
efter Straldenberg ligeledes Finnerne meget i Sprog, saa at Finske Folk, at 
jeg nu faa ssa! kalde dem alle med et almindeligt Navn, boe ep allene ved Jis- 
Havet, men endog rundt omkring i det store Russisse Rige, saa tiener alt dette 
til at stadfceste den Scetning, at Lappernes Forfcrdre ere komne fra Det saa kaidte 
store Tatarie, have udbredt sig langs ved Floderne, hvor de beste GrcrSgange 
findes, og endelig nedsat sig ved Jis-Havet, og den hvide Soe, hvorfta de 
siden ere komne ind i vor Norden, og have besat de Stader langst borte mod 
Norden, saa og de Fialdstrakninger, som vore Forfadre enten endda ep havde 
naaet til, eller og epssiottetom at nedlade sig paa. Og denne Lappernes Ankomst 
til vor Norden er uden Tvivl meget gammel.

Naar Tidens Langde og Landenes vidtløftige Strakm'ng betragtes, maa 
man ep undre sig over dm liden Lighed, som sindes imellem Sprog af samme 
Folkefard, men snarere at den endda er saa stor; hvorvel jeg tilstaaer, at denne 
ringe Lighed gier ofte Beviset taget af Sprogene heel svagt og usikkert. Jeg 
maa derfor tilstaae, at jeg ep neer anseer Det, jeg nu nylig haver skrevet, og der, 
som nu strap herefter forekommer, for ligesaa vist og sikkert, fom det jeg i først
ningen haver ssrevet om Finnernes Fioming fra Sonden til Norden, og som 
grunder sig paa tromDige Skribenters Vidnesbyrd, og paa Tingen feto, da 
man ep meere finder dem Sonder, men Nord paa. Men naar gyldige Beviser 
mangle, da maa man hielpe sig frem med Glatninger og Formodninger, det 

H beste
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beste man fani). For da at komme til Finnernes Herkomst, da er min Meening 
kortelig denne, at de stamme fra Huner eller Maflageter; thi de ere ey Nordiste 
Folk, ey heller Slaver, fslgeljg bliver Nord i Europa og Asta intet ander be- 
romt Folk tilbage, som de kand stamme fra, end juft Hunerne, med mindre 
man med den beroime Layer vilde sige, at de stammede fra Scytherne, hvortil 
intet andet haver foranlediget ham, end fordi han ellers ey veed at sinde Scytherne 
jgien, da de dog ere efter mine Tanker let at finde i Slaverne, jaafremt Scyther 
Lg Sarmater have været Brodre, hvorom paa et andet Sted. De gamle 
Skribenter sætte paa hin Side af det Caspiste Hav Maffiageter og Iiredoner, 
vg beffrive dem lige saa vilde og grove af Sæder, som Middel-Alderen Huner 
og Tyrker, hvortil kommer, at disse sidste tvende Folk ere just udgangne fra de 
samme Lande, hvor de Gamle sige at de forste have boet.

Ammianus Marcelli nus (*) bestriver Hunerne saaledes: Hunnorum 
gens, monumentis veteribus leviter nota, ultra paludes Maeoticas glacialem 
oceanum accolens, omnem modum feritatis excedit. Ubi qvoniam ab 
ipsis nafcendi primitiis infantum ferro fulcantur altius genae, ut pilorum 
vigor tempeftivus emergens corrugatis cicatricibus hebetetur, fenefcunt 
imberbes absque ulla venuftate, lpadonibus similes: compaétis omnes 
firmisque membris, & opimis cervicibus prodigiofe deformes & pandi, ut 
bipedes exiftimes beftias, vel qvales in conmarginandis pontibus effigiati 
ftipites dolantur incompte in hominum figuras. Sic & in fua vita vifi funt 
afperi, ut neque igni, neque faporatis indigeant cibis, fed radicibus her
barum agreftium, & femicruda cujusvis pecoris carne vefcantur, qvam 
inter femora fua & eqvorum terga fubfertam, fotu calefaciunt brevi. Ædi- 
ficiis nullis unqvam teéli, fed haec velut ab ufu communi difcreta fepul- 
chra declinant. Nec enim apud eos vel arundine faftigiatum reperiri tu
gurium pote ft Sed vagi montes peragrantes & filvas, pruinas, famem 
sitimque perferre ab incunabulis afluefcunt . . . Equis prope affixi du
ris quidem, fed deformibus, & muliebriter iisdem nonnunqvam insiden
tes , funguntur muneribus confuetis . . . Utque ad pernicitatem funt 
leves & repentini , ita fubito de induftria difperfi vigefcunt, & imposita 
acie cum cæde vafta difcurrunt . . . Nemo apud eos arat, nec ftivam 
aliqvando contingit Omnes enim sine fedibus fixis absque lare vel lege 
aut ritu flabili dilpalantur, fem per fugientium similes, cum carpentis in 
quibus habitant, ubi conjuges tetra villis veftimenta contexunt. & coeunt 
cum maritis, &pariunt, & adusque pubertatem nutriunt pueros . . .

Flexiloqvj 
(*) Ex edit. Valefii. Parifiis 4(0. 1636 p. 435.1. 31.
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Flexiloqvi & obfcuri, nullius religionis vel fuperftitionis reverentia ali- 
qvando diftriéti. Hvo kiender ikke tgien i denne Bestrrvelfe Jndvaanerne af 
det lille Talarie, Mungalerne og Calmuckerne, der alle stamme fra de gamle 
Huner, hvilket De Guignes desuden haver beviist af Aradiste, Persiste, Ta
rariste og Chinesiste Skribenter udi sin lærde og meget merkværdige Hiftoire 
des Huns. Naar og Ammiani Ord noye overveyes, saa kand ey heller næg# 
tes, tit jo stor Lighed findes i Legems Skikkelse og Hoyde imellem Huner, og 
Lapper, Samojeder, Oftiaker, hvilket, tilhobe tager med det forhen meldede, 
bringer mig paa de Tanker, tit alle Finste Slægter stamme fra Maflageterne, 
og ere Brodre til Huner, Mungaler og Calmucker; saa og at de, da de ginge 
Nord efter, delede sig i toHobe, hvoraf den ene, nemlig Finnerne, tilligemed 
de med dem befiægtede Folk, Esther, Letter, Liver, Curlænder, Semigaler, 
Samogeter, Lithauer og Preufler, udbredte sig fsrst imod Vester i Europa, 
og fimrede siden længere Nord ester; Og den anden, nemlig Lapper, Samojeder, 
Oftiaker, Biarmer, og maastee(jvæner og Careler, vendte sig lige tmod Nor
den, folgende Biergene og Floderne indtil Jis-Havet, og udbredte sig siden 
mod Vester.

Jeg haver forhen melder, at Finnerne gandste vist i det siette Seculo beboede 
Finland. Denne Sag kommer an paa Jemandes (*), som striver saaledeS 
0M dem: Finni mitiflimi, Scanziæ cultoribus omnibus mitiores. Da NU 
denne Skribent strev i Midten af der siette Seculo, saa er der rimeligt, at de 
have været der en Tud tilforn, og maastee fra det treDie Seculo, som jeg forhen 
har sagt. At Jornandes her ved Fennos forstaaer Zndvaanernc af Stor# 
Hertugdommet Finland, og ey de i Norge og Sverrig boende Finner og Lapper, 
det er meget rimeligt, siden han paa samme Sted nævner Crefennæ, qvi fru
mentorum non qværitant viétum, fed carnibus ferarum atque avium vi
vunt, og som uden Tvivl er det samme Folk, der as Paulo Diacono (“) 
kaldes Scritobini, og af Procopio (***) Skrithiphini, ventelig af at strida, 
eller at lobe paa Skie, og hvis Bestrivelje hos dem begge, helst hos den sidste, 
kpdeligen viser, at de ved dem have forstaaer Finlapperne.

H 2 Til
(*) Ex ed. Lindenbrogii, Hamburg! 4(0. i6il de rebus Geticis p. 82.

(**) ib. Hi ft. Long. I. r. c. 5. p. 196.

(***) In de Bello Gothico 1. 2. c. 15. p. gr. in Corpore Byzantino Tom. 2. ex edit.
Veneta,
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T>l Slutning maa jeg melde, at endeel larve Svenffe, og deriblant 

Biorner, have meenr, at Finnerne udspire fra de ti Israelitiske Stammer, som 
Salmanassar Kongen af Assyrien bortfom; men denne Meening, tilligemed 
alle de andre, bortfalder af sig selv, saafremt jeg har giort min rimeligere, hvor» 
for jeg ey her vil misbruge Laserens Taalmodigheb med at igiendrive den.

Folgende maa jeg endnuLrindre, nevnlig at Finnerne ey selv kalde sig saa- 
ledes, hvorved det er rimeligt, ar enhver gierne vil sporge hvordan de da kalde 
sig, hvortil jeg svarer, at de kalde sig paa deres eget Sprog: Suomelainen, og 
Landet Suomi, of Suo en Morads (*), sita at der Ord Fin, Finland, er kun en 
Oversarceise af der Navn, hvormed de kalde sig selv. Heri ligger en ny rimelig 
Formodning, ak mange af de Folk, som jeg forhen haver hen fort til Finnerne, 
vgsaa virkelig hore til dem; tbi det er klart, at Oprindelsen ril Navnene af Sa
mojeder , Samogeter, Semigaller, S$mber eller Samland, er Ven samme.

(*) Juslenii Lexicon Fenniciim p. 356, og 357.
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Gerhard Schönings

Afhandling
om Darii Hystaspis Tog til Scythien, 

hvorudi Herodoti Beffrivelse over Scythien 
tillige noyagtig undersoges og oplyses.

H^en Beffrivelse, Hersdorus har givet over Scythien, over dette Lands Jnd- 
byggere med fleere dertil grandsende Folk, over deScychers Oprindelse, 

vandringer og Boepale Norden om der Sorte-Hav, samt over den Krig, de 
forte med dm Persiffe Konge Darius Hystaspis, er et saa betydeligt Stykke 
ey allene i den gamle Geographie, men ogsaa i Henseende til den Oplysning, 
man af samme kand hente om de Nordiske Folkes Oprindelse, celdste Boepcrle, 
Levemaade, Vandringer med meere, at dm med Rette fortiener al den Umage, 
som er anvendt, eller kand anvendes, paa samme ret at forstaae. Herover har 
den larve Bayer (a), med den hos ham scrdvanlige Lårdom, Fliid og Skarp- 
sinvighed, foretaget sig bemeldte Beffrivelse rer at oplyse, og efter sammes 
Indhold at forfatte sin Afhandling om Herodori Scythien, som findes indfort 
i det Pemsborgffe Academies Acker, og han har grunder deels paa Skriben
tens egen Fortalling, deels paa andre til Oplysning tjenende Omsterndigheder. 
I Folge af denne Fortalling har saavel bemeldte Bayer, som andre, i Almin
delighed holdt for, al det Tog, som Darms foretog sig mod Scytherne, har 
gaaet fra Ister-SrrMineu af lige til og over Tanais. Dette syntes at vare 
en afgiort Sag indtil S. XX). Beer, i en seenere udgiven Afhandling (b), fore
tog sig med endeel artige Grunde at bevise, der bemeldte Meeningvm Darii 
Tog kand hverken bestaae med Hersdori egen Fortalling, ey heller med endeel 
andre Omstændigheder, efter hvilke foromtalte Tog ep har kundet gaae langer, 

' H Z end

(a) See hans tvende Afhandlinger , dcn tene de Origine & prifcis Sedibus Scytharum, den 
anden, de Scythis Situ, in Commentariis Academia: Petropolitanæ. Tom, I.

(b) See bans Erläuterung der von dem Herodotus und Plinius gegebenen Beschreibung des 
alten Scychiens, som stager i Zusätzen jur algemeinen Welt-Historie. Tom. z.
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end over den nu faa kaldte Dniester, hen imod Bog-Floden (bb). En Scrtnmg, 
som bemeldte Forfatter har paa en klogtig og behagelig Maade sogt atvevift, 
og er for Resten af megen Betydenhed, ey allene i Henseende til Herodoti 
Scyrhien selv eller dens rette Bestaffenhed at fastsatte, men ogfaa "til ak be, 
stemme de omkringboende Folkes Grcrndfer, Vandringer, celdste Boepale med 
endeel andre Ting, hvilke endvgsaa staae i en Slags Sammenhcrng med vore 
NordisteForftedcesVa stringer hid ind i Norden, samt deres Oprindelse at ud, 
finde. Saa det derfore vil vcere Umagen vcerdt, noget noyere at undersoge, 
hvilken af anførte tvende Meninger er den rigtigste, samt videre at oplyse He, 
rodoci Beskrivelse over Scychieu.

§. i.
Lad os da, efter at have saaledes fastsat det fornemste Indhold af denne 

vor Afhandling, komme til Sagen selv. Herodotus er den Person, hans 
Forterlling om Darii Tog ind i Scychien den Sag, hvorom her stal handles: 
Hans Forklaring eller Vidnesbyrd om bemeldte Tog maa altsaa afhores, 
førend vi kand gaae videre. Vi merke da (i.) Hvad han i Almindelighed 
siger om Scychiens Grcendser, Storrelse, eller Strcrkning, nemlig: at den 
faae ud omtrent fom en Firekant, indeholdende fra Floden Ister af indtil 
Borysthenes en Landstrakning af ti Dages Reise, fra Borysthenes til Mcro- 
tis en lige faa lang Strcrkning, men fra Havet op til de tNelanchlcrner 20 
Dages Reise, eller 4000 Stadier, 200 Stadier beregnede paa een Dags 
Reise (c); Ligesom han paa et andet Sted beretter (d), at det Sorte-Hav, 
paa sit breedeste, fra Scychien af til Thernistyra, var 3300 Stadier. Efter 
dette kand altsaa med Vished fastsattes, at Borysthenes har lobet midt igien« 
nem Herodoti Scychien, at stennes Strcrkning, fra bemeldte Flods Udlob, 
saavel mod Osten som Vesten, naar man regner zz Stadier paa hver Miil (e), 

har 
(bb) Jac. Palmeritis har for ham Yttret sig mcd samme Tanker, at Darii Tog ey har gaaet 

langer end til Bog-eller Dnieper-Floden, og holdt sor, at de perser har enten hildet 
sig selv eller villet bilde andre ind, at bemeldte Flod var Tanais. See hans Exercitatio- 
nes in optim. Au&ores Græcor. pag. 2r.

(c) Alt dette nu anførte, er Herodoti egne Ord. See hans Melpomene, ellerUilloriarum 
Lib. 4. §. ioi.

(d) See nys anførte Hiftoriar. Lib. 4. §. 86.
(e) Denne Regning bliver Ilden al Tvivl den rigtigste: Thi ptolemams, og mcd ham de fleeste 

andre gamle Skribenter, regne paa een Grad 500 Stadier. See Bayer de Situ Scythiæ 
pag. 406. Tom. i. Comment. Acad. Petropol. Følgelig Maae, da Herodoti t'g Pt0< 
lemcsi Stadier komme ovrrccns, 33 af Herodoti Stadier have giort ea Tydff Mill, 
IZ, as diste beregnede paa en Grad, og 2000 Stadier 4, men 4000. K Grader omtrent.



om Darii Hystaspis Tog til ScythiM/ re.______ 6z
har paa hver Side af Floden indeholdt 60 og to rrediedeel Miil, [eilet noget over 
4 Grader, følgelig Gcythiens hele Langde noget over 8 Grader, men dens Breeds 
fra det Sled, hvor bemeldte Flod lober ud i det Sorte-Hav, op til de Me- 
lanchlsners Land, omtrent 8 og en femtendeel Grad. Hvori man saa meget 
mindre land anses vor Skribent for at have feilet- som bemeldte Breeds, han 
giver det Sorte-Hav, efter anforts vor Udregning noye stemmer overeens med 
de nyere Kartet, hvor dette Havs Breede paa forbencevnte Sted, nemlig fra 
Themiscyra over til him Side, belobet sig til 6 Gradet og noget derover. Gcy, 
rhim har altsaa, ester -Hersdoti Regning, varet noget over 8 Grader lang, 
og lige faa mange Grader breed. Men herved moder den Vanskelighed, 
som Bayer ey har lagt Merke til, at Landsttakningen fra Donau, hvor 
Seythien begyndte, er indtil Tanais Udlob langt over otte, nemlig 12 Gra
der og derover Hvorover her (2.) maa iagttages: At paa det Sted, her 
vmhandles, taler ^erodotus kun egentlig, hvilket han ogsaa selv udtrykkelig 
siger, om de Deele, eller om den Rant af Gcyrhien, som laae ncest ved 
Havet, strcrkkende sig fra Istev-Strømmens Udlob af indtil Mceotis, for- 
staae, hvor denne, nemlig Mceoris, Men for den fmale Nakke af nu 
varrende Grim, begynder, ey hvor den, ved Tanais Udlob ender: Thi 
han beretter: (f ) "At de tvende Ranter af Scythien, fom laae hos Haver, 
"(Det Sorre-Hav og den Moeoriste Søe) vare gandsteliige, saavel den, det 
"strakte sig op mod det faste Land (den Østre Rant, som vendte mod Marotts) 
"som den, der laae hos Havet (den søndre Rant, som vendte mod det 
"Sorte-Hav)." Hvoraf Meeningen maa nodvendig blive denne: At saa lang 
som den sondreRantafGcyrhien var, fra Ister-Strømmen af til Mceotis, 
saa lang vat ogsaa den øflte Rant eller Side af Firekanten, der strakte sig fra 
Begyndelsen af Maoris langs samme indtil Tanais. Forstbemeldte, nemlig 
den søndre Ram af Gcytbien, er det da allene, som Herodotus givet den 
Strcekning as 20 Dages Reise eller 8 Grader, hvilken Kant han har fore
stillet sig at gaae fra Donau af, ey lige indtil Tanais, men til Begyndel- 
stn af Macoris, og herfra igien Gcythiens østre Rant at have gaaet, i en 
lüge Slrakning omtrent imellem Sonden vg Norden, indtil Tanais Udløb. 
Hvilken Stmkning, tillige med dens Langde af 8 Grader, vel ey kommer 
overeens med de Landes nu vcrrende Bestaffenhed (ff), men har dog sin Grund 
i det Begreb, fom Hetodorus, ptokmæijø og andre gamle Jord Beffrivere 
har givrt sig om Macotis, fom langt [tørre, end det enten var i sig selv, eller i 

det

(0 Ser bemeldte hans Melpomene filer Hiftor. Lib. 4. §. ioi.
(ff) Ester den gager Stmkninzen nasic» lige i Sst, og udgisr neppe fulde fem Grader.
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der mindste nu er: Da Herodsrus derom udtrykkelig siger (*), at der var c? 
meget mindre end der pomiffe Hav felv. Naar altfaa nysbemeldre Skri- 
bent taler om Tanais, som Grindse for Seichten (**), kand saadant allene 
forstaaes cm Grcendsen paa de nord-ostlige Kanter af Suchten. For Resten 
siger han ingensteds, at Gc^chiens hsndre Rant eller Side strakte sig til Ta
nais, ey heller kand det faa vcrre, hvis hans foranfsrte Maal, over Strik
ningen, af Gcychien fra Vesten til Osten, ssal kunne foreenes eller stemme 
tilsammen med Landenes virkelige Strikning fra Donau til Tanais, som 
den, der udgior ey 8 og en femtendedeel, men fulde is Grader eller derover. 
Ligesom her (z.) maa merkes, at hvis foran forte Poster ey noye iagttages, 
stal man paa ingen Maade ret kunne forstaae eller forklare saavel foranforte, 
som folgende Herodoti Beffrivelse over Beliggenheden eller Strikningen af 
Gcyrhien, naar han siger: (g) "At tvende Ranter af Gcpthien laae eller 
"vendte mod Haver, deurene mod Sonden, den anden mod Osten, lige# 
"som Landffabet Attica, faa at de Tauri beboede en Deel afScfrhienpaa 
"samme Maade, som om et andet Folk, end de Atheniensir, ffulde bebor Nak- 
"ken eller jForbierget Sunium, eller om et andet Folk, end de Iapyger, be# 
"boede Forbjerget fra Brundusium til Tarentum. Hvad som siden laae 
"oven for de Tauri, (siger Skribenten videre) samt mod der øfire Hav (der 
"Mcrotifke) det beboede de Seither, ligeledes den vestre Ranr af Bofporo 
"Cimmerio og af den Mceotiste Soe indtil Tanais, der lob ud i den inderste 
"Bugt af bemeldte Soe."

§. 2.
Af denne Brffrivelfe, fammenlignet med hvad til famme Materie henho

rende tilforn er anfort, kand man nu giere sig et noksom tydeligt Begreb om 
Strikningen af oftomtalte Gcythien, saadan som Herodotus har forestillet 
sig den, paa den stöndre og Mre Zsant mod Haver, nemlig: At den be
gyndte hos Ister-Floden, lob siden, med en noget krumboyrt Strandbreed, 
frem til Borysthenis Udlob, ftak derpaa, efterat have lobet endnu noget lin
gere frem oster paa, ud mod Sonden medet stort Forbiers eller en Odde (**), 

ligesom
(*) See foranfsrte hans Melpomene. §. 86.
(**) See ogsaa dette paa nys bemeldte Sted. §. 20. §. 99- 101.
(g) See foranfsrte Sted. §. 99. sammenlignet med §. 101.
(**) Dette kand e«d videre oplyses af Strabonis Beffrivelse over Skikkelsen af det pontifte 

Hav mod Norden. Geograph. Lib. 2. pag. 86. nemlig: "3U de« lignede en Seythist 
"Brie, og havde tvende Bugter, hvoraf den msd Vesten var langt meere krumbsyet, 
"end den anden (mod Hstcn").
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ligesom Forbjerget Sunium i Artica, eller den spidse Land-Tunge mellem Brun- 
dufium og Tarentum kand vcere , (hvilket Forbjerg blev beboet af de Taurer, 
et fra dr Secher adssilt Folk (*), dreyede saa af, omtrent mod Nord-Ost, 
indtil Mundingen af Merorrs, og gik endelig frem derfra, meden noget krum
met Strandkant, nceften liige mod Nord, hvor den endtes hos Floden Tanais 
Udlob; hvilken Flods Munding Herodoms altfaa, som af demre hans Be- 
strivelse over Landstrerkningen af Gc^rhien kand sees, har forestillet sigarvende 
mod Sonden, stråledes som prolemceuo ogsaa har afsat stamme (f), i den 
Sted at Mundingen af den rette og store Tanais vender mod Westen omtrent. 
Hvoraf, saavel som af endeel andre Omstændigheder, man kand med temmelig 
god Foye giere den Slutning, at Herodsrus saavel, som andre gamle Skri
benter, maa ofte have sorvexlet den rette etter egentlige Tanais med den mindre 
Don-Flod, gemeenligen Doney kaldet, hvilken sivstbemeldte lober mod Son
den ud i him Tanais. Til videre Oplysning om hvilket, saavelsom i Hen
seende til hvad om Mceoris tilforn er anført, her endnu kand merkes, hvad 
baade om sidstbencevnte Mceotis, som ^vasaa om Floden Tanais, forekommer 
hos Pomp. Mela (h), en Skribent, der flittig har betiem sig af Herodoti Beret
ninger (hh), og blank andet fortcetter: (1.) "At Floden Tanais kom norden fra, 
"og lob mod G-ndenneed omtrent midt i derMcsorifkeÄicrr. (2.) Atsidst- 
"bemeldte Mcrorjs havde en krum Strand-Side mod det faste Land, men en liige 
"mod Havet (det ponciffe), og var«ursten liig der ponriske Hav, paa Stor
helsen n«r" (*), fom Herodotus, efter hvad tilforn er anført, selv siger («) 
at have »æret c? meget mindre end bemeldte ponciste Havs. Hertil kand 
ogsaa føyes Strabonis (**) Udsagn om Tanais: "At den lsb fra Norden need i 
"Mceotis, saaledes, at dens Udlsbe, Mundingen af bemeldte HTtrods, og 
^Floden (Tanais) selv, føavidk den var bekiendt, laae altjammev under een

"Meri,

C) Dette Forbjerg har derfor Hersdstus cy heller egentlig regnet til den Kreram, i hvil
ken de af Scycherne beboede Lande vare beliggende, men den bsr ansces for at ligge der 
uden for.

(t) See hans Geographiæ Lib. 3. Cap. 5. Tab. 7, og Lib. 5. Cap. 9. Tab. 2.
(h) See lie Situ Orbis Lib. I. Cap. 1.
(hh) See Andr. Schotti Sammenligning imellem begge i AM, Gt swAé Oplag af Md». 

pag.330. feqq.
(*) See Pomp. Mela de Situ Orbis, Lib. I. Cap. 19,
(«) See hans Melpomene. §. g6.
(**) Geograph. Lib. 2,

Z
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"Meridian". Hvilket altsammen tilhobe raget viser, hvad Begreeb man har 
gjort sig om Floden Tanais samt dens Udlob saavcl, fom i sier om Mceoris, 
nemlig, ar man har forestillet sig denne Soe langt storre, end den virkelig nu er, 
og fom liggende med sin storste Lcengde mellem Osten og Vesten, saaledes om- 
rrenr, ar den havde en lige Srranvbreed mod Sonden, lige saadan en omtrent 
mod Vesten, men mod Osten, og i sier mod Norden, en krumboyer Land-Side, 
som paa den nordre Kam blev overffaaren af Flodens Tanais Udlob, og endtes 
der med en d^b Lugt (ß).

§. 3-
Heraf seer man da, hvorledes Hersdoms har forestillet sig Slrcrkningm 

af sin Gcych-a, paa den sondre samt den ostre Kanr, mod.det ponriffe Hav, 
og mod Mceotio. En Sag, der hidindtil ey tilfulde har varet oplyst, saa at 
den forrreffelige Bayer (i), ved ey at have lagt Marke til Herodori Meening 
eller Udsagn om Gcychirns Grcendfe mod tNcrorio, har derover udstrakt samme 
til og over Tanaio Udlob mod Listen, hvorved bemeldte Gcychien har hos 
Iham faaet en langt storre baade Leengde og Breedr, end den efter Herodori 
Beretning burde have. Lad os derfor nu gaae videre, for at betragte, hvil
ken Strcrkning vor Skribent har givet sin Gcyrhitn mod Vesten, og hvilke 
Grandser mod Norden. Her merkes da, hvad den vestre Ranrangaaer, (i.) 
at han siger, (k) "Der Ister-Floden var i Gcyrhren den fyrste Flod mod 
"Vesten"; men beretter rillige, at foruden den lobe endnu fem andre Floder 
jgienncm Scyrhien, need i bemeldte Ister, hvilke vare, som Bayer allerede 
har viist, Porora eller prurh, Oxdtsst.s eller den nu faa kaldte Argistha, 
Vlaparis eller nu varende Ialoniga, Aronrs nu kaldet Swer eller Moidan, 
og Tiaranrhus eller Alsur, hvilken sidstbemeldte lober decls giennem de ostlige 
Kanter as Siebenbürgen, deels giennem wallochiec, men alle Vesten for 
Isier-Srrsmmens Udl-b. Da alrsaa ave disse Floder, i Betragtning af 
bemeldte Ister eller Donau, for saavidc denne med sin ostlige Arm berorer de 
Lande, hvor Herodori Gcychien har varet, har deres Lob Vesten for be, 
meldte Donau-Arms Udlob («); Saa synes der vcrre en besynderlig eller ilde 
sammenhængende Snak, at Dsnau ffulde verre den forste Flod i Gcyrhien 

mod
(£) See nys anfsrte Sted. §. 21. og §. 100.
(i) See hans Afhandling de Situ Scythiæ in Comment. Acad. Petrop Tom, I.
(k) See oftanfsrte hane Melpomene eller Hiftor Lib. 4. §. 48.
(*) Donau kand ikke siges at have været nogen Flod i Herodoti Scythien, uden for saa- 

vidt, at den havde sit Udlob ved Gramdserne af Seychien, som sirakte sig til, men ey 
over samme.
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niÖD Vesten, eller fra Vesten af al regne d), og dog faa mange andre Floder 
lobe igiennem Sc^chteu Vesten for den. «Lporges altsaa, hvorledes decke kand 
rime sig sammen, eller denne Vanffelighed haves? Jeg meener, i Overeens- 
stemmelse med Herodoti eger Begreb om Sc^rhieus Strerkning, saavei paa 
dettesom andre^Sceder, allerbest og lettest paa denne Maade: Ar man (2.) 
legger vel Marke tit hvad vor Skribent selv siger om bemeldte fem Vesten for 
Donau lobende Floder, nemlig, at de kun havde deres Udspring i Sc?- 
rhien (m), og at man (3.) tillige noye iagttager hvad hans Hensigt er, 
naar han tager sig for at opregne Scychiens Floder, nemlig kun at ncrvne eller 
regne dem iblant Serbiens egentlige Floder, hvilke vare de fornemste, og 
havde deres Ubløb i Haver, eller derfra kunde beseiles (ri . Blant disse 
var Donau den fsrste, fra Vesten af at regne: Thi her maa (4.) merkes, 
hvilken Tour Skribenten folger i at opregne bemeldte Floder, nemlig, at han 
gaaec fra Vesten Øster paa, begyndende fra Donau, som den meest vestlige, 
fra hvilken han siden gaaertilTpras, Hvpauis, o. s. v. Ved hvilken Leylighed, 
vg i Anledning af at tale om dr Floder, som lobe need i Donau, han tillige, 
melder noget om foropregnede fem Floder, som didhen, men ey egentlig til 
Scpchien henhorende, hvor de vel havde deres Udspring, lobe ogsaa, for en 
stor eller liden Deel, derigiennem; men havde dog der ef deres Udlob i Haver, 
fom Donau og de andre Floder, hvilke af vor Skribent egentlig henregnes til 
Gcychien, hine fem foromtalte derimod ikke. Hvorhos, foruden foranforte, 
endnu (5.) maa vel vverveies: At dersom bemeldte vor Skribents Meening 
var, det sorbencevnte fem Floder henhsrte til Scychien, maatte deraf folge, at 
bemeldte Sc^rhien ffulde have strakt sig neesten lige hen til Ungarn, vg dens 
Lcrngde fra Vesten til Osten blive i det mindste eengang til faa stor, som Skri- 
bentenselv, efter foranforte hans egen Udregning, giorden. En Mislighed, 
som vi derover fee at den larde Ba^cr ogsaa virkelig har begaaet, ved ey at 
legge Mcerke til den hos Herodotum modende Vanffelighed, saavel i Henseende 
til foromtalte fem Floder, som til Gc^rhieng Strakning mod Osten, sammene 
lignet med Skribentens egen Beregning. Hvorover er ffeet« at denne ellers 
ypperlige Mand (*) har paa den eene Side mod Osten udstrakt Scvchiens 
Grerndser kil vg over Floden Tanais, paa den anden, mod Vesten og Sonden,

I 2 orer

(l) Dette siger Hersdottrs ftlv udtrykkelig paa-nys anførte Sted. Lib. 4. §. 47.
(m) Kvrr;r;hs ircTay.ti SxvSixw, kalder Herodotus dem paa nys anførte Sted. §.48.
(n) Dette cr ogsaa Herodoti egne Ord, paa nys bemeldte Sled. §. 47.
(*) See hans foranførte Afhandling de Situ Scythiæ in Comment. Acad. Petropol. Tom. T. 

samt hans til samme soyede Start.
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over Floven Alaur, lige til Donau, men Verved givet bemeldte Scythien en 
dobbelt stsrre Strakning, end den, efter Hersdsri egen foranforte (**) Beskri
velse eller Regning, burde have, faa at den, i steven for otte, bliver 16 Grader i 
Langd e fra Vesten til Ästen.

§. 4«
Efttr disse og svrige foranforte Omstændigheder fluttevi da, atHerodori 

Scythien har mod Vesten ey strakt sig til eller over oftbemeldte fem Floders 
Udlob og til Donau paa de Kanter, men at den kun hos Haver har grandfet 
til bemeldte Donau eller denS Udlob; at Grandsen har siden gaaet fra Bugten 
af bemeldte Flod, hvor Baba omtrent nu ligger, henimod Rosova, over prukh, 
over Floden Sereth, igiennem dr nordlige Kanter af wallachiek, famt igien- 
nem de ostlige af Siebenbürgen, imellem Udspringene til de tvende Floder Alaur 
vg Maris eller Marosth, har siden fulgt de Aarparhiste Bjerge omtrent, 
og endelig boyet ak mod Osten, noget sonven for Staden Lemberg, i det nu 
varende Lille Reussm; hvilket sidste kand sees af Herodoti egen Beretning (o): 
"At Floden Tyres (eller den nu faa kaldte Dniester) havde sit Lob fra Norden, 
"og Udspring fra en stor G^e, som stillede de ScythrrsLand fra de Vleu- 
"rers." En Beretning, fom efter de nyere Karter og Jord»Beskrivelser befin, 
des at vare rigtig, famt bemeldte Soe, af hvilken Dniestercn har sit Udspring, 
at ligge hos foromtalte B.arpathiste Dierge, nogle Mile fonden for Staden 
Lemberg. Hvorhen vi altfaa fatte at Graudfen for Herodoei Scychien, 
paa den vestlige Aanr, har strakt sig. -

§. 5.
Nu staaer da tilbage at fastsatte Grand ferne af bemeldte Scythien mod 

Norden. Men forend vi komme dertil, vil det vare fornsdent at vi efterses, 
hvad bemeldte Skribent veed at fortalle os om de vvrige Floder i Scythien, 
faavidk vor Sag er angaaende, esterat han har beskrevet Dsnau, en Beffri- 
velse, hvilken han ender med disse Ord: "Een (eller Ven ferste) af Scythiens 
"Floder er altfaa Ister; Efter den er Tyres (p); Den rredie Flsd er Hypa, 
"nis (q)", og fom fatter, hvad tilforn om Scythiens Floder er fagt, i er 
endnu stsrre Lys, da vet tydelig vifer, at foromtalte fem, Vesten for Donau 
eller dens Udlob rindende, Floder ey ere af Herodoto regnede til Scythien, 

hvilket
(**) Sreforegaaendeiste §. i denne Afhandling.
(o) See hans Melpomene eller Hiftoriarum Lib. 4. §. 51.
(p) Ser ogfaa dette paa nys anførte Sted. §. 51.
(<1) Dette land ligeledes fees sammesteds. 52.
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hvilket Land bor folgelig ey heller udstrcrkkes til Donau paa den Kant, hvor 
disse Floder lobe i den. Hvad Skribenten for Resten har om Floden Tyras 
samt dens Udspring, har vi tilforn siet. Men om den iredie, nemlig Hypanis, 
eller den nu saa kaldte Log-Srr^m, beretter han: "At dens Udlob var hen- 
"imod 9 Dages Seilats fra dens Udspring af en stor Soe, beliggende i Scy* 
"chien selv; at fem Dages Seilats, fra bemeldte dens Udspring af, lob en 
"Kilde i den, som giorde den gandsse beest; at denne Kilde havde sit Udspring 
"paa Greendferne mellem de pl^yende Gcyrhers og de Alazoners Land; og 
"at paa sidstbemeldce Sted ncermede Floderne Hypanis og Tyres ftg fyin# 
"anden meere end tilforn, men dreiede siden af igien, efterladende er storre 
"Mellem-Rum". Hvorefter Skribenten kommer til den fierde Flod i Gcyrhien, 
nemlig Borysthenes eller Dnieper, berettende: "At den var, ncest Floden Ister, 
"den storste blank alle Scychiens Floder; at man vel vidste, det samme havde 
"sir JUb fra Norden, igiennem en Strerkning af 14 Dages Seilats (r), op 
"til det Sted, man kaldte Gerrhum, men hvad som laae der norden for, derom 
"vidste intet Menneske at berette noget, uden man siuttede allene, at Floden lob 
"igiennem den der verrende Udorken, henimod den Kant, hvor de Gcyrher 
"boede, der vare Jord-Dyrkere, hvilke havde deres Boepcele hos denne Flod 
"i en Strcekning af 10 Dages Seilats (s)". Hvorpaa Turen kommer til 
den femte Flod, ved Navn Pantt cape, hvilken vi meene at vcere Samara- 
Floden (t), da Skribenten giver os om samme den Efterretning: "At den lige* 
"ledes havde sit Udspring fra Norden af en Soe; ak mellem den og Borysthe* 
"nes boede bemeldte jorddyrkendeScycher; og arven lob igiennem et Land, kal
der Hylæa, ud i Borysthenes". Men om den slette, nemlig Hypacaris, siger 
han "At den lob, midt igiennem de omvankende Scychers Land, ud i Havet 
"(det pomifle) hos Staden Carcini tis, stillende paa den hspre Haand (mod 
"Osten) forbencrvnte Hyka og Dromon Achillis fra de hosgrerndftnde Steder".

I 3 Om

(r) Jeg vil heller med Breyer (See de Situ Scythiæ lo-, tit. pag. 411.) troe, at her er hos 
Herodotum last eller ffrevct hil, 40 for 14, end med F W. Bar (See det i vor Ind
ledning tilforn anførte Sted pag. 23.) forklare de 40 Dages Seilats, Herodotus omta
ler, der udgiør en Stmkning, storre end heele Boryßbenis Lerngde, med den vanffelige 
Skibsfart paa denne Flod: Da dette viger gandste fra de, om de ovrige Floder, pas 
andre Steder hos vor Skribent brugelige eller stedvanlige Talemaadcr. See §. 7. 
not. (**).

(i) See Herodoti Melpomene eller Hifioriar. Lib-. 4. §. 53.
(t) Denne Flod stikker sig best dertil blaut alke paa de Kanter nu veerende; hvorfor ogfaa den 

larrbe Bayer har anscet den eller en anden endnu langer need mod Havet lobende Flod 
for Herodoti Pattticape,
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Om den syvende, kaldet Gerrhus, efter forbenavnre Sled, hvorhen Flodens 
Lorysthenis Lob var bekiendc: "At den var Grandfe mellem bemeldte Omvan, 
"kende og de Rongeltge Gcprhers Lande, lobende udinast foromtalte Hy- 
"pacaris11. Om den ottende, nemlig den bekiendte Tanais: "At den fra Norden 
"af havde sir Udlob fra en stor S^e, men lob siden ud i en endnu ftørre 
"(den M«sriste) som var Skillerum mellem de kongelige Scycher og de 
"Garmarer, i hvilken Tanais nedlod en anden Flod, ved Navn Hyrgiv".

§. 6.

Disse ere de fornemste Floder, som Herodorus beretter at have lobet iglen, 
nem eller beroret Scychien; Af hvilken Beretning noksom kand ssionnes, at 
ved den sivst i Ordenen opnavnre Flod kand ikke verre meent nogen anden, end 
den egentlig saa kaldte Tanais, hvilken altsaa, efter Herodori Meening, be
rørte Grcrndserne af Scychien mod Nord-Ost, ligesom Donau berørte dem 
paa den sydvestlige Kant. Men herom kun saa løselig for denne gang; hvorfor 
vi nu ville komme til der, som egentlig er vort Opemerke, nemlig at betragte 
Scyrhiens Grcrndser og Naboer paa den nordre Kant. Begyndelsen dertil 
har vi tilforn gjort, ved at fastscerte, efter Herodori egen Beretning, atSey- 
rhienv vestlige Grandser strakte sig til en stor Søe, fra hvilken Tyra» eller 
Dniester-Floden havde sit Udspring, øg som tillige var Greendse mellem de 
Gcyrhcrs og Neurers Land (*). Da nu bemeldte Skribent desuden beret
ter (u), at Floden Maris, eller den nu saa kaldte Marosth, kom fråde Aga, 
thyrjers Land, ligesom Floden Alaurfra de Scyrherv, og begge disse Floder 
har deres Udspring ey langt fra hinanden, paa eller blank de Rarparhiste 
Bürge; Saa kand man, i Folge afdette, fastsatte, der bemeldte Agarhyrstr, 
hvilke har uden al Tvivl varer et Thracrst eller Leftist Folk (v), har boet 
Vesten for de Scyrher, i det nu varende Siebenbürgen, samt videre Nord 
paa, mueligt et Stykke ind i Polen, eller i pokurien, mende Neuri derimod 
boet Oster og Nord ud fra Staden Lemberg, omtrent i det nu varende Bel- 
ziste, deelsogsaa i Kme-Volhynren (x), eftersom de havde, som Herodorus 

om

(*) See fovegaacr.be 4de §. i denne Afhandling, og Herodoti Hiftoriarum Lib. 4. efler 
Melpomene, §. 51.

u) See nys anførte Sted. §. 49.
(v) Ester den Beskrivelse, Herodotus gier over dem, og ester endeel andre Omstændigheder 

at domme, vil jeg heller troe dette, end at de har været en Scythisk Folkefærd, som 
Bayer vil giere dem til- Vid. de Situ Scythiæ loc, cit. pag. 418.

O) Heri kommer mi« Sætning gandske overeens med Bayers. Vid. loc. cit. p. 401.
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VM dem videre beretter (y)/ en Udvrken norden for sig (hvilket passer sig vel nok 
paa Landskabet Brest, beliggende norden for bemeldte Volumen, et Land, 
der endnu er fuldt af store Moradser og sde Steder) men sonden for sig deScy- 
rher, fom vare Plovmand (Scythæ Aratores). I hvis Land eftersom Floden 
Bog eller Hypams havde sir Udspring (z), som vi har seer Herodotum selv 
berette (*); saa maa bemeldte Scyth<t Aratores have boet i S-ndre-Volhy» 
nitn, omkring ved Staderne Ostrog og Zaflaw, da Floden Dog har just sit 
Udspring paa Grcendserne af nysbemeldte Land, foruden hvilket bencevnke Gcy- 
rher vgsaa kand have beboet det nu varende Buowiske, men de af Herodoro 
saa kaldte Halizones, Sondre» podolien. Hvorefter man altsaa videre kand 
fastsatte, at Grandserne af Gcyrhien paa denne Kant har gaaet fra Staden 
Lemberg midt igiennem Volhynien, henimod Staden Lzernrchow omtrent. 
Alksammen Satninger, om hvis Rigtighed man havde ikke megen Aarsag at 
tvivle, dersom deri ey indlob en Omstændighed, som synes at g i are denne For
klaring stridig med Herodori.foranforte Beretning om Scyrhiens Breede, 
nemlig at samme, fra Havet'af op til De Melanchlceners Land, belob sig til over 
8 Grader, i den Sted at bemeldte Breede, fra Donau-Flodens Udlob til de 
Neurers tilforn fastsatte Boepal, ey udgior stort meere end det halve detaf; 
Ligesom og omtalte, af Herodoro opgivne, Scyrhiens Breede ligeledes paa en
deel andre Steder ey vil passe sig til hans ovrige Bessrivelse, men bliver over
alt for stor. Visselig en Hoved-Vanskelighed, som jeg dog meener paa denne 
Maade aldeeles at kunne hcrves: Naar Herodotus vil bestemme, hvor breedt 
det Gorre-Hav var, tager han deri til Regel dets største Breede (**). Det 
samme kand man deraf flukte han ligeledes har giort i at bestemme Scyrhiens 
Breede, hvilken har vcerek störst, fra det Sted af at regne, hvor Taurica 
Cherfonejus eller nu verrende Berimiske Halv Øe stikker ud i Soen. Derfra 
maa da Herodotus have beregnet Scyrhiens Breede op til dens Grecndser 
mod Norden; hvilket naar man antager, og derefter maaler bemeldte Breede, 
passer alting sig meget vel sammen.

§. 7.
Har da dette, baade i Henseende til Scythicus Grcrndser mod Norden, 

og til dens Breede, sin Rigtighed, fom det efter alle foranforte Omsterndighe- 
der nsdvendig maa have; Har nylig omtalte Folk med sieere, saafom de 25mf# 

lipid«,
(y) See hans Melpomene, §. 17.
(z) See dette paa nys anfyrte Sted. §. 52.
(*) See ben foregaaende 5te §. i denne AfhandliW.
(**) Ser »gfaa dette i foregaaende isie
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lipidar, de Halizoner, de Gcycher, der vare plsvmcend, de Neurer, 
boet Vesten for Borysthenes, som Hersdoms selv udtrykkelig siger (s): Saa 
folger deraf videre, at de faa kaldte Jord - dyrkende Scyther (Scythae Agricola) 
Maae have indehavt en stor Strikning Land Asten for benævnte Flod, samt 
strakt sig med Norden hen til ve Floder Dezna og Gcm omtrent, henimod nu 
verrende Stæder Lzernr'chsw, Baturin med firere: Thi Hersdorus beret
ter (b) om bemeldte Scyrher, "at de beboede en Landstrcekning fra Floden Bo» 
"ryfthenes af hen mod Osten, paa tre Dages Reife, der er, 600 Stadier 
"eller 19 Miile omtrem i Breeden, men fra Hylcea, som laae næst ved Havet, 
"£an&ct langs bemeldte Flod hen op mod Norden, paa en elleve Dages Sei- 
"lats"; hvilken sidstbemeldte Stræknings Længde kand lettelig fluttes af hvad 
Hersdorus paa et andet Sted melder om Floden Log eller Hypanis, ar den 
nemlig fra sit Udspring til Havet var 9 Dages Seilats lang (c): Thi naar 
man derefter vil paa Karterne eftermaale Længden af Floden Bog, og hold
ven mod det Stykke af Borysthenes eller Dnieper, som strækker sig op fra 
Haver til henimod Hoyden af Czermchsw, ssal man befinde, at vi ey har sat 
sidstbemeldte Gcyrhers Grændftr for Hoyt op mod Nord, allerhelst naar et 
Stykke, næst hos Havet, for Landet Hykcea, bliver fra bemeldte Strækning 
hos Dmeperen fradragen. Hvorhos endnu kand merkes, ar Herodsrus reg
ner fra Havet af op til det StedGerrhus, hvor Borysthenes begyndte at 
blive bekiendt, vg hvor Scyrhiens Grændfe paa den Kam var, 14 Dages 
Reise eller 2800 Stadier, (d), hvilket glor tilsammen 87 og en halv Miil eller 
5 og tre fierdendeel Grad omtrent, og tresser rigtig ind med der Mellemrum, som 
er fra Bilburn, ved Borysthenis Udlob, paa den eene, til bemeldte Dezna- 
og GeMiFloder paa den anden Side (*). Maaler man Distancen, fra den 
yderste Odde af B-rim op til bemeldte Floder, faaer man ligeledes den af He- 
rodsro opgivne Scyrhiens Breede, nemlig otte Grader omtrent (**). End 
videre: De Agerdyrkende Gcyrhers Land beregner Herodorus for ti (f) eller 
for elleve (ff) Dages Reise; strækker man dem fra bemeldte heele Længde fra

Haver 
G>) See herom hans Melpomene. §. 17.
(b) See ogsaa herom nys anfsrte Sted. §. rg.
(c) See herom ogsaa nys anfsrte Sted. §. 53.
(d) See den foregaacnde 5 te §. i denne Afhandling, not. (r).
(*) See Kartet over Rusland i den Russiske Atlas.
(**) Dette viser, at hos Herodotum paa anfsrte Sted (See §. 5.) maa nsdvendig læsts

14 og cy 40 Dages Seilats, saa fremt nogen ret Meening stal komme ud.
(t) See Herodoti Melpomene, eller Hiltoriarum Lib. 4. §. 53.
(tt) See nys anfsrte Sted. §. 18.
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Haver af op til forbenavnteGerrhus, af 14 Dages Seilars, bliver for H^lcea 
tn Strakning tilbage af 3 til 4 Dages Reife, der er, af 18 til 24 Mile, eller 
af i og en femtedeel til 1 og en halv Grad. Hvilket viser, at bencrvnte H^lcea 
har strakt sig fra Havet op til de Kanter af Borysthenes omtrent, hvor denne 
Flod, i steden for ar have lobet oster paa, dreier af mod Vesten, saa at folge« 
lig Samara eller Wolzcja-Floden best passer sig ril Herodoti Pamicape (/.). 
Efter hvilker altsammen foranforte vi da kand her til Slutning fastsatte, at oft« 
bencrvnte Jord- eller Ager-dyrkende Geyrher har beboet Den halve Deel om« 
trem af det nu varende Rusftffe Ukraine; Ligesom de ode Steder, hvilke He
rodsrus beretter at have ligget Norden for dem (e), bcqvemmelig findes igien i 
de store Sewerifte Skove og nastgrandsende worotinst'e eller Ralugifte 
Moradser; men de Norden for bemeldte ode Steder boende Androphagi, 
eller Menneffe-2Ldere, maae soges i det nu varende Gmolenstoiske, og an« 
dre under samme Hoyde beliggende Steder.

§. 8.
Gaae vi nu viidere mod Men, mode os de Omvankcnde Secher, 

hvilke Herodorus beretter (f) "at have boet paa hin Side Floden Panticap 
"i en Scrcekning Land af 14 Dages Reife, henimod Osteri, indril $lo# 
"ben Gerchum." Denne Straknings Lcrngde maa man forestille sig, et
at have gaaer fra Vesten oster paa; thi saa stulde den have varet storre end hele 
Resten af Scychien, som var i alt 20 Dages Reise lang; men som Skriben
tens egne Ord i det Graffe det medfore, at have ligget stiften for, eller mod 
Osten, og langs de Iordd^rkende Scychers Land, fra Havet af omtrent 
indtil Floden Gerrhum. Hvor breed denne Strakning har varet, kand ey 
fastfattes, da Skribenten intet melder derom, men beretter kun, "at paa hin 
"Side af Floden Gerrhus, mod Osten, borde de saa kaldte Bo uge lige Sc^- 
"rher, hvilke, som de talriigeste og fornemste blant alle Sc-scher, ansaae de 
"andre for fine Tienere. Disse BongeligeScyrher grandfede modS-ndcn 
"til de Taurers Land (det nu varende Krim) mod Listen til iTTceocts, men 
"Norden for dem boede de saa kaldte Mlelanchl«ner, et fra de Scycher ad- 
"ffilt Folk, oven eller Norden om hvilke laae, saavidt man vidste, lutter Mo
radser og ode Steder" (g). Af hvilken Beretning man altsaa maa siutte, at 

de 
(**») See forcgaamde §. ;ke i denne Afhandling, not. (t).
(e) i^evobott Melpomene. §.18.
(f) See herom nys anførte Sted. §. 19.
(g) See ogsaa dette paa anførte Sted. §. 2a.

K



74____________ Afhandling
De Ornvcmkende Gcycher har streift! omkring omtrent i Ven sstlige Deel af 
foromtalte Russiske Ukraine, indtil og noget overGem-Flodcn mod Norden; 
tit de Rongelige Gcycher har derimod beboet hvad som ligger der Asten for, 
indtil Tanais og Douey, og at de Melanchlceners Boepcrl kand beqvemme- 
lig ftkttes omkring ved Occa-Flodcn; men de der Norden for beliggende Mo
radser og Arkener soges i det nu verrende Restrnste, derer fuldt af store Skov- 
»g Soer.

§. 9-
Hvad som laae paa hin Side af eller Aften for Tanais, siger Herodotus 

udtrykkelig ey ar have vcerer beboer af de Scychers Folk, men de Steders 
Indbyggere at have bestaaet, "forst af de Laxiis Sauromatis, hvis Bvepæle 
^strakte sig fra den inderste Bugt af Mcroris af, i $ Dageo Reise Nord paa, 
"igiennem Steder, hvor hverken vilde ey heller Frugt-Trerer voxte" (h). 
Hvilke Gauromarer man altsaa kand forestille sig enten at have boet mellem 
Dsnltz og den rette Tanais, eller rettere, da man med Foye bor ansee det for 
betænkeligt at viige fra en Skribents egne Ord, og fra den Meening, samme 
egentlig fore med sig, hvilket man, uden desto vigtigere Aarsager, ey bor giere, 
at have havt deres Boepæle langs den ostrr Side af bemeldte Mceoris og Ta
nais , fra Begyndelsen af nys nævnte Mceotis paa den rene, og fra den nu 
varende Stad Asiof af paa den anden Kant, indtil henimod den store Bugt af 
Tanais, hvor denne Flod dreier af fra Aften, og tager sit Lod vester paa; 
Saa at bemeldte Tanam har varet de Gauromacers Grandse paa den vestlige 
tildeels og paa den nordlige, N7<roris og Bojporus Cimmerius paa Den vorige 
vestlige, men det Gorre Hav paa den sydlige Side: Thihermaa (i.) merkes, ar 
Den Strækning af 15 Dages Reise, som Herodocus giver De Gauromarer 
tit beboe, udgior hele sex Grader; Skulde altsaa bemeldte ©træfning have be
gyndt ved Flodens Tanars Udlob, maatte Den paa Den nordre Kant have naaet 
Hoyden af nu verrende woroney omtrent, men hvorved Den kommer til at 
staae alt for hoyt op moD Nord, paa Steder , Der af andre Folk har varer 
beboede, saasom af De Malanchloencr paa Deneene, (i) af De Budrmr, eller 
tif De Thpsiagerer paa Den anden Side (ii). Bayer meener Derfor (*), tit her 
maa regnes firere Stadier og Dags-Neiserpaa en Grad, end ellers paa andre 
Steder hos Herodotum, ved Det Landet, her omtales, er ujævnt og berget, 

dr
(h) Scr dette ligeledes paa nys auferte Sted. §. 21.
(i) Gee den svregaaende 8de §. ved Slutningen, 
(ii) See den eftcrfolgende 9de §. og den rode.
O) See de Situ Scythiæ in Comment. Acad. Petropol. Tom. I. pag. 425.
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de ewige Scyrhiste Lande hos ham derimod jævne, faa bemeldte Bayer Der
over har anseet derfor uvist, hvorvidt de Garmaccro Grcendser have strakt 
sig. Men ligesom der synes mig paa den ene Side usikkert at tillegge vor Skri
bents Ord paa dette Sted anden Meening eller Forklaring end paa alle de an
dre; saa troer jeg paa den anden, ar Sagen, hvorom her handles, ry bliver 
faa svær at afgisre, nnar man (2.) iagttager hvad Herodotus felv paa et ander 
Sted udtrykkelig beretter (k), nemlig: "at Mæocis var Grændse mellem de 
"Kongelige Scycher og de Sarmarer": Thi deraf kand tydelig fees, at De 
Sarmarer har boet, ep allene osten for Tanais, men oglaa længere foes paa, 
langs Mæocis need mod Det Sorre-Hav, paa Den eene etter ostre, ligesom De 
Scyrher paa den vestre Side. Hvilket uaar man antager for rigtigt, og 
derefter beregner Strækningen af De Sarmacers Land, fra det Sorce-Hav 
op til bemeldte Sked mellem Tanais og Volga, kommer just Den Længde ud, 
som Herodotus har opgiver.

§. 10.
Fra De Sauromater ferer vor Skribent os til de Budiner, om hvilke 

han Deretter: (l) "At De boede Norden for bemeldte Sarmater, vare et store 
"og talnigt Folk, med meget blaae Øy'tic og r-idt Haar; at De beboede et 
"Landskab, fuldt af Træer og Skove, samt en Stad, kaldet Gelonus, bygger 
"af Træ, meden hoyMuur omkring af samme Materie, hvis Sider, hver 
"for sig, vare zoo Stadier (eller 9 Mile omtrent); at deres Templer vare 
"ogfaa af Tree, De Grækers Guder helligede, fam t paa de Grækers Mlaade 
"forsynede med Billeder, Allere og Tapetter af Træ: Thi De Geloner 
"IjavDe fra Begyndelsen været Græker, men fom fra Kiobstæderne (deGræffe 
"hos Det Sorte-Hav) fordrevne havde fat dem need blant de Budiner, vg 
"talte siden deels Græst, Deels Scychist. Men for Resten vare De Budiner 
"adskilte fta de Geloner, bande i Sprog og Levemaade, som indfodde deri 
"Landet, Der flakkede omkring (il), og spisede Olden af en Sort Fyrre, 
"Træer, eller et vist Slags Fiffe, som Grækerne kaldte <D-9^ (m), da De 
"Geloner derimod vare Agerdyrkere, spiste Korn, og dyrkede Haver, men 
"vare hverken af Skikkelse, ev heller af Farve; lugede Budimr, hvorfor 

K 2 "De
(k) @ee Herodoti Melpomene eller Hiftoriarinn Lib. 4, §. 58.
0) See nys anførte Sted. §. 21. cg §. 108.
(11) De vare Nomades, siger Herodotus paa anførte Sted. §. iog.
(m) Begge Bemerkelscr har Ordet Dog benicrfer det ogfaa tillige det Slagv tttøh« 

fom man kalder L - - s. See egfafl Zustize 3. Algem. Melt Historie. Tom. 4, Die 
Geschichte der Beircken rc. ig.
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"de Grcvker fore vild, som kaldte ogsaa disse Geloner". Hvilken vor Skri- 
berus Beretning er i mange Ting af stor Betydenhed, saa den derover sortiente 
nvyere at betragtes; men vi ville denne Gang kun holde os til det, som egent
lig er vorr Oyemerke. Vi see af foranførte, at de Ludiner har vceret de Sar
marers tmrmeste Naboer mod Norden, sslgelig boer mellem Tanais og 
Volga. Skulde altsaa Navnet Llidini, efter den larde Leers Meening (n), 
komme af der Sarmariste Ord Wodan eller Vand, som jeg meget vil tvivle 
paa (nn); kunde saadant vel nok passe sig paa den Boepcrl, vi her give ve 
Ludiner, mellem tvende store og vandriige Floder, nemlig Volga og Tanais, 
fra hvilke Kanrer, eller fra de Sonden for boende Sarmarcr, bemeldte Budi
ner har, som Herodotus beretter (o), udbreder dem igiennem de der Norden 
for beliggende Steder. Hvor langt, er vanskeligt at fastsatte, da man hos vor 
Skribent har ikke tilstrcrkkelige Kiendemerker at grunde fit Udsigende paa. Men 
eftersom han dog siger, at de Ludiners Grcendstr mod Norden og Osten var 
en stor Udj-rk paa 8 Dages Reise, han og ikke fattet noget andet Folk, end
dem, Osten for Tanais, som til samme paa de Kanter ncrstgrcendsende; faa 
kand man med god Rimelighed (lutte, at ved bemeldte store Udork de store Skov- 
Strcrkninger ogOrkenereremeente, hvilke endnu findes ide ostlige Kanter af 
det woronesiffe (oo), og at følgelig de Ludiner har beboet Strcrkningen mel
lem samme og Tanais, langs sidstbemeldte Flod, mueligt tildeels og Vesten for
den, paa de Kanter, hvor denne Flod gior den store Bugt mod Volga, fra 
den 50 til den 54 Grad nordlige Breede, til henimod Occa-Floden omtrent. 
I Folge af hvilken Galning de Thyssagecer, et talriigt og eget Folk (p), der 
levede af Jagt, boende paa hin Side afbemeldte store Udorken, hen mod Asten, 
famt foruden dem, de jyrcæ, der boede ved Siden af hine, paa den ostre Kant, 
maae have havt deres Boepcele imellem Occa- og Volga-Floderne, de Thrsta* 
gerer nemlig i de nu vcrrende Msrduenners, men de I'ercce i Tzeremisters 
Lande: Thi vel siger Herodotus ey udtrykkelig, paa hvilken Kant af Thfssa,

gereene

(n) See fora iførte hans Tractat i Zusätze z. Algem. Welt-Historie. Tom. 3.
(nn) G'.crkerne bar, far ide LidsteTider, som oftest givet fremmede, eller langt bortlig- 

gende Folk, Navn efter deres Levemaade, Fode, Skikkelse, Spise o s v Jeg troer 
derfor helst, at Navnet Budmi cr ogsaa puur @rai?, taget af dette Folkes Levemaadr 
og Omflakken med Deres; hvorom Mere paa et andet Sted. At de vare Nomades, be
vidner Herodotus selv See hans Melpomene. §. 109.

(o) See nys anførte Sted. §. 21.
(00 See fvranssrte Beers Afhandling i Zusätze zur Algem. Welr-Hisiorie. Tom. 3. 

pag. 33. §. 45.
(p) See Herodoti Melpomene. 22.
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Aeterne deIyrcæ boede, men kun, ar diste sammesteds boede rer hoshine; 
men da han her gaaer i sin fortælling immer Nord og Aster paa, har man god 
Grund eller Fsye til at anfte det Folk, han nævner efter et andet forvrntalt, 
for at have boet enten meere Nord eller meerc Aster paa, end det for omtalte. 
Saa jeg derover synes, mig her med god Foye at kunne vige fra den lærde og 
ellers noyagtige Bayer, som sætter, paa sit Kart over Suchten (g), deIyrcæ 
Sonden for de Thyssagerer, da de burde staae Aften for dem, og de Thyssa- 
gerer Norden for de Budiner, da de, efter Herodori egne udtrykkelige Ord (*), 
burde sættes Aften og Nord-Ost for dem. Hvilket altsammen naar man da 
antager at have havt den Beffaffenhed, som nu er anfort, og det virkelig maa 
have havt; folger deraf videre, at de, længere yen mod Listen (**) fra for
omtalte Iyrcæ boende, saa kaldte Flygtige Scycher, fordi de vare faldne fra 
de Rongelige Gcycher, og havde sat dem need paa bemeldte Steder, har be
boet endeel Land-Strækninger Listen for Volga, i de nu saa kaldte Ootiakers 
Land, tildeels og i det Lasanfke, omkring Rama Floden, samt videre hen imod 
de Vergaturiske Bierge, Vesten for hvilke de saa kaldte Skaldede rnaae 
have havt deres Boepæle, eftersom Herodotus siger (s), at de boede ved Foden 
af endeel mægtig heiye Bierge, og bleve ellers kaldede Årgippæi-, Ligesom et 
andet vist Folk, der beboede bemeldte u-vverstigeligr Bierge selv (ventelig mod 
Norden eller i Nord-Ost fra forbenævnte Skaldede) havde Navn af Ægipodes, 
fordi man sagde dem ür haveGeede-F-dder. Men deIssedoner, fom boede 
Listen for benævnte Skaldede (r), de videre hen imod Norden og ostev ud fra 
de Issedoner boende (s) Arimasper eller Een-yede, samt de Grypber, maae 
have havt inde en Deel af Siberien paa den ostre Side af forbenævnte Vergatu» 
riste Bierge, nemlig de Issedoner de Landstrækninger, som ligge omkring 
Tobol og ^fchim-Flodene (t), men de Arimasper og Grypher de der Norden 
for beliggende Lande.

K 3 §. ii,

(q) Det stager i Oft anforte Tom. i. Commentar. Academi« Petropolif,
(*) Ser hans Melpomene, ellcvHiftoriarum Lib. 4. §. 22. hvor han siqer, at Norden for 

de Budiner var en stor pirken, men Osten om den de Thyrsageters Boeperle.
(**) Dette er ogsaa Herodoti eger Udsigende xaa anforte Sted. 22.
(b) See nys anførte Sted. §. 23.
(r) Dette siger Herodotus selv, st man til visse vidste. See tilforn anforte Sted. §. 25.
(s) Dette beretter ogsaa Herodotus selv, paa anforte St d. §. 27.
(t) See Strahlenbergs store Kart over Rusland og Tatariet.
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§. u-

Vi have hidindtil betragtet Herodoti Scyrhien, efter dens Floder, Greend- 
ser, Landstrcekninger, Indbyggere, Naboer medvidere, allestcds i Sammen
ligning med de Landes nu verrende Beskaffenhed, Navne og Indbyggere; vi 
har sogt ar bestemme alt dette noyere, end ben larve Ba^cr tilforn har giorr, 
vg at give Sagen ben behorige Oplysning, alt for at rodde, saa vidt mueiigr 
er, alle Hindringer bort, og for ar bane os Veyen til det efterfolgende. Lad 
os derfor nu see, hvor vidt dette kand tiene vs til Veyledning i at undersoge 
den persiske Aonges Darii store Tog ril Scprhien, og i at afgisre det 
Sporsmaal: Dm bemeldte Tog har gaaet igiennem forbencevnce heele 
Gcychien, eller kun igiennem en Deel deraf? Sagen beroer paa Herodoti 
Udsigende; hvorfor vi maae afhore hans Vidnesbyrd, forend vi gaae videre. 
Efterår bemeldte Konge, siger han, havde med sin Krigshår passeret Brom 
over Ister-Grr^mmen (u), befalede han dem, han lod efter sig, for at be- 
dekke samme, at de der ffulde bie ham i 60 Dage, fra den Dag af ar regne, 
paa hvilken han i største G'esvindighed brod op mod de Sicher (v), hvilke, 
seende sig for svage til eene ar kunne imodstaae be perser, sendte Bud om Hielp 
til alle deres Naboer (x), da de Geloner, de Ludiner og de Sauromarer 
fandtes dertil villige, men de Agathyrsi, de Neuri, de Androphagi, dr 
Tauri og de Melanchleeni undffyldte sig derfor (y). Hvorover de Scycher 
salte sig for cy ak indlade sig i nogen ordentlig Trcrfning, men tilstoppede alle 
Brande og Ailder, deforefandr, og afmeiede alt Grces paa Marken, beelende 
sig i tvende Hobe, Al ben eene Deel af Seyrhieu, som laae mod Osten, 
hvor Siopafis regi-rede, befatte man de Sauromarer at begive sig; hvilke 
skulde, hvis be perser vendte sig mod dm Kant, trakke sig tilbage langs 
Mcsoris lige ril Tanais. De andre tvende Deele af det Sopthiffe Rige, 
den ene nemlig, over hvilken Indathyrfas regierede, der var meget stor, og dm 
tredis Deel, som Taxacis havde at befale over, lod man flaae sig sammes 
samt i Selffab med de Geloner og Budiner, med Befaling, at holde sig en 
Dags Reise i Forveyeu for de perser, men under idelig Skermyssering crcrkke 
sig immer tilbage, og derved lykke Fi,enden hvorhen man helst vilde, forst og 
fornemmelig ind i deres Land, som havde vegrer dem ved atkommedeScyrhec

(u) Herodoti Melpomene 2: Hiftoriarum Lib. 4. 9p,

(v) See nys anførte Sted. §. 98-
(x) See ogsaa dette paa bemeldte Sted. ror.
O) See anførte Sted. §. 119.
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ril Hjelp, men derpaa vende jig til deres eger Hiem, for der at efterkomme 
hvad Leylighed og Fornsdenhed udkrcevede,

§• 12.
Dette blev efterkommet. Efterat de Seither havde sendt deres Hustruer 

vg Born i Forveyen fra sig, med Befaling, immer at drage Nord paa, 
ginge de Darii Tropper i Mode (z), og fendre ud i Forveyen for sig en Trop 
af deres beste Ryttere. Da disse fandt de persir at have rykket frem omtrent 
3 Dages Reife fra Ister, vg ar vcere i Dags Reise for dem, floge de Leir, 
tagende sig for ar odelegge alt hvad som vorte af Jorden (a). Saa snart de 
perser bleve Gc^rherne eller deres Nyttene vaer, satte de efter samme; Da 
Gcycherne krakkede sig stedse tilbage, de perser paa deres Side immer forfulgte 
dem-ster paa vg hen imod Tanais, ved det perserne toge Veyen lige til 
den eene af (ftrommeidte) Deele (b), (nemlig den ostlige). Da Gc^cherne 
ginge over Tanais, giorde de perser der samme, stertende efter hine giennem 
de Garmarers Land, indtil de komme ti! de Budiners, hvor de, i steden 
for at de i det Scpchiste intet forefandt, som de kunde sdelegge, sarte Ild paa 
den (foromtalte) Trae-Mur eller Befcrstning, som de Budiner havde forladt, 
vg hvor for Resten intet var ar finde. Efterår have igiennemvandret dette Land, 
komme de til den store Udorken, ved Siden af de Budrncrs Land, Osten for 
hvilken igien De Thvssagerer boede (c). Derfra lobe fire store Floder igiennem 
de Msorers Land ud i Den Soe Mcroris, nemlig Lycrrs, Oarns, Tanais, 
Syrgis, hos Den anDen af hvilke, nemlig Oarus, Darius, efterat vcrre kom, 
men hen til bemeldte Ork, fatte sig meD sin Krigshcrr, og loD opfere otte store 
Fæstninger lige langt fra hinanden, i en Strikning af 6o Stadier. Under 

hvilken

(z) Stt anfsrtt Sted. §. ur. Sammenherngen, oq dctforeaaaende saavel som efterfslgende 
viser, fit her incenes de Scycher, fem stode posterede i den vestlige Rank afGeythien, 
ry de, som stode hos Mæotis; hvilket her vel maa mcrkes.

(a) See ogsia dette paa anftrte Sted. §. 22.
(b) Sfifidan er Meemngen i det Greeffe, hvilken m<nt i den Lstinsse Overstettelse har giert 

»sorstaaelig. M«n behage ellers at erindre stg og cftcrsee, hvad tilforn §. 1. er sagt om 
Gcychiens wende Deele eller Kanter, da man let stal forstaae, hvad Skribenten her 
meemr, nemlig at de Perser toge Myr» mod den Kant, som laae hos M-rotis hen op 
mod Tanais.

(c) Man merke her, at Darii Tsg gik fra Vesten oster paa, og derfor bliver -Ordet
fom Herodotus her bruger, paa dette Sted at forstaae om hvad som laae længer hen. 
Han bar selv tilforn udtrykkelig sagt, at de Thyssagerer boede Osten for den Dudimste 
Udørken. 
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hvilken Forretning de Seither mnrscherede oven omkring ind i Scychten 
igien. Da de derfor ey videre lode sig see, forlod Darius det begyndte Fcrst- 
nings-Arbeide halvgjort, og tog Veyen tilbage mod Vesten, saasom han tccnkte, 
at bemeldte Scyeher vare de Sechers heele Antal, og at samme nu toge Flug« 
ten Vester paa. Medens han derfor hastede der meeste han kunde, kom han 
til Scychien, men traf tillige paa begge (foromtalte foreenede) Deele af de 
Scyrher (d), hvilke han uden Oph^r forfulgte en Dags Reise, da de imidler- 
rud immer krakkede sig med Forsat tilbage, ind i deres Land, som havde negtet 
at tage Deel i Krigen med dem, nemlig forst de Melanchkceners, derpaa de 
Androphagers, siden de Ncurers, hvilke alle toge Flugten mod Norden 
og til Arkenen. Men da de Gather derpaa vendte dem mod de Agarhyrsers 
Land, vilde disse i Begyndelsen med våbner Haand forbyde dem at komme der
ind, hvilket de dog siden tilstcrdke, da nogle af de Sikher begave sig did, men 
de ovrige fra de Neurers Land ind i deres eger, hvorfra de sendte Bud tilden 
Deel af deres Landsmand, som vare i Selskab med de Sarmarer, under 
Scopafis Ansorsel , at de ssulde begive dcm hen til de Ionier, som forvarede 
Broen over Ister-Floden. Selv fatte de sig for,^ ey langer at fore de perser 
omkring, som for, men at afskicere dem Tilforsilen (e). Dl hvilken Ende, 
for at opholde ve persir desto langer, de lode deres Faar og Hyrder efter sig, 
men begave stg silv andensteds hen (f). Jmidlermd kom den eene Deel af 
de Scyrher, som havde forst faaet den Forretning at bevogte Maoris, men 
nu at tale med de Ioner, hen til bemeldte Broe, hvor de sogre at overtale hine 
til at forlade den; hvilket da de Ioner havde lovet at skulle skee, drogedeGcy« 
ther, der snareste de kunde, af iglens), imedens deres ovrige Landsmand, 
esterat have for num met, det perserne begyndte at liide Mangel paa de fornodne 
Ting (h), stillede sig an, som de vilde angribe dem, eller indlade sig i et Feldt- 

stag

(d) Disse har altsaa, temmelig langt fra, fulgt den persiste Armee ved Siden, men ey 
gaaet over Tanais, ey heller givet sig i Kast med de perser under Toget til bemeldte 
Flod. Ved det forudsendte starke Partie Ryttere har man for det fsrste kun sogt at ud« 
matte perserne og trakke dem omkring, det längste man kunde. Men da perserne blcve 
trette deraf, eg begyndte at ville fatte sig fast i Landet, trak det udsendte Partie sig til» 
bage til Hoved-Armeen, hvilken perserne under Tilbagc-Marschen nu stodte paa.

(e) See Herodotus paa anfsrte Sted. §. 12z. I den Latinske Overstrttelse har man.urigt 
tig sat perser for Scycher, h»orvcd Meeningen er bleveu sandste forsendt.

(f) See Herodotus paa anforte Sted. §. 130.

(g) See Herodotus paa atiførte Sted. §. 133.

(h) See og bemeldte Sted. 131.



om Darii Hystaspis Tog Lil SrythieN/ rc. 8l 
siag (i). Dette med andet meere bevrrgede da Darium til, hemmelig om Nat« 
ten at drage af, og at ffynde sig det snarestehan kunde hen til Isteren, hvorhen 
de Gcyrher, saavel de tvende Deele af dem, somdeneene, dervariSclffab 
med de Sarmarer, Geloner og Budiner, ogsaa vendte sig, fattende ester de 
perser, da de Sicher, som kiendte alle Gienveye, og hvis Krigshår bestod 
af Rytterie, komme didhen (til Ister-Flodcn) sor de Perser, fom de toge feil 
af. Der fegte de atter at bevcege de Ioner, helst eftersom de af Darr's fast- 
sirrte 60 Dage allerede vare forbi, at afkaste Broen og drage deres Vey; 
De Ioner stillede sig ogsaa an, som de vilde giore det, hvorved de bevcegede 
Scycherne til at vende sig derfra, for at opsoge de perser. Men dem ginge 
de atter glip af, veddet disse fulgte samme Vey tilbage, fom de tilforn 
havde tager paa Ud-Marschen, tvertimod de Scychers Tanke, som der 
havde fordervet alle Ting, og bildte sig derfor ind, ar de perser ffulde have 
taget en anden Vey, den nemlig, som de selv (de Gcycher) koge, hvor man 
havde Grces og Vand nok (k).

§- 13.
Saadan er Herodoti Beffrivelfe over Darii store Tog ind i Scythien. 

Samme har jeg her sat i sin rette Sammenhcrng, og sogt at g i ore faa tydelig, 
som mest mueligr er, ved at udelukke af Herodoti Fortælling alle der mellem« 
lobende Udsvobe og Omstændigheder, som ey egentlig hore til Sagen eller vort 
Syemerke, for des bedre ar kunne indser vor Skribents rette Meening. Skal 
man folge samme, som man vel bor, maa da det fornemste Indhold af bemeldte 
Beffrivelfe omtrent blive dette: At de Scycher, for desbedre ar mode per, 
ferne, eller imodstaae deres Anfald, har derlr sig i tvende Hoved-Armeer, hvoraf 
den eene, bestaaende af Sarmater, samt Scythernes eene tredie Deel, har 
sat sig i den ostlige Kant af Scythien hos Mceotis, for der at mode per, 
ferne, om de toge Veyen didhen, men den anden, som vel mgahave vceret den 
storste og fornemste, dåden, foruden de Gelsner og Budiner, indbefattede 
de to tredie Deele af Scycherne, posteret sig i de vestlige Kanter af Scythien; 
At sidstbemeldte Armee er den, som egentlig har faaet med perserne paa deres 
Tog at bestille, og da disse vare komne 3 Dages Reise fra Ister-Floden, det 
er, allerede over Dniesteren (1), begyndt at angribe dem, ved et udsendt 

stcrrkt
(i) Sce ogsaa dette paa anførte Sted. §. 134-
(k) See anførte Stcd. §. 140.
(!) Vi følge her Böhmii 1766. udgivne Kart over Donau og Grcrkerland, efter hvilket 

Disianeen fra Donau, paa hin Side Laba, hvor Darius ventelig har gaaet oser, 
indtil
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stcerkt Partie Ryttere, paa Siden, forat trcrkkevcm fra deres begyndte Marsch 
mod Osten og Tanais, ind i deres Land, som havde vegret dem ved at trcrde 
i Forbund med Garderne; Ar, da Vene ey vilde lykkes, men perserne fort» 
satte den begyndte Marsch, bleve Gcycherne ved at folge dem som tilforn, la
dende bemeldte Trop af deres beste Rytteris, paa forberorte Maade, idelig for
urolige dem fra Siden og Fronrerr, mens Hoved-Armeen selv odelagde, hvad 
fom var tienligt for Baster eller Mennesker, paa alle de Steder, hvor de perser 
havde faret frem (m); At, daman paa saadanMaade var kommen tilTanais, 
ginge Gc^therne over samme, uden Tvivl for at trakkeperserne ester sig over 
bemeldte Flod, og naar det var steer, da at udmatte dem ved en längere Marsch; 
At den mod Tanais fortsatte Marsch har gaaet for sig i den Distance fra Ha
vet, at de hos Maoris staaende Suchers og Garmarers Krigshår ey har 
merket noget dertil: Da vor Skribent imet melder derom, men beretter tvert- 
imod, det Darms bildte sig ind, al de Sicher, han hidindtil havde havt 
med ar bestille, vare de eeneste, og derfor satte efter dem aUeene; At, da Dar ins 
var kommen over Tanais ind i de Ludiners Land, ansaae han det for raade- 
ligt at satte sig der fast: Men som han merkede, at saadant vilde blive ham til 
ingen Nytte, ved det bemeldte Scyrher havde vendt tilbage derfra til deres 
Land, tog han, esterat vcere paa dette sil Tog kommen hen op imod Occa« 
Floden i der nu vcrrende Rusland, ogsaa Veyen tilbage, omtrent igiennem 
De nordlige Kanter af der nu saa kaldte Russiste Ukraine og Volhynien, ide
lig forfolgende de flygtige Scyrher, til ind i Lille-Renssen eller de Deurers 
Land, hvorfra han, efter foranforte Omstoendigheder, faaesignodttilat trcekke 
sig tilbage til Donau, esterat alle Scychiste Tropper, med deres Bundsfor
vante, havde enten der, eller langer soer paa, i det nu vcrrende podoiien om
trent, foreenet sig imod ham, og bragt hamiden Knibe, at hans Krigshar 
stod Fare for at omkomme af Hunger.

§. 14.

Saaledes har vi da hidindtil betragtet Darii Tog mod de Scpcher, ester 
den af Herodoro selv derover givne Beffrivelse; Vi har i Folge af samme viist 
den Tur, bemeldte Tog har taget, og at efter den Tur maa det have gaaet et 
Lvdt Stykke Veys op i det nu varende Rusland og Polen, samt ester ud 

over

indtil Dniester, ry cr nuere end 18 W iile omtrent. See og Kartet over det Lille Latarie 
i den Russiste Atlas, efter hvilket Distancen mellem bemeldte Floder bliver omtrent den 
samme.

(m) See Herodotus paa foranforte Sted. §. 140.
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over Floden Tanais. Men herved synes adskillige Vansseligheder at forekom
me, hvilke have blandt andre i scer bevæget den Lærde F. W. Feer ri! at iiib- 
ssrænke dette Tog inden langt trangere Grcendser, end vi tilforn, efter Herodori 
Bessrivelse, har giver det, vg ac fastsætte, det Darius paa bemeldte Tog ey 
kand vcere kommen lcrngere end over Dniester-Flodeu, henimod Bog, ssiont 
han ey kand negle (n), det Hcrodorus selv ved ben Tanais, over hvilken Darii 
Tog gik, jo maa have forstaaet den rette og endnu egentlig jaa kaldte Tanais. 
Lad vs derfor hore, hvilke Grunde han äussrer for denne sin Meening: Darii 
Tog mod de Sicher, siger han (o), kand umuelig have varet lcenger end i 
z Maaneder omtrent, af hvilken Tiid man kand i der mindste regne, at en heel 
Manned er gaaen bork med alleene at flane Broer over de mange store Floder, 
som maam mode de perser paa bene Tog, hvis det er ganer oster nd over 
Tanais; Saa at kun tvende Maaneder blive altsaa tilovers, i hvilke Darius 
met) en Krigshår af nogle woooo Mand, bestaaende for en stor Deel af Fod
folk, skulde have fuldbragt et Tog af 240 Miile i det mindste, ey ar regne de 
mange Vendinger og Turer omkring i Grkene efter de Scycher. Hvilket alt 
faavel foranforre Palmeri tis, der selv havde varer Krigsmand, som vor For
fatter, ven larve Beer» meener ar vcere aldeles umueligr.

Dette er den fornemste Grund for Beers ovrige Sætninger t denne Sag, 
hvorfor han meener, at Darii Tog ey kand have gaaer over bemeldte rette og 
egentlige Tanais. Men mon her ikke med Foye kand spsrges, om Herodori 
egen Fortælling virkelig medforer alle bisse Vanskeligheder, alle bisse, som man 
meener, sig selv modsigende Omstændigheder? eller om her ey rettere forud fæt# 
tes meget, som beviist eller afgiork, hvilket langt fra ey saa er? At Darii Tog 
ry har varet lcenger end i 3 Maaneder, har Herodotus ingensteds sagt; Hos 
ham forekommer ikke een eneste Omstcenvigheb, hvoraf saadanr med Foye bor 
eller kand fluttes, eller hvorefter bemeldte Tiid kand fastsattes. At Darius 
fastsatte 60 Dage for sin Tilbagekomst fra det Sc^rhiske Tog til Donau (*), 
visser kun hvad Darius meeme at kunne ssee (paa hvilken Grund, stal siden 
viises), ey hvad der virkelig sseede. Lad os jætte med vor lærde Forfatter, at 
Dariuo gik om Foraaret over Bcjjw us til Thracien, ar han Vinteren efter 

L 2 det

(n) See foranfsrte hans Traetat i Ansätze 3. Algem. wekHistorie. Tom. 3, §, 11.

(o) See bemeldte Afhandling §. 8-
(*) See Herodoti Melpomene eller Hiftoriar, Lib. 4. gg.
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vet GcUhiske Tog var til Sardes (p): Alt dette hindrer os ey i mindste Maade 
fra at give ham til fit Gc-echiffe Toa, -i steden for 3, heele 6 Maaneder, om 
ey meere. Skal man ve! troe, at Vinter, Sner og Kulde, kunde i de Lande 
holde ham fra at begynde sit Tog med April-, og ende det med September- 
Maaned? da man i vore Tider har saa mange Exempler paa Feldttoge, hvilke 
i Lande, der ligge langt hoyere op mod Nord, har varet meget tangere. Des, 
uden maa det vare mig tilladt at sporge: Naar man endelig vil- paabyrde He, 
toborus en Vildfarelse, hvorfor da ey ligesaavel i Henseende til Tidens Langde, 
i hvilket DaciiTog ffeede, som i Henseende til dr Lande, igiennem hvilke, eller 
de Floder, over hvilke bemeldte Tog fleede? Og, naar en Skribent nsye har be» 
skrevet et Lands Floder, Zndvaanere, Strakning og dens Storrelse, med 
meere, men derpaa beretter, at en eller anden har igrennemreist det Land paa 
en kortere Tiid, end dermed stemmer overeens: Hvori man da rimeligst maa 
troe, at han har feiler, enten i det, han selv tilforn saa nsye har bestemt, eller i 
Tidens Beregning eller Opgivelse? Jeg vilde heller tror del sidste, som noget, 
hvori lettere kunde vildfares, eller en Mistagelse verret fleet.

§. 16.
Lad derfor end verre, at Herodorus havde selv berettet, det Darii Dog 

ind i Sc^rhien ey varede lernger, end i 3 Maaneder; blev der dog alligevel ey 
strap en sikker Folge deraf , at bemeldte Tog ey havde gaaet over Tanais, aller, 
helft da han udtrykkelig siger at saa fleede, da han aldrig , giver nogen anden 
Flod dette Navn, end den rette og egentlige Tanais, og da ingen anden Skri
bent for eller ved hans Tider gior det. Hvad soni er fleet i de seenere Tider, 
kommer ey herved. At Don derfor eller Tan er et Navn, der findes imellem
stunder brugtom andre Floder, end sidftbemeldte, gier her intet til Sagen, saa 
lcenge man ey gotgior, ar Hersdorus har giort det samme, eller i det mindste 
andre for og ved hans Tider, perserne, vil man sige (pp), har bildet sig 
ind, og villet indbilde andre, ar der var Tanais, de ginge over paa deres Tog 
mod Gcftherne, da det dog var en gandfle anden Flod, ligesom de Maccdo- 
mer, da de ginge over Jaxarres, bildte sig ind ar der var Tanais. Af per
sernes Udsagn kand da Hersdorus vare bragt i Vildfarelse. Dette har vel 
et Skin af noget, men er i sig selv intet. Enhver, som kun medetOyekaft 
igiennemlsber Hersdori foranforte Beflrivslfe over Serbien og dens Floder, 
kand strap flisnne, hvor falflr dette er. Desuden har Herodorus faaei sine 
Beretninger om Gc^rhien, ingenlunde fra perserne, men fra de hos der Sorte» 

Hav
(p) gee Beers nys anfsrte Afhandling. §. 8. pag. 8.
(pp) See Palmeru Exercitationes, pag. 21.
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Hav og i Scvchien selv boende Græker, disse fra Gcycherne (*), hvilke ufeil- 
bar maatte vide eller kunne berette, hvorvidt Darri Tsg havde gaaet, en Ting, 
som endnu nodvendig maatte vcrre i frist Erindring, da den var steer ey længe 
for Herodori egen Tiid. Dani Tog maa altfaa have gaaet over den rette 
Tanais-Flod, deri kand Herodotus, efter foranforte Omstændigheder, ey 
vel have feilet, enten Tiden, i hvilken det er steet, har for Resten været korr 
eller lang. Dog kand i Henseende til bemeldte Tiid endnu erindres dette, ar, 
naar alle Omstændigheder ret vverveyes, stal det ey blive en saa aldeles urimelig 
Sag, som man vil udraabe den for, at Dariuo i en Tiid af 3 Maaneder 
kand have giert det Gcychiffe Tog. Man behage at overveye Maaden, hvor- , 
paa dette Tog har gaaet for sig, nemlig under en bestandig Flugt af det eene og 
Forfolgelfe af det andet Partie, hvorover Herodorus næsten saa ofte han mel
der om dette Krigstogs Gang, tillige udtrykker den Gesvindighed, hvormed det 
steede(q). Man betænke desuden, aldepersir, som vidste meget vel forud, 
hvad Fiende de fik med at bestille, og i hvilket Land de havde at fore Krig, 
maae nodvendig derefter have indrettet dette deres Tog; Ligesom man seer, at 
Darius har vidst at indrette Tiden, som han tænkte at anvende paa bemeldte 
Tog, omtrent efter Landets Storr el se, hvorigiennem det stulde gaae, hvilket 
Herodorus siger at have været 20 Dages Reise i Længde og Breede, saaledes 
nemlig, at han stulde have 20 Dage til Udmarschen mod Tanais, over hvilken 
Flod Darius har formodentlig ey forestillet sig at Toget stulde gaae, eftersom 
samme var Grændse for de Gcpchers Land paa den nordostlige Kant; 20 
Dage for Tilbage-Marschen til Donau; og endnu 20 Dage til at siaae eller 
bekrige de Sicher. Hvilken Tiid blev ham dog siden for korr, ved det 
Toget gik længer, end han havde formodet, og ved det de Scpther ingensteds 
vilde holde Stand. Man giere og endelig er Overflag, for at prove desbedre, 
om oftbemeldte Tog ey kunde ffce i 3 Maaneder, hvis man endelig stal sætte 
Tiden saa kon, som dog ey behoves: Fra Donau til Tanaiv er en Længde af 
i2 Grader, ligesaa mange tilbage, tilsammen 24, hvilke, 15 TydffeMile reg
nede paa een Grad, giere tilhobe 360 Miile. Regner man da paa i Dags 
Marsch 6 Miile, saa mange, som de Gamle har regnet omtrent paa 1 Dags 
Reise, er den heele Tur, frem og tilbage, til Ende i 60 Dage. See! saa har 
man jo endda 30 ellerZ2 Dage tilovers, til at flaae Broer, til Rast-Dage 0. s. v. 
Regner man paa 1 Dags Marsch 5 Mile, var Turen gjort i 72 Dage, da 

L 3 man

(*) Sce Herodoti Melpomene ?! Hiftoriarum Lib 4. §. 8. 27. See ogsaa videre herom
mit Programma de Fundamentis Narrationum Herodoti de Scythia &<c.

(q) Den loregaaende ntc og den iztt §. i denne Afhandling.
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man endda beholder 20 Dage tilovers til bemeldte Brug og Arbejde. Men gi
ver man Darii Tog 4 Maancder eller 122 Dage omtrent, hvilket man lige-- 
saavel kand giere, som at give det 3, kommer kun 4Miile paa i Dags Marsch, 
og 32 Dage har man tilovers ar lade perserne hvile eller arbeide udi paa dereS 
Broer eller andre Fornsdenheder-

§. 17.
Betragter man dette, holder man desuden denne Darii Marsch mod en

deel af dem, som i seenere og i vore Tider ere ffeete, endogsaa med store Ar
meer, endnu i storre Hast (r), stal man flet intet urimeligt finde derudi, at 
dette Tog kunde tilendebringes i en Tud af 3 Maaneder. Vel kand her paa nye 
indvendes, at eet er at gaae med en Krigshår igienmm et vel beboet Land, et 
andet at fere den giennem saadanne hcrslige Udorkener, som findes i det da ver
rende Scychien, eller Norden om det Sorte-Hav, hvor overalt er Mangel 
paa Vand med andre Fornsdenheder, og nersten intet andet end den terre bran
dende Sand. Men mon her ikke atter forudserttes noget, som er aldeles 
ubeviist, ved det man forestiller sig, at de Steder har den Tud, da Darii Tog 
sseede, varet af samme Beskaffenhedsom nu omstunder, hvilket dog ey hav 
saaledes forholdt sig. -Herodotus giver i sin Beretning om Scythien ey mindste 
Anledning til at domme saaledes derom, men bevidner tvertimod, at de Scy« 
rhers Lande vare vel forsynede med Br-nde og wilder, hvilke de under 
Darii Tog fegte at tilstoppe for perserne, med Grerogange, med Faare- 
Hiorde, saa anseelige, at den persiske Armee havde deraf nogen Tud fuld
kommen Underholdning (s). Ligesom desuden den halve Deel af de Scyther 
i det mindste har, efter deres Lands foranforte Strakning at domme, varet 
enten plovmand eller Agerdyrkere, folgelig ey havt en Sand-Arken at bebor, 
lad vare de ingen ordentlige eller faste Boepale synes at have havt, men alle 
boet under Telte (t). Jgiennem nogen af de Udorkener, som Herodotus om
taler, beliggende allesammen Norden for de Suchers Lande, er Darius ey 

kommen,

(r) Jeg vil her til Exempel aklene ansere Preussernes Marsch Anno 1760. fra Saxsen til 
Schlesien, da de, med alt deres Skyt og med deres Rust-Vogne, i en Tiid af 5 Dage 
lagde tilbage 200 Gngelffe Mile, det er 40 Engelske, eller 7 til 8 Tydste Mile hver 
Dag, og det under nerstcn bestandig Skermyssering med Fjenden, dadetilliae i bemeldte 
Did ginge over 5 betydelig store Floder. See Algem. Welt-Geschichte. Tom, 9,

879.
(s) See Herodoti Melpomene. §. 130. og izr,

(t) See nysanftrte Sted. 46.
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kommen, saa at han folgelig af samme ikke mindste Hinder eller Ophold paa fit 
Tog kunde lide.

§. 18.
Vil man derfor ey være alt for hastig i at domme, vil man ey for meget 

hænge i en forudfattet Mening, stal denne med andre fleers Vanskeligheder let 
falde bort af sig selv, og Herodori Fortcelling om Darii Tog langt fra ey vcere 
saa fuld af Modsigelser, som man har villet bestylde den for. De Gamles 
Beretninger komme os ofte for som uforstaaelige, sig selv modsigende og tildeels 
urimelige, ey fordi de ere faa i sig selv, men fordi vi enten domme dem efter 
nu, og ey tilforn varende Tider og Omstcrndigheder, eller ey anser dem fra den 
rette Side, eller ey giore os Umage for at indser dem tilgavns. Naar man 
forklarer Darii Tog hos Herodorum efter den Bestrivelse, han selv har givet 
vs over Scychien, lader man hans egne Ord tale for ham, bliver hans For« 
tælling derom ligesaa lidt uforstaaelig eller sig selv modsigende, som de fleeste 
andre Beretninger om saadanne Ting kand vcrre, hvad Hoved-Sagen angaaer, 
lad vcrre een eller anden Vanskelighed kand mode, (men i hvilket Skrift mode ey 
saadanne?) hvor Forfatteren enten har villet vcrre kort, som vor Skribent paa 
mange Steder er, eller har afbrudt Materien, som han overalt hargiort i For, 
tællingen om Darii Tog, eller ey vidst faa noye, som nu fornodent kunde an# 
ftes, at fastsætte samme, vel mueligt vgsaa anseet saadamsomufornodent. Man 
betænke desuden, hvilken Forandring en Tud af meere end 2020 Aar kand til- 
veyebringe saavel i Landenes Bestaffenhed, som Indbyggernes Sæder og Jnd- 
reminger, Tænke-og Leve-Maade, med mangfoldige andre Omstændigheder, 
som ofte kand hielpe til ar giore de Gamles Beretninger uforstaaelige, Tinge
nes rette Bestaffenhed eller Sammenhæng at udfinde vanstelig; men hvorfor 
der dog ey strax er tilladt at bestylde dem for Vankundighed, Vildfarelser, 
Modsigelser i deres Beretninger, en Rettighed, som man ubillig Viis har til» 
taget sig, i Henseende til de Gamle, hvis Fortællinger man paa den Grund har 
dreier til hvilken Kant man selv vilde, og derved giort dem foragtelige. Saa« 
dan har ogsaa været Herodori Skiebne, men lige saa ubillig. Næsten det rene
ste, i hans heele Fortælling om Darii Tog ind i Sichren, der medforer no
gen betydelig Vanstelighed, er hvad han beretter cm endeel Floder Osten for 
Borysthenes, hvilke man nu har Moye med at sinde tgien, i sær de store 
Zloder Lasers og Hams, Osten for Tanais, hvilke han siger (v) tillige med 

sidst-

(v) Eee anferte Sted §. 123. Den lærde Bayer er derfor ogsaa forlege» med disse Floder, 
(Gce de SituScytbiæ pag. 414,) og sætter dempaa sit Kart Visten sor T-mais, mellem 
Dsnetz og Dnieper, paa et Eted, som ester Herodoti Bestrivelse ey kand tilkomme dem.
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sidstbenavnte og en anden, Syrges kaldet, at have lager deres Lob fra de Thpss 
silgeters eller fra de Ludiners giennem de Mcesrers Land, og udgydet sig i 
den Soe Mceoris. Da dog nu omstunder flet ingen Floder af den Bestaffen« 
hed findes Osten for Tanais. Heraf har derfor den tme Beer rager sit andet 
HovedEeviis, hvorved han vil godrgiore, der Darii Tog ey har gaaet over 
Tanais, Osten for hvilken man ep kand finde nysbenavme tvende Floder igien, 
men kun over Dniesteeen, Osten for hvilken fidstbemeldte Flod han meener at 
finde Herodoti L'seus igien i den nu faa kaldte Teiigol, hans Oarus i Ja, 
horlik eller Ragalnik, men under Omstcrndigheder, fom tzeels modsige Hers
dori Beretninger, deels atter forudfeetce en Hoben uafgjorte Ting: Thi (i.) 
ere Deligol og Iahorlik tvende fmaae ubetydelige Elve, i den Sied Lycus og 
Dacus vare, efter Herodori Beretning, tvende store Floder. (2.) Bevidner 
bemeldte Skribent, ar hos Mcrotio, need i hvilken forbencrvnte Floder lobe, 
vg en i; Dages Reist langers op, boede forst de Garmarer, at oven eller Nor
den for disse havde de Ludiner deres Boepcele, at Norden og Osten for dem 
laae en Ork af otte Dages Reist, at Osten for samme boede de Th^ffageter, 
og at fra dem lobe bemeldte Floder need i Mceoris (vv). Alt dette kandumue, 
ligt rime sig sammen med den Larve Beers L^cus og Oarus, eller Deligs! 
og Iahorlik, 'fom med deres heele Lcengde ikke engang udgisreg Dages Reise (x); 
og hvorledes kunde da samme have deres Udspring fra de Dhyssagerers Land, 
som laae saa mange Dages Reise langst op fra Mceoris, eller bemeldte Teligsl 
og Iahorlik blive det, fom Beer vil giore dem til?

§- 19.
End videre: Lycus og Oarus, siger Herodotus, lobe igiennem de 

Mcrotecs Land need i den Soe Mceotis. Hvorledes faaer man dette til at passe 
sig sammen met) Deligs! og Jahorlik, hvilke lobe langt fra Mceoris need i 
tvende farsse Soer, liggende temmelig langt fra Havet? Jo, ved at antage, 
at Mceoris er et Navn, fom passer sig paa alleSser, at bemeldte tvende Soer 
kand tilforn have varet een reneste Soe, men fom ved Tidens Langds er bleven 
til tvende, og at de Grceker derfor har forbyttet denne Soe med den rette 
Mceotis (y). At alt Dette ermtieligt, negte vi ikke. Men maatte del vare oS 
tilladt at fporge: Om saadan en blot Muelighed vel er tilstrakkelig, eller bor 
ansees for Beviis i historists Ting, saa lange man ey kand opvise antagelige 
Vidnesbyrd for sammes Virkelighed? Eller om man paa samme Maade, som 

her 
(vv) See Herodoti Melpomene eller Hiftor. Lib. 4. §. I2Z.
(x) See Kartet over det Lille-Tatarie i den Ru-siste Atlas.
(y) See Been foranfsrte Ashandling. u. pa§. io.
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fyet er brugt, vel ey kunde giore de Gamles saavelsom Nyeres Beretninger til hvad 
man selv vilde? Herodoms bruger ingensteds Navner Tanais for nogen anden 
Flod, end den egentlig saa kaldte, eller Navnet Maoris for nogen anden Soe, 
end den, hvori bemeldte Flov medlober. At oversatte, m<wite«v , ved: 
igicnnem Sumpige Steder (z), er imod Ordets Brug dos Herodotum 
og andre Skribenter, samt imod Deciinations-Maaden i detGrasse, efter hvil
ken det maa oversattes ved: igienncm de Master, ell r de Maskers Land. 
Man har folgelig her ingen Ret eller Foye ril at vige fra Skribentens egne Ord 
og Meening, allerhelst da Sagen derved endnu meere indvikles end oplofts, og 
den tilsyne verrende Vansselighed, i Henseende til bemeldte Floder, lader sig 
gandsse vel paa en anden beqvemmere Maade have.

§. 20.
Naar Herodotlts siger, at forbencrvme fire Floder lobe fra og igtennem 

bemeldte Steder need i Maoris, bliver saadant aldeeleS uforstaaeligt, og disse 
Floder paa den Kant ey at finde igien, hvis man giver Skribentens Ord den 
Bemerkelle, at de alle havde umiddelbar deres Udlob i Maoris. Tager man 
derimod hans Ord i den Meening, at Gvrgiv, Oarus og Lycus igiennem 
Tanais udgydede sig i Mceoris, falder al Vansselighed bort af sig selv, fan 
at man ey behsver at leede efter disse Floder paa noget andet Sted, end hvor 
Herodotus selv fatter dem. At hans Ord ellers taaler denne Forklaring, 
meener jeg enhver let vil tilstaae, da den er baade i sig selv gandsse naturlig og 
utvungen, samt overeensstemmende med Skribentens egne Udladelftr paa andre 
Steder i Hige Tilfalde. Naar ban tager sig for at beskrive Scytbiens Floder, 
siger han sig kun at ville navne dem, som kunde fra Haver af befeiles; og 
dog navner han adssilllge, hvilke ey havde deres Udlob i Havet, men i andre 
Floder, og altsaa ev kunde, uven middelbar, fra Havet af befeiles. Om den 
eene af disse Floder, nemlig tyrgis, hvilken jeg sikkert troer at vare den samme 
Flod, som paa et andet Sted hos ham kaldes Yrgis (a), siger han selv udtryk- 
kelia, at den løb ud i Tanais. Antager man nu Donetz for at vare bemeldte 
Krgis eller Gyrgis, men de Floder Lzapor og Medwediya, hvilke lobe fraSsten 

af

(*) See nysbemcldke Afhandling. §. i6. p»g, 14.
(») See Hersdottrs paa bemeldte Sted. 57. Bayer er ogfta heri eeniamcb tilig. Naar 

man Intæufcr, «t 6et ÆoIiQte Digamma F altid er af Ævler brugt over Y, oq hvor let 
tette land forbyttes med L, finder man (et Grunden til bisse tvende Navne, givne samme

M
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af ud i Tanais (b) for ar vcrre Oarus og L>'crrs; faaer man alting i Hero, 
bo ri Fortælling, og fa a paa delte Sted, kil ar passe sig meget vel fammen. 
Ligesom der ogsåa kilfulde stadfcrster den Meening, vi tilforn har yttrer vs med, 
nemlig, ar Darn Tog mod Tanais ey gaaer langs Kysterne eller Soe- 
Sidcn, men langt op fra Haver.

§■ 21»
Endnu ere endeel Poster tilbage, hvorom vi ogsaa kortelig maae erindre 

noget. Herodotus beretter ingensteds hvad man har villet riileage ham, for 
at finde det urimelige i hans Fortalling om Darii Tog over Tanais, nemlig: 
at da Darius havde gaaer over Ister Floden, satte de Gather er Baghold 
for ham hos Tanais (c); men allene, at en Deel af dem, tillige med de Gar, 
marer, posterede sig hos Moeoris, for at bevogte samme, og der at passe de 
Perstrop, hvis de nemlig vilde tage Veyen didhen (d), hvori er fler intet urt, 
meligt. Om Orkener, ind i hvilke de Sicher ffal have bragt perserne (e), 
taler bemeldte Skribent ligeledes intet, men beretter kun, ar de crcekkede, ved de, 
res forstilte Flugt, Darium ind i deres Land, som havde vegret sig ved al ind, 
lade sig i Forbund med dem. Man gier vor Skribent Uret, naar man bestyk« 
der ham fer nt have, under Fortællingen af Darii Tog, noevm Tanais 3 
gange, og sar den hver gang paa et ander Sted (f); da Skribenten dog taler, 
vg hans Ord meget vel kand forstaaes, som de ber, kun om den eene rette Ta
nais. Bemeldte Skribent siger udtrykkelig, at de Budini boede øjhn for 
Tanais. At anser derfor disse Budiners Land for ar have været del nu faa 
kaldte Budstak (g), gaaer ey an, om man end gisr Dniester Floden ril He
rodoti Tanais, eftersom bemeldte Budstak ligger Vesten for sidstbenavnte 
Dniester, mellem denne og Donau. Vel beretter Herodotus selv, ar de 
rZeuri, fordrevne af deres Land ved en forsterdelig Mangde Slanger, havde 
scestet deres Boepale hos de Ludiner (h), hvilke Neuri, efter Herodori egen 

Beret-
(b) See Strahlenbergs Rart, samt ben Russiste Atlas, kobct sf d sse tvende Floder 

kommer meget vel overeens med, og bestyrker altfaa, hvad om de ThyssagetersBoep«l, 
samt om den mellem dem og de Budiner liggende Udorken, af vs tilfortftr fastsat. Ger 
fvregaaende §. 10.

(c) See ostanssrie Beers Afhandling. §. 10. pag, 9.
(d) See Herodoti Melpomene. §, 120.
(e) See bemeldte Beers Afhandling §. 7. pag. 12.
(f) See Hr. Deers foranforte Afhandling. §. 16. pag. 14,
(g) See foranforte Afhandling. §. 23 pag. 17.
(h) Tee Hsrovoti Melpomene. §.105.
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Beretning, og vor Verover giom Forklaring (hh), maae have boet Norven for 
De vestlige Kanter asSc-sthien, i vet «u varende Lille Reussen omtrent, paa 
hvilke Kanter bemelvte Budini stulve alrsaa, i Folge af Venne Herodoti Be
retning, ligeledes have boet. Dette har visselig Skin af noget: Men lav os, 
for ey at bedrages af samme, undersoge Sagen noget neuere: I sin heele Be
retning over Sc^rhirn, naar han opregner i Orden efter hinanven, dens Flo
der, dens Indbyggere, dens Naboer, og naar han vpnavner de Folk, ind i 
hvis Lande de flygtige Sicher bragte perserne, melder Herodotus ikke det 
allermindste om ve Budiner, som Naboer af Ve Neurer, ellersom boende i de 
vestlige Kanter af Suchten, forend han i sin Beskrivelse er kommen overCa- 
nais, da han forst nsyagng beskriver de Ludiner, i Henseende til deres Skik
kelse, Levemaade, Boepale, Naboer, Grandser, de Floder, der lobe igien- 
nem deres Land, medviidere; I Folge af hvilken Beffrivelse bemeldte Budiner 
maae nødvendig have boet, hvordan man end vil snoe og dreie dec, gasten for 
dm rette Tanais. Den Beretning derimod, at de Neuri, nogle og tredive 
Aar omlrent for Darii Cog, sacre s!g need hos de Budiner, anfsrer vvr 
Skribent, ey paa et Sted, hvor han egentlig taler enten om ve Neurers eller 
Budiners Boepale, men i Anledning af en anden Materie, angaaende be
meldte Foikeflageß, samt andre Scythifte Naboers, Skikke og Levemaade (*). 
Hvad Slutning bor man nu giøre sig af alt dette? At Herodotus har taget 
feil, eller paa sidstbemeldte Sted, hvor han beretter, at ve Neurer bleve de 
Budiners Naboer, sat Budiner i steven for Agach^rsir eller Andrsphager? 
Dette er let giort, det er sandt, det er ogsaa det Mivvel, man i saadanne Til
falde gierne griber til, men visselig Vet stemste, og det, man sidst bor gribe til. 
At de Budiner har boer paa tvende Steder, og ve mod Vesten, hos ve Neu
rer boende, varet en Colonie af dem, som boede Osten for Tanais? Dette la
der sig vel bedre hore, synes ogsaa at kunne bestyrkes deraf, at Vilnius (**) 
satter de Neurer hos Borysthenes og deGeloner sammen som Naboer. Men 
ligesom Plinius paa den eene Side, i at opregne de Folk, som boede Norven for 
det Sorte-Hav, er alt for fort og ubestemt, folger ingen vis Orden, eller 
viger deri gandske og aldeeles fra Herodotus, ved at satte forst de Neurer, saa 
deGeloner, Thystageter, Budiner, de Aongelige Seither, de Aga- 
thyrser m. f., saa at man, i den Henseende saavel, som i Betragtning af den 
lange Tud mellem Herodotus og Plinius, med ingen Foye fand slutte fra 
den eene til den anden; saa moder os her paa den anden Side den Hoved-Mangel,

M 2 at
(hh) See denne Afhandling. §. 6.
(*) See Herodoti Melpomene eller Hiftoriarum Lib. 4. §. 105.
(**) Sec hans Hiftorix Natur. Lib, 4. Cap. 12. pag 47t. Tom. I edit. Htrdtiiw, in 4t». 
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ar Hersdorus, fom tilforn er erindrer, raler ey der mindste om faadan Ve Bu« 
diners Colonie eller Boepal i de vestlige Kanter af Scychien, hvor Ve Neurer 
boede. Hvorover Sagens rette Sammenhang og Skribentens Meening paa 
ver Sted, her omhandles, maa blive denne: Ar de Neurr, va de af bemeldte 
Aarfag maarre forlade eller remme deres Land^ har vel for dec første opflaaer 
deres Boepale hos de Budiner, nren siden fotfløttct famme lcrngere Herr 
mod Vesien ril de af dem i Darii Tud befatte Steder. En Sag, fom He« 
rodoms enten ey har vidst fuldkommen Reede udi, eller i sin Fortalling ey 
noye nok forklaret, men fom har givet den Lards Bayer (i) Anledning til ar 
fistre de Budmer, de Gelsner, deres Skad Gelonus, fra Tanais, hvor 
Herodoms faa noye og tydelig fastfarrer deres Boepale, hen til bemeldte Nem 
rers Land, hos Dniesterens Udspring, hvor man hos bemeldte Skribent ikke 
sinder mindste Spor enten ester Budiner og Geloner, eller efter deres Stad 
Gelonus.

§. 22.
Ligefom jeg derfor i denne Post ey kand vare eenig med den Larve Bayer, 

saa forekommer endnu, foruden hvad i denne Henseende tilforn er erindret, en 
og anden Ting, Herodorr Scyryien angaaende, hvilken mig synes at denne 
ellers ypperlige Mand ey saa vel har lagt Marke til, eller ey saavrl efter« 
tankt, som vel kunde vare sseet; hvorom det derfor maa vare mig tilladt, for# 
lelig at aabne min Meening. Naar Herodoms (r.) beretter, ar, da Gcy# 
rherne vendte tilbage fra Asien eller Medien til deres Land, gik der ungeManV# 
stab, som de Scychers Hustruer havde, i deres lange Fravarelse, avler med 
deres hiemme varende Tralle, dem i Møde, og for ar afssiare dem Veyen ind 
i deres Land, opkastede en Grav, der strakte sig fra deTaurifte Bierge kil 
den Mceorrfke Søe (k); saa holder Bayer for, at bemeldte Grav er bleven 
opkaster paa den nu varende Rrimiske Halv-Ses smale Rakke (1), og har altsaa 
ry merker, ar faadant ey vel kand bestaae med Herodoti egen Beretning, at 
bemeldte Tralle Born ginge Scyrherne i Møde, ventelig til eller over Grandsen 
af Gcyrhien, for at hindre dem fra at komme ind i Landet, som den Larve 
Beer rigtig nok har erindret (m). Saa det følgelig havde vareret meget taabe- 
ligr Indfald af bemeldte Tralle, i foromtalte Syemerke ar farre sig midt inde i 
Tandet, paa en af Side liggende Kant, og det hos Lr/m eller den Tauriske Halv# 

Se,
(i) See hans Afhandling de situ Scythiæ. pag. 419. paa foransatte Strd.
(k) @ce Herodoti Melpomene a; Hiftoriarum Lib. 4. §. 3.
(l) See Nys bemeldte Afhandling de Situ Scythiæ pag. 413. og hans Kart over Scychien.
(m) See ostanftrtr hans Afhandling. §. i.

I
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Oe, hvor enten Gcycherne ey havde deres Voepcele, ester Herodori egen Be- 
retning (n), eller hvor de fun beboede en ringe Deel af Lander (o). Ligesom 
man desuden har Herodori egne udtrykkelige Ord for, ar foromtalte Grav ey 
laae paa den sydlige Kant af Scvchieu, ved den Tauriske Halv-Or, hvor 
Bayer sauter den, men paa Grcedserne af Gcpchien mod (Vsten, naar han 
siger: "At de "Kongelige Gcycher, (som beboede den ostlige Kam af Gcy- 
"chien) havde til Grandse mod Sonden de Tourers Land, men mod Listen 
"den Grav, som deres Tralles Born havde opkaster, samt del Handels-Sted 
"hos Maoris, som blev kaldet Krenmi eller de sikile Grever" (p); hvilket 
Kremni man saavel paa nys anforce, som af et ander Sted hos Herodotum (c;) 
kand tydelig see ar have ligget ved Tanais, men Vesten for samme. Hoveo- 
Knuden i alt Dette bliver, hvor man paa disse Kanter ssal finde de Tauriste 
Bierge, fra hvilke, efter Herodori Beretning, den foromtalte Grav stal have 
strakt sig til den Mceorifte Göe. At ville finde dem i C;Det Tau eller Tag, 
hvilket i Det Tatariske bemerket et hvert Bierg i Almindelighed (r), synes ar 
være alt for vidt sogt, alt for ubestemt, og tillige usikkert, saa lange man ey er 
vis paa, ar Det nu vcerenDe Tarariste samt Det gamle Scpchiste er eet og samme 
Sprog. Overalt tiener Det i ingen Maade til at fastscette, hvilke Bierge He
rodotus her fand have meent, en Sag, som Dog her vil vare fornsden. Det 
bliver derfor, efter vor Formeening, rimeligst, at bemeldte Skribent har givet 
endeel Bierge, beliggende hos eller mod Mcrotis, Navn af De Ta urrste, en# 
ten efter Den Tauriste Haiv-Oe, eller maaskee rettere, fordi De tilforn af De 
Tatrrer kand have nteret beboede, et Folk, Der, efter De Gamles Beretning, har 
og fa a boet uDen for Den Tauriste Halv-Oe, i Den saa kaldte Dromos Achillis, 
i sar Osten for Borysthenes (*), som synes at have varet en Levning af de for# 
drevne Cimmerier, og, sorend de Gcycher komme i Landet, at have strakt sig hen 
til og beboet De Bierge, som endnu virkelig findes NotDen for Mceocis, i sar

M 3 henne

(n) Geehans Melpomene. §. 99, og MrvKrende Afhandling §. I.
(o) Noget of nu vtrrende Krims ostre Kant maac dc Scyther have beboet, saavcl efter Hero

doti egen Beretning paa anforle Sked. §. 100: "Ae Scytherne beboede den vestre Side 
"af BnfporoCimmerio", som efter endeel andre gamle Skribenter, Scylax Cariandenßs, 
Anonymi Periplus Ponti Euxini. M. f.

(p) See Herodotus paa foranftrte Sted. §. 20.
(q) See hans Melpomene. §. ro, sammenlignet med §. 115. og §. ir6.
(r) See Beers foranfsrte Aföaudl'Ng. §. 33. pa? 27. og Strahlenbergs Nord-und Östliche 

Theil von Europa und Asia. pag. 325.
(*) See Dionyßus in Periegefi v. 304. Plinii Hitler. Natur, Lib. 4. Cap. 12, p. 46g.
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henne mod Tanais Udlob (s), paa hvilke Grandser te Gamle har giver endeel 
Bierge Navn af de Taurifte. En Sag, som af Pomp. Melæ Vidnesbyrd 
rydelig kand sees, naar der hos ham heder (c): "Ar fra (Landet mellem det 
"Sorte- og der Laspifte Hav) strakte endeel Bierge sig langt henne til de Ri- 
"phaifte, hvilke Bierge vendte paa den eene Kanr mod der Sorte-Hav, Mao, 
z'ft6 og Tanais, paa den anden mod der Laspifte, og bleve kaldte de Le- 
"kaunifte. Men samme forte dog tillige paa sine Steder i sar Navn af de 
"Taurifte, de Mofthifte, de Amazonifte o. s. v., ligesom de laae ved Si- 
"den af det eller det Folk". Saa man heraf seer, ar de Taurifte Bierge, 
som vor Skribent her omtaler (andre end det bekiendte Bierg Taurus i Aften, 
hvilket han paa et andet Sted vedrorer) ere kaldte saaledes, fordi de strakte sig 
hen imod eller laae ved Siden af de Taurere Land; hvorover man ey har for
noden! ar soge disse Bierge i bemeldte Land selv, men uden for samme.

§. 2Z.
Der maa (2.) uden al Tvivl vcere en Hukommelses Feyl af J8<t?er, naae 

han rillegger Herodoto den Beretning, ar de Amazoner reiste fra de Sarmn 
rers Land, langs Ifter-Strommen samt Strandkanten af det Sorte-Hav 
og Maoris, mod Norden, stege i Land hos foromtalte Sted Kremni> og 
toge derfra Veyen hen til Floden Tanais Udlob (u). Herodotus, deruden al 
Tvivl er den aldste Skribent, hos hvilken man finder de Sarmater nervnre, 
fattet dem ingensteds saa langt henne mod Vesten, som Bayer her vil have der, 
eller som endeel seenere Skribenter giore, hvilke Bayer her maa have havt fok 
Syne, eller fulgt, i ar give bemeldte Sarmater, paa sit Kart over Scyrhien, 
deres Boepale Vesten for de Neurer: Da Herodorus derimod (atter dem 
Osten for Tanais og Maoris, faalcdes som tilforn er viist. Herodorus be
retter ikke, at de Amazoner havde deres Herkomst fra de Garmater, det er 
kun endeel seenere Skribenters Indfald, men tvertimod, at disse havde deres 
Oprindelse fra hine og fra Scyrherne (v). Hvoraf man kand giore sig den 
Slutning: At drt Sarmarifte Fo!k, som efter Scyrherne blev saa navnkun
digtog magtigt i de Lande Norden om det Sorte-Hav, har fra de forste Tider 
af havt sin Oprindelse fra Scyrherne, og aldste Boepale i de Osten om det 

Gorre-

(s) See Strahlenbergs Kart over det Store Tatarie og Rusland, fanit Homans Kart 
over Ukraine.

(t) See de Situ Orbis. Lib. i. Cap. tg. v. 90.
(u) See Bayers anførte Afhandling de Situ Scythiæ, pag. 421.
(v) See Herodoti Melpomene, 6. no. sammenlignet med 116. og §. 117.
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Gsrre,Hav eller Mæoris beliggende Lande, hvorfra de Sarmarer har siden 
udbreedr sig mod Vesten, blandet sig der med Gcyryerne, eller fat sig fast i de, 
res Sred. Endelig forer Herodorus de Amazoner ey fra Ister-Strømmen, 
hvilken Tur Bayer giver dem, men fra den sydlige Kant af der Gorre-Hav, 
frade hos Floden Thermodon (x) beliggende Lande; Ey heller stege de, efter 
Herodori Beretning, i Land ved den nu værende Anmifke Halv-Oe (y), som 
Bagers Sætning medforer, men hos Tanais Udlob, hvor Stedet Kremni 
laae, som tilforn er viist (*), hvorfra de siden, i Selskab med en Hob unge 
Geyrhcr , hvilke de havde faaet ri! agte, ginge over bemeldte Tanais, Osten 
for hvilken de sarte sig need paa der Sted, hvor de Garmarer (de Amazoners 
vg bemeldte Suchers Afkom) siden boede, hvis Ovinder af den Aarsag be
holdte de Amazoners forrige Levcmaade, bestaaende i at ride paa Jagt, 
i og uden Selskab af deres Mand, og i ar folge Krigen; ligesom de Sarma
rer raled* forderver Gcprhiss, ved det de Amazoner ey tilgavns lærte det 
Seychiske Sprog (z).

§- 24‘
Paa Karter over Scychien sætter Bayer (3.) de Sechers ældste Boe, 

pæle Osten sor Volga-Flodcn, med den tilfoyede Forklaring: At de derfra 
bleve fordrevne af de Issedoner. Men hvorledes fordrevne af de Issedoner, 
da Herodoms selv siger (a), at dette ffeede af de Massagerer; da Bayer selv 
opgiver lamme som Aarsag til de Scyrhero Udvandring fra deres ældste Boe, 
pæle (b); og da de IjPdoner, efter Herodori egen Beretning, boede langt 
henne fra Volga-Floden, paa hin Side af de nu saa kaldte Vergarurisse 
Bürge, i det nu værende Sibecien (c)? Det, som her har bragt den Lærde 
Bayer i en Slags Forvirring eller Uvished, i Henseende til de ScyrhersFor- 
drivelse ud af deres forste Boepæle, ere de adskilte Fortællinger, som Herodo, 
rus, efter sin amagne Plan, anforerom Scyryernes forrige Tilstand, især 
Denne Arifiii Beretning (d): ''Sit de Norden for det Lajpiske Hav boende Folk 
^idelig bekrigede hinanden, saaledes, at de Arimafper fordreve de Issedoner,

(x) See nys anførte Herodoti Melpomene. §. lio.
(y) See Bayers Kart oser Scytht'cn, ill Aft. Academ. Petropol. Tom. s.
(*) See n«st fore :tuende §. i denne Afhandling, og Herodoti Melpomene. §. 20.
(z) See Herodotus paa bemeldte Sted. §. n6. og 117.
(a) See nys ansorte Sted. §. 11.
(b) See hans Tractat de Origine Scythartim in Ad. Acad Petropol. Tom. I. p. 393,
(c) See soregaaende §. 10. i denne vor Afhandling.
(4) See Herodoti Melpomene. §. 13.
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"disse de Scycher, men Gcytherne trængte iglen paa deres Side stråledes 
"de Liinmerier, ar de maacre forlade deres Land". Saaledes berettede Ari- 
fleus. Andre derimod: "Ar de Scycher, som da boede i Aften, bleve 
"trængte af de Massagecer, ar de ginge over Araxe» , og farce sig need t de 
Limmeriers forrige Boepæle" (dd). Her har nu Herodotus havt tvende, 
som der synes, stridige Beretninger om de Scychers Uddrivelse, den eene, ak 
de bleve fordrevne af de Massagecer, den anden, arder ffeede af de Issedoner. 
Hvilken er nu den rigligste, og hvorledes kand de foreenes? Jeg meener den 
forste, efter Herodoti egen Erklæring derom (el, men troet tillige, ar den am 
den derfor ey heller er urigtig, naar man ved de Gcyrher, som af Istedoncrne 
idelig med Krig blrve plagede, forstaaer de foromtalte Landflygtige Scycher, 
hvilke boede henne mod bemeldte VergacunskeBierge (f), folgelig temmelig nær 
de Istedoner; eller dersom man, hvilket uden al Tvivl er derretreste, henforer for
omtalte tvende Tildragelser eller Scychernes Bekrigelser afde Massagerer ogaf 
be Issedoner, til adskilte Tider, den forste nemlig til de ældste Tider, dadeScy, 
ther, fordrevne af Massageterne, forst satte sig need t de Limmeriers Land, 
Norden om Donau, mellem denne og Borysthenes; den anden til de seenere 
Tider, da Ve Scycher, overvældede af Issedonerne, fordreve de Ltmmeriek 
til Aften.

§. 25.
Saaledes kand da al denne Vanskelighed beqvemmelig hæves. Men endnu 

staaer en Ting af Beryvenhed tilbage, som kano tiene til Oplysning i foran- 
force, men Layer har efterladt sig uafgiort, angaaende Scythernes Her
komst, og deres Loepcele Norden om det Sorte, Hav. I Herodoti.B-stri- 
velse over Scythien forekommer den særdeles merkværdige Omstændighed, ak 
Ven Deel af Scythien, som strakte sig fra Ister-Str^mmm til Slaven Car- 
cinitis (eller til den Tauriffe Halver) blev kaldet d- c gamle Scythien (g); 
videre, at de Limmerier, for at raadflaae om hvad de havde ak gieve, da de 
Scycher fordrevne af Massageterne, truede dem mcD Anfald, havde just 
deres Gamlings-Plads hos Floden Tyres eller Dniester (h), i det siden 
faa kaldte gamleScythien; ogat bemeldteLimmerier, da de endelig havde 
bestukket at forlade deres Land, eller overlade det tit de anrykkende Scycher,

koge
(dd) See Herodotus paa nys anfottc Sted. ir.
(c) Ser hans Melpomene f. Hiftoriarum Lib. 4. §. II.
(f) Ger den foreaaaende §. 10. i denne Afhandling.
(g) See hans Melpomene. §. 99.
(h) See nys «nført« Sted. §. n«
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roge Veyen (oster ud) langs der Gotce-Hav, hen cil Lille,Asten, hvor De 
satte dem need ved Den sondre Kam af bemeldte Hav, og finge med de Ioner 
og de-Lydier at bestille (i), imedens de dem forfølgendeScychet toge fen af 
Veyen, og brakkede ind i Medien, m. v. Over hvilken Beretning Det maa 
vcere mig tilladt at giore folgende Anmerkninger: (i.) Er Det af alle Omstæn
digheder tydeligt, at Herodotus her taler om tvende Tildragelser, steede paa 
gandffe adskilte Tider, ligesom de havde indtruffet paa een Tiid, eller fulgt umid
delbar den eene efter den anden; da dog en meget lang Tiid maa have vceret 
mellem begge. Thi de Limmeriers Indfald i Lille-Asten, og Scythernes t 
Medien, ffeede ey lcenge for tz/tr Tider (k); da derimod, fra den Tiid, paa 
hvilken de Gcyrher forst needfakte dem i de Limmeriers Land, under Tar- 
gitai Anforfel, til Darii Tog imod dem, vare heele 1000 Aar forlsbne (I). 
(2.) maa merkes, at eftersom de Limmerier, for at undgaae Scyrherne, 
toge deres Vey fra Vesten oster ud, fra Dniestcren tilog overMcrorio, paa 
hvilke Kanter adskillige Sreder siden førte Navn efter dem (m); saa giver 
dette tydelig cilkiende, hvilket Den Larve Beer ogsaa meget vel har erindret (n), 
at de Scythcrs Tog imod dem ey kand have gaaet fra Volga eller Tanais, 
da det i saa Fald havde varet det samme, som om Lrmmerierne havde forsat- 
lig ViiS villet styrte sig i den Fare, de sogte ar undgaae: Men bemeldte Tog 
maa tvertimod have gaaet fra Vesten ind i de Limmeriers Land, ey fra Osten. 
Hvilket (3.) end videre bestyrkes deraf, at just den vestlige Deel af de Scy- 
rhers Land blev kaldet der gamle Scychien; men hvorfor det Gamle, hviS 
Scyrheenes crldste Boepcrle Norden omdel Sorce-Hav der ey havde vceret? 
Thi at Herodotus har hort eller funder Dette Navn for sig, er ingenlunde at 
tvivle paa, ffisnt det lader som han har vceret uvidende om dets rerte Grund 
eller Oprindelse.

§. 26.
Men hvad stal man nu vel flutte af alt dette? Ar ved den Ataxes, osten 

for hvilken de Massageret boede, da de af Cyrus bleve med Krig angrebne, 
bsr

(i) See bemeldte Sted. §. 12. Conf. Lib. 1, §..6.15.16.
(k) See Herodoti Clio £ Hitter. Lib. l. §. 16, samt §. 104. og ro6.
(l) Sec Herodoti Melpomene kller Hiftoriar. Lib. 4. §. 7. Conf, ejusd. Euterpe f. Lib. 2. 

<$. 103, hvor man seer, at allerede i Sefoßris Tider vare de Scycher Thraeiernes 
Vlaboer.

<">) See Herodotus paa nys anførte Sked. §. 12.
(n) Sec haus vstaussrte Ashandling. §. zi. pag. 26.

N
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bor forstemes Volga; ak nysbencrvnre Mastagerer, t Cyri og Herodon $ti 
der , havde deres Boepcrle paa de ostlige Kanter om der Laspifte Hav, der har 
vi deels Herodorr egne Ord for (o), deelsi kand Det, som den Lcrrde Ba^ee 
har viist , af hans Beretninger saa tydelig (kisnnes, ar man med ingen syn
derlig Foye kand negte der. Vel synes denne HerodoriBeretning: "At Osten 
"for det Laspifte Hav laae en uendelig stor Slette, af hvilken des.^assagerer 
"beboede ey den mindste Deel, som Cyrus havde Lyst til at bekrige" (oo), ved 
forste Oyekast at kunne bringe en paa de Tanker, arden Araxes, som Cyrus 
gik over, for at komme ind i de Massagerers Land, maa have varet Iaxarres 
eller Oxus. En Meening, som adffillige, endogsaa af de fornemste Lcrrde har 
derfor anseet for rigtig, og der, som jeg tilstaaer, ep uden Grund, saa lange man 
harOynene henvendte til nys anforte Sted allene. Men, ligesom bemeldte Be
retning er der i sig selv saa ubestemt, at de Massagerers Boepcrie, Osten om 
det Laspifte Hav, kand ester den henrrakkes ligesaavel til de nord-ost!ige som 
syd-osrlige Kanter af bencevnre Hav; saa vil intet afalle de Kiendemerker, som 
Herodorus giver paa den Araxes, paa hin Side af hvilken de Massagerer 
boede, remlig, ar dcn tog fit Løb sra de Manrieners Land eller Bierge (*), 
hvorfra ogsaa Floden Gyndes kom, paa Grcendstrne af Armenien (**); ar 
den løb mod Asten, oven for de persers,, de Meders, de Sapirers og 
Lolchers Land (s); ar den var, tilligemed Floden Pbafis, paa bemeldte Kan
ter Asiens Gr cendse (tf); ar ben var baade større og mindre end Ister- 
Htlømmn; ar i den laae Der, saa store som Lesbus, at den havde 60 Ud- 
lob« (*♦*): Alt dette, siger jeg, vil paa ingen Maade passe sig sammen enten 
med Iaxai kes eller med Gxrrs, men sigter oyenfynlig enten til Volga eller til 
den egentlig saa kaldte Araxes i Armenien. Saa jeg derover ey kand andet, 
end anser foranforre Ba^rs Meening, at den Arapco, paa hin Side af hvilken 
de Massigerer boede, da de havde med Cyrus ar bestille, har verret den nu 
saa kaldte Volga. Dem synes, ester soranforte Omstcrndigheder, at vcrre 
rimeligst. Enten Araxes, hos hvilken Massagekerne paa foranforre Tider 

boede,

(o) See hans Clio eller Hiftoriar. Lib. i. §. 2oi. 202, 204. og hans Melpomene eller 
Lib. 4. §. 40.

(co) See hans Clio eller Hiftoriar. Lib. I. §. 204.
(*) See Herodoti Clio f. Hiftoriarum Lib, I. §. 2O2.
(**) See nys anførte Sttd. §. 189. og Terpfich. f. Hiftor Lib. 5. §. 52»
(t) See hans Melpomene, s. Hifloriarum Lib, 4. §. 40.
(it) See sidst anførte Sted. §. 40. og §. 37.
(***) See Herodoti Clio f. Hiftoriarum Lib. 1. §. 202.



om Darii Hystaspis Tog til ScythieN/ rc. 99 
boede, har varet Volga, eller Iaxarres, eller Oxus, kand for Resten paa 
deus Sted vare os lige meget. Men det, som her egentlig bliver vor Hoved- 
Sag , er dette: Om de Massageret, da de fordreve Gcycherne ud af deres 
crldste Boepæle, 1000 Aar omtrent for bemeldte Tud, har ogsaa da boer hos 
denne Araxes, eller om ved den Araxes, over hvilken Gcprherne bleve 
af de Mastagerer fordrevne, ogsaa bzlr forstaacs Volga (Iaxarres, 
Oxus, eller hvad man vil giere den ril)? La^er har anftet Dette for enafgiort 
Sag; jeg har med andre fieere tilforn vcrret af samme Mening, men finder mig 
nu forbunden til at vige fra den iglen, og det deels i Betragtning af foranfor te 
deraf modende Vanskeligheder, i Henseende til de fordrevne Sc^rhers Marsch 
mod foromtalte Gamle Gcyrhieu («), eller de Limmericrs Land, og disses 
Udmarsch derfra, som forkeert paa den eene, alt for vidtlostig paa den anden 
Side, allerhelst naar man (ætter, at Araxes, hos hvilken Gcycherne boede, 
var Iaxarres eller Oxus; deels i Overveyelse deraf, at efter foranforte Kien« 
d'emerker, maa ved Araxes hos Hexodorum ogsaa vcrre meent en anden Flod, 
end enten Volga, Iaxarres eller Oxus, jeg meener den egentlig faa kaldte 
eller rette Araxes i Medien eller Armenien, den han siger at være mmdre 
end Isier-Grrsmmerr, ligesom hin var storre (p), og at have sit Udspring fra 
de Manrieners Land, hvilken Araxes han just meener eller omtaler i den Bog, 
i hvilken han egentlig handler om de Scprher (q). Men det, som heri fornem« 
melig gier Udflaget, er den hos Hexodorum forekommende Beretning, hvilken 
han selv anseer for den troeværdigste, at de Secher, da deaf Mastagererne 
bleve fordrevne, boede i Aften sr), et Navn, som de ældste Skribenter, 
iblant dem Herodotus i sær, aldrig har udstrakt til de Norden eller Ostén 
om det Laspiffe Hav beliggende Lande; hvilket, hvad Herodotus i sær angaaer, 
er tydelig nok at see deraf, at han sætter sidstommeldte Flod Araxes og dec 
Laspiffe Hav til Gromdsi for Aften mod Norden (s). Saa han til Aften

N 2 har

(«) See foregasende §. i denne Afhandling, og Herodoti Melpomene C Hiftor. Lib. 4. §. 99.
(p) Herodoti Clio f. Hiftor. Lib. 1. §. 222.

(q) See hans Melpomene. § 40.

(r) See Herodottis paa sidst anfsrte Sted. §. ir.

(9 See ogsaa dette paa anfsrte Sted. §. 40. Hvormed kand sammenlignes, hvad Trogns 
eller Instinus, Hiftoriar. Lib. 2. Cap. 2, beretter om Scxthien, 1 at den sir. kte sig 
"mod Asten, og havde paa den eene Side det pomifte til Gra'ndse paa den anden 
"de Riphcriste Bierge, men bagen til (mod Sonden) Asien og Floden Phasis". Altsas 
var denne Flod og Asiens Grcendse mod Norden.
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har kun regnel persten, Medien, de Gapirers og bolchers Land (ss), Lillei 
Aften, Assyrien, Arabien, Syrien og Strikningen indril Indien (*).

(*) See sidst anfsrte Sted. 39. 40,

§. 27.
Inden diste Aftens Grcendfer har da Sc^rherne boet i de aldste Tider; 

og fra denne Asten err de, da Massagecerne med Kriig angrede dem, ud- 
gangne over Araxes. Da nu Araxes var Astens Grandfe mod Norden, 
efter Hersdori eger Vidnesbyrd, som tilforn er viist, og dette ikke kan, ester 
foranforce Omstcrndigheder, forstaaes om nogen anden Flod, end den rette og 
egentlige Araxes; saa maae Scyrherne i de aldste Tider have boer Sonden 
for den, folgelig i det Land, som siden blev kaldet Medien, henne veddet 
Casssiste Hav, men Massageterne, som fordreve dem, vare komne Aste» 
fra, langs den sondre Side af bemeldte Laspisse Hav. For de faaledes for« 
drevne Sicher vare tvende Veye at tage, den cent Nord paa, over de Lau« 
caftske Bierge, den anden Vester nd, mod og langs den sondre Side af det 
Sorte-Hav. Stedet, hvorhen de toge Veyen fra Araxes , var de Cimme« 
riers Land, hos Ister-Strømmen og Dniesteren. Videre herom veed 
man ikke. Hvilken af bemeldte tvende Veye er del da rimeligst at de Sc^rhex 
har taget? Fra Araxes til Donan var den forst omtalte Vey baade den lcrngste 
og befvarligste, paa hvilken tillige moder os den Vanskelighed, ar Limme« 
rierne, som sogte ak undflyr de Gcvlher, og derfor toge Veyen oster ud, 
maakte der have kommer dem lige i Mode: Folgelig bliver den letteste, korteste, 
samt med alle Omstændigheder best overeensstemmende Vey, man kand give 
Gcvcherne, for at komme fra Araxes til der Gamle Sc^thien, just den 
sidstbemeldte, nemlig den, som ligger langs den sondre Strand-Side af det 
G orke-Hav over Bo/porus Thacicus og Ister,Strømmen. Thi det maa dog 
vel blive en antagelig Regel: At naar tvende eller fleere Veye kand steiles i et 
vist Tilfalde ar vare tagne fra et ril andet Sted, mm man erligenvis, hvilken 
af dem i bemeldte Tilftelde er ragen; den da altid maa ansees for ar vare den 
rette, som er den korteste, den letteste, som medforer de mindste Vanffeligheder. 
Dette troer jeg baade her maa gielde, som ogsaa i Henseende til foromrortr 
Sporsmaal: ^ra hvilken Araxeo Sc^rhcrne ere af de Massigerer for, 
drevne? Lad vs satte, at det er lige uvist, hvilken Flod Herodoms her har 
meent, enten den Araxeo, eller Volga, eller Iaxarres og (Dxuo. Hvad bli# 
ver i det Tilfalde, under foran forte Omstandigheder, da rarurligst at flutter 
At de Secher har gaaet til bemeldte de Limmeriers Land fra den rette Araxeo,

, , som
(ss) Ser Hersdoti Melpomene. §. ZF.



om Darii Hystaspis Tog Lil Scythien, rc. ioi 
som den ncermeste? elle^fra Volga? diet fra den langst bortliggende Iaxarres 
eller Oxus? Hvilken »ersten uendelig lang og befvcrrlig Marsch for Sc^rhcrne 
at glore, om man antager ver sidste i sar for det rigtigste, fraOxuo, Osten og 
Norden om der store Laspiste Hav, over saa mange store Floder, igiennem saa 
mange Folkes Lande, lige til Donau, og det endnu under et stort Omfvob 
Norden omkring det siden saa kaldte Sc^rhierr; hvilket man maa supponere at 
vare steet, i Henseende til foromtalte af de Limmeriers Udmarsch sig reisende 
Vansselighed ('*)? Hvor mange Vansseligheder mode ikke ellers herved, hvor 
mange uafgione Ting maae ikke forudsattes? saasom: at Scyrherne ey har kun
det finde sig Bvepale, forcnd de komme fra Oxus lige til Donau, en Ting, der 
i saa gamle Tider i sar, neppe er rroelig; at det var dem just om at komme til 
de Limmeriers Land; at saadant ey kunde ffee, forend ester foromtalte lange 
Omfvob eller Om-Marsch, for at angribe Ctmmcrtctne fra Vesten af, m. a. s. 
Alle disse Vansseligheder tabe derimod enten det nyeste as deres Styrke, eller 
falde bort af dem selv, dersom man satter, at de Scyther, som satte sig need 
mellem Donau og Dniester, ere komne didhen fra den rerte Araxes, igien- 
nem foromtalte Veye. Dette er (i.) allerede en Ting af stor Bctydenhed. (2.) 
maa merkes, at de Limmerier, som Gomers Efterkommere, har uden al 
Tvivl boet ved den sydlige Strand-Kant af det Sorte.Hav, ferend de ginge over 
til Europa, og satte fig need paa bemeldte Sted im ellem Donati og Dniester (f). 
Sc^'rherne har altsaa, bade maatte forlade deres aldste Boepale, ey gjort 
andet, end hvad Limmerierne, og hvad firere Folk i de aldste Tider, for dem 
havde giort; af disses Exempler havde hine Anledning nok til at tage den Tur, 
vi har givet dem, fra Araxes til Europa. Men kand man og vel meene, at 
Secherne har havt saadanne Exempler for sig, hvis man lader dem gaae fra 
Vxuo igiennem bemeldte Veye ril Donau? Jeg troer gandffe vist, Ney. I faa 
gamle Tider, hvilke vare den almindelige Adspredelse saa nar, maae Folke- 
Vandringerne, paa de Zxantcr, endnu have gaaet fra Vesten og Sonden nord 
og oster paa. Hertil kommer (3.) Justini merkvcrrdige Beretning om de Se
cher (t): Ar de tte gange har forføgt ar giøre sig til Mestere af Asien. 
Deres tredie eller sidste Forjog i bemeldte Gyemerke er ufejlbar det selvsamme, 
som Herodotus omtaler, der sseede ey lange for 67/ s Tider (u;; det andet eller 

. N 3 nrellemste

(**) See den foregaaende 25de §. i denne Afhandling.
(4) Denne Sa« har leg videre udfort i min Afhandling om dr Norsses og andre Nordisse 

Aolkes Oprindelse. Capit, i. §.
(t) See hans Hiftoriar. Philipp. Lib. n. Cap. 3.
(u) Conf. Jufiini Hiftoriar. Philippic, Lib. 2. Cap. 5.



ror______ Afhandling______ __________
mellemste «tigernet fornemmelig de Amazoner, da en Hob af de Seither sarte 
dem need hos Floden Thermodon, vedden sydlige Strand-Kam af det Sorte« 
^av (v) Dcr forste ffeede i Nim Tider omtrent (x). Folgelig seer man heraf, 
det de Gcyrher, længe forend de sidste gang brakkede ind i Medien, har en
gang boet Sonden for det Sorre-Hav, og endnu for den T>id (i 15, (y), ey 
i?00 Aar, hvilket er uden al Tvivl en Copiist-Feyl (2) ), sværmetom 1 Asien, 
indtil de Assyrier fordreve eller overvandt dem (a), da de siden ere formodentlig 
blevne fa« mengte, at de har feet sig nodre til at gaae over fra Aften til Europa.

§. 28.
Alt dette kand da ey andet end i hoyeste Maade bestyrke vor Meening om 

de Gcythers Boepæle hos den rette Araxcs, om deres Vandring langs det 
Gorre-Hav igiennem Asien, og deres Overgang til Europa. Hvorover der 
maa være os tilladt, her til Slukning at fremstme den heele Sag, Gcyrher- 
nes crldste Tilstand angaaende, i sin rette Sammenhæng, saaledeS som vi, i 
Folge af foregaaende, forestille os den. De har i de crldste Tider boet Sonden 
for Floden Araxes i Medie«; deres Naboer Massagererne, maaffee selv af 
andre trængte eller foruroligede, har drevet dem nord og vester ud over be
meldte Flod; de har detpaa, efterat have sværmet en Tiid lang omkring i Lille- 
Aften, gaaet over til Europa, og sat dem der need, for det forste alleene i 
Det faa kaldte Gamle Scychien, mellem Donau og Dniesteren, efterat de 
Limmerier havde trukket sig derfra, hvor de da, i stcden for at have været et 
ustadigt, blot i smaae foreenede Horder afdeelt, og stedse omstrippende Folk (b), 
fatte sig fast under een Forste Targicaus (c). Siden har de dog paa nye deelt sig 
i tre Hoved-Nationer, breedt sig air meere og mecre ud mod Osten over Bo
rysthenes, henimod Floden Tanais, under en næsten bestandig Krig og Strei

fen

(v) See Juflinus paa nysanfsrte Sked Cap. 4.
(x) Ser vgsaa dette paa bemeldte Sed. Cap. z.
(?) Dette siger Juflinus felt) paa sidst anssete Sted: Qyindecitn annis pacandæ Afiæ 

immorati.
(r) See noget h rsm Algem. Historische Bibliothek. 3. Band. pag. 43.
(a) See Jiflini Hiftor. Lib. 2. Cap. z.
(b) Herodotus kalder dem derfor, mens de boede i Asien, alle Nomades. See hans Mel

pomene. a: Lib. 4. §. II.

(c) Herover foregave Scytherne, at denne TargitausvariSeychien deres Folkes Stamme- 
Fader, cg at bemeldte Gcythien da var Øe, nemlig efterat Liinmerierne havde for
ladt det. Conf. Herodotus Ioc. cit. §. 5. II.
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om Dani Hystaspis Tog til ScythieN/ rc. 103 
fen mod de der endnu boende Limmerier (dj, indril de endelig, foranledigede 
dertil af de Isscdoners og andre Folkes Indbrud fra Osten, ginge med al deres 
Magt los paa bemeldte Limmcner (e), nodde endelig disse gandffe ar forlade de 
Norden om der Sorre-Hav liggende Lande, og ar lrerkke sig hen til den sondre 
Strand-Side af bemeldte Hav (f), hvor deres Forfadre i de celdste Tider ven- 
teiig havde boer; ligesom Scyrherne ved samme Leylighed fik Lyst ril ar forsoge 
Lykken paa nye i 2l|ten. De giorde ril den Ende er Indfald i Medien, ikke 
saa meget, fom jeg rroer, af Vildfarelse, eller fordi de under ak forfolge de 
Limmerier koge feil af Veyen, hvilker meget vel kand vare en vrang Forkla
ring af Herodoro, eller af dem, han har havt sine Beretninger fra, foranle
diget deraf, ar de Limmerier og Sicher rrangre ind i Astempaa samme Tud 
omtrent, som heller for at bemcrgtige sig paa nye deres Forfadres gamle eller 
trldfte Boepeele: Da man finder der ar have varet blank de omvankende Folk, 
der flottede fra et Land til andet, antager som en Ner eller en fastsat Lov, at 
ingen maatte tilegne sig der Land, de tilforn havde beboer, eller, arde, i Nods
eller andre Tilfalde, havde frem for alle andre Besiddelses-Rettighed til samme. 
Hvilker Tilfalde jeg troer ar have indtruffet ved Limmeriernee og Scyihernes 
Indfald i Asien, saa nt samme har, i det mindste for en stor Deel, reist sig af 
de Norden for der LaspifkeHav boende FolkeS Bevagelser, i sar Issedoner- 
ms Anfald paa de Gc^rher, hvilke deraf har rager Anledning til ar forjage 
Limmerierne, og siden, mueligr efrerat have drevet bemeldte deres Fiender til
bage, ar foretage sig der afHerodsro bejkrevne Indfald i Medien.

(d) Sec Herodotus paa nys anforte Sted. § u.
(e) See Herodotus paa nys anforte Sted. §. IZ,
(f) See vgsaa dette paa nys bemeldte Sted. §. 12. Conf. Lib. 1. §. 6,15.16.

Oplys-
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Oplysning/
angaaende det Sporsmaal:

Om det kand legges Dronning Margrete til 
Last, som en Stats-Fcyl, at Greve Geert til 

Holsteen blev i Aaret 1386. sorlanet nred 
Hertugdommet Slesvig?

of

A. 6. Carstens.

§. i.
Med hvilken viise og forfarne Regemeres politiffe Forhold kand man ikke 

maa dommel domme forsigtigen nok. Deres Handlinger, som maaffee 
omviiseRegen- ved forste Snekast komme os fremmede for, tor vi ikke negte den 
kere,fornemme- Billighed, som Socrates udviiste angaaende nogle morke Steder 
ligc^fta de erl- i en Bog af Heraclitus: Hvad jeg har forstaaer, sagde han, er 
dre Tider. stiKur, og der samme formoder jeg om dcr som jeg ikke har 

forstaaec. Den, som ved alle deslige Leyligheder erindrer sig, 
hvor lidet Sratsmamds dristigste Dommere almindeligen tiende 
den retre Tilstand, i hvilken de have beftmdetsig, oghvor ofte den 
mindste opdagede Omstændighed i Sagen aabenbarer idelOverla'g 
cg Indsigt der, hvor man tilforn ikke saae andet end Ubetænksom
hed , han stal ikke letteligen komme i den Fristelse, at overile sig i 
ar dadle kloge Fyrsters Foretagender. Og dersonr der endnu der
foruden kom an paa en Puncc i Historien, der mestendeels laae 
ffiulr under Alderdommens Gruus, da ffulde der scrrdeles vcrreen 
stor Formastelse, om man i cn afgiorende Tone vilde laste saa- 
danne Besiucningcr, som man nu ikke veed den rette Anledning 
lil, og fordriste sig ril ar afcirkle den Bane, hvorfra de storste 

. Mestere



Oplysning t angaaende det Sporsmaal: Om det kand rc. 105
Mestere i Regierings-Kunsten i hine aldgamle Tider havde ikkessul- 
der afvige. En Tildragelse, hvori den, formedelst hendes uge- 
meene Stats-Klogskab, saa beromte Dronning MarZrece har 
havt dm fornemste Deel, giver etmerkvardigr Exempei, hvor ler 
vi i flige Tilfalde kand overile os med vore Domme. Der bli
ver almindeligen bebreyder hende, som en uforsvarlig Srars-Feyl, 
at hun ikke igien foreenede Herrugdommer Slesvig, som er levigc 
Loen, med den Danske Krone, efter ar dels forrige af der Konge
lige Danske Huris nedstammende Besiddere vare uddode; men 
samtykkede i, som Formynderske for hendes Sen Kong Oluf, ar 
give der bort paa nye til Greve Geere af Holsteen. Ikke des
mindre er inter vissere, end ar der fuldkommeligcn kand legges for 
Dagen, ar flig ond Eftertals er ugrundet. Sagen er desto meere 
en besynderlig Afhandling vard, jo storre Rer en af Danmark faa 
hsyforcient Fyrstinde har til at fodre dette Forsvar, og jo flerrere 
det endnu i Almindelighed seer ud med er saa vigtigt Stykke i vores 
Historie, som hendes Levnets Omstemdigheder og Bedrifter ere.

Hvor ugrun
det denBcbrry- 
dcift er, font 
Dronning 
Margrete er 
underkastet,for
di hun gav Her« 
tugdommet 
Slesvig bort 
til GrevcGeert 
as Holst««.

Til hendes 
Rckftrdiggio- 
reise udkræves 
intet andet end 
at rette de al
mindelige Be«

§• 2.
Efter de almindelige Begreb om den Forandring, som fore

gik med Slesvig nnder Kong Oluf, er der intet Under, atHistorie, 
Skriverne domme ilde om hans Moder, i det hun forfemte Den 
Leylighed at bringe et saa vigtigt Leen igien ril Kronen. Man seer 
vel, ar jeg fornemmeligen sigter til Hvirftld, hvilken de andre i 
Hobetal have esterftllgr. Han paastaaer, at saa snart Hertug' greb om denne 
Henrik ved Doven var afgaaer, er Slesvig strap igien giver Greve Didragclses 
Geerr af Holsteen ril L«n; og, uden ar melde der ringeste om hvad 
der har giver Anledning ril Sagen, flutter med den lose Anmerk- 
ning, arder havde vcrrer meger bedre, om man igien havde 
foreener Zyrsrendommer yred Riger, efterår derom fordum 
saa stor Z\tig var ført. Na ar Sagen betragtes paa denne 
Side, synes virkeligm den gandffe Handel ar falde ud til en ucidig 
Foyelighed, og en saa vigtig Kronen tilhorende Ret paa dm let, 
sindigste Maade at vare bonkastet. Men denne Forlanings og De 
foregaaepde Omstandigheders rette Sammenhæng, saaleDes som 
der af tilforladelige og mestendeelsendnu utrykte Efterretninger stal 
rer strap i et Folge fortalles, vil saa tydeligen vise, hvor lange 
Dronningen forhalte sin omsider fattede Slutning, og tillige dens

O uforbi.
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Geert den 
Store forlænes 
med Hertuq- 
donimet Sles
vig, og da han 
igi.n «stræder 
det t'l Hertug 
Valdemar,for
beholder sig og 
fin? Arvinger 
Medsorlæning 
derpaa.

Oplysning, angaaende detSpersmaak:________
uforbigcrngelige Fornodenhed, at henves Forhold stal retfærdig# 
giere sig selv, og ikke behove noget videre Forsvar.

§ 3-
Den i Historien kyndige Lerser er bekiendt, at den ærgierrige 

og krigste Greve til Holsieen, Geerc den Score, efter at han 
havde sat sinSsster#Ssn, denunge Hertug Valdemar til Slesvig, 
p.ia den Danste Throne, i Kong Lhnsiopher II. Sted, og selv 
antaget den Titel as Formynder til Riget, lod sig arveligen for# 
lerne med Hertugdommet Slesvig, sor den besynderlige Tieneste, 
som han vilde ansees for at have beviist Nationen; men at han 
ikke længe kunde forsvare den af ham indsatte Konge paa Thronen, 
og saaledes saae sig nodt til, da Denne i Anret 1330. maatte fra« 
strive sig Riget, at aftræde ham igien fit Hertugdom, efter at 
han ikke endnu i fire Aar havde havt det i Besiddelse. Han for# 
femte imidlertiid ikke at beregne Danmark en saa soyelig Opforsel 
meget hoyt, vg i sær at forbeholde sigEftertrædelses Ret til Slesvig, 
i Fald hans Soster-Ssn stulde doe uden LivS-Arvinger; ligesom 
han og virkeligen bekom Med-Forlæning for sig og fine Arvinger 
paa denne vigtige Provints af den igien indsatte Konge, da Her
tug Valdemar blev hey'idelig forlænet dermed. (1) Hand lov sig 
■og ikke engang noye med Denne Sikkerhed, men formanede strap 
herefter Den unge Hertug Dertil; at han lod fine Lænsmænv, Riv- 
dere og Svenne i forveyen hylde ham, i paakommende Fald, om 
han, Hertugen, stulix uven Arvinger ved Boden asgaae; ligesom 
denne og bod sine Amtmænd og Fogder, nt De, i nys ommelvte 
Fald, stuile a-lleneste holde sig til Greven og hans Arvinger med 

de

(1) De nærmere Omstændigheder indeholder Udtoget of den i Ribe paa 
Svndagen Invocavit eller 25 kebr. iz;c>. oprettede Freds Slutning, hos 
Hvitseld S. 451- Dog er sammesteds Hovedpuncten forbigaaet, 4 
Greven er virkeligen ineddeclt fælles Læn paa Hcrkugdrmmtt Slesvig. 
Jeg vil derfor opfylde denne Mangel af Brevet sei»: Ceterum fi Domi, 
«silum Waldemarum Ducem Jucie absque legittiino herede difcedere con- 
tinget, ex tunc Nos Comitem prediclum & heredes 1'uos de Ducatu Sml- 
derjucie inpheodare tenemur & debemus, quem & a diu cum di dio Do- 
MiicclJo in /olidum inpheodauimu*.



____ Om det kand legges Drottning Margrets til Laft 
de dcnmm anfomocde Slotte. (2) Men fornemmeligen lod det sig 
korr lor Morbroderens blodige Endeligt rydeligen fee, med hvilken 
Ukaalmsdighed han strcebte efter at komme paa ny i Besiddelse af 
hans Soster-Ssns Lande, hvis Beliggenhed giorde dem aldeles 
fornsdne til hans vidtudseende Hensigter. Ved sin Overmagt, 
hvilken han havde lader Hertugen fele i en mellem dem opkommen 
Feide; formodcnrligen og ved ar gisre ham der glimrende Tilbud, 
at han vilde vcrre ham behielpelig ril at by re endnu engang sir Her
tugdom bort for et Kongerige, segte han ar bringe ham til at an# 
tage en Fred, hvis Hoved-Vilkaar var, at Hertugen ffulde ind# 
remme sin Morbroder ben sierste Deel af dr Slesvigske Lande, 
med forbeholden Gienlosnings Ret, ogderfor, kilErstaurmg, an
tage det som Greven havde af Kronen rit Pam i Jylland, og hvad 
han ellers der besad. Der kom og til en herom t Forveyen sturm 
Fvreening imellem dem, hvori dog Valdemar forbeholdt sig, at 
vverlegge Sagen forsi endnu neyere med sine Raad. (3) Men 
der blev snart giert en Ende paa hans Tvivlraadighed. Greve 
Geerrs Senner og Esierfelgcre, Henrik og Nicolaus, tvang 
ham, efter deres faders uformodede Dsd, uden videre Forha
ling, ar fuldende den aftalte Sag, omendssient den Danffe Throne 
imidlerriid blev befar, og han nu var uden Haab, nogensinde igien 
ar bestige,den. Han maatte altfaa forbinde sig, til hans aaben# 
bare Skade, at left ti! sig, for en vis Sum Penge, den Pant# 
Rettighed, som Greverne havde paa Jylland, og hvad de ellers 
der besadbe, og, til Sikkerhed for den sterste Deel af disse Penge, 
at overlade som et Underpant til dem Huuset Terning med Staden 
Haderslev, og gandffe Fogderie for ti tuseude Mark ledig Selv; 
Huufer Tender med Staden og gandffe Fogderie, ogsaa for ti 
tusinde Mark, og Huuset Gotwrf, med den DanffeSkov, med

O 2 Steederne
(2) Det er Indholdet af et endnu utrykt Brev, fem Hertug Valdemar 

Dagen efter Peders Famgsels Fest 1333. har udstedt til fin Morbroder, 
vg hvilket han i A. 1339. har siadfasitt tilligemed tvende andre, som ha« 
og har udgivet Greven ti! beste.

(3) Fordrag oprettet imellem Hertug Valdemar og Greve Geert den Store, 
iLybrk, Fredagen for Scholastic«, eller zdie Fcbr. 1340. hos Hvitfcld 
S. 465-467. O ilt. den Feide imellem dem, som skulde iophsves ved 
dette Fordrag, meldes der ikke !>ngt fra Enden! men endnu tyd i-aere i 
det andet Fordrag imellem Valdemar 03 Geert den Stores Ssnner, 
hvilket nu strax stal anftres.

rc. 107

Hans Son- 
ner, Henrik og 
tTif oloits, 
bringe ved et 
Fordrag, hvor
til de tvinge 
Hertugen, den 
storste Deel af 
L-ndet, som et 
Pant, til sig.



log _ Oplysning , angaaende detSpersmaal:
Stcrkerne Eckernforde, Slesvig og Flensborg ogdetgandsseFog, 
derie, for tolv rufende Mark. Hvorved og meget eftertcenkeiigen 
blev beringet, ar af disse stråledes for ko og tredive rufende Mark 
Solo pantsatte Slorre og Fogderier, na ar Hertugen eller hans 
Arvinger igien vilde indlose dem; ssulde forst Terning, dernerst 
Tonder, og endeligen tilsidst Goltorf indlofes. (4) Saa overlyst 
benyttede sig en uretfærdig Begierlighed af denne Herres Skrvbe, 
lighed, for ak faar ham hanSFcrderne Herrugdom (Om Als, og 
tt maadetigt Stykke af det ncrstliggende faste Land undtagen) spil» 

A særdeleshed let af Handerne. Man tor og ingenlunde tvivle om, at det ham 
Gottorf med paarvungne strlsomme Bytte, i det mindste laa vidt Gottorf og 
rer amrdjke anseelige Fogderie angaaer, som da laae under dette Slot, er 
Fogocrie. virkelige« kommet i Stand. Greverne Henrik og Nicolaus have 

ikke leenge herefter, ved et paa Gottorf udstadt Brev, som Pant, 
Herrer, stadfcrstet Staden Slesvigs Privilegier, og af Greve 
Henrik blev den derefter, formedelst en den overkommen Ilde
brand, fritaget for alle Skatter i sex Aar. (5) Derforuden har 
han i Aarer 1354. befriet det Tresoldigheds Kirken i Slesvig til
liggende Gods i Norgos Herred (som paa den Tiid horre til Got- 
tvrfs Fogderie) for allePaalcrgogBesvceringer, hans Land-Skat 
undtagen. (6) Og i Henseende til Staden Flensborg findes der 
endnu erasHertug Geerr til Slesvig i Aar 1398. udgivet Brev, 
hvorved han har stadfcrstet Staden alle de Rettigheder og Fri, 
heder, fom den har havr under Hertugerne til Jylland, 
Erik ogOaldemar, og derefter under hans Fader Greve 
Henrik og hans Farbroder Greve Nicolaus. (7) Hvor 
ivrigen de tvende Holsteensse Herrer ogfaa have vceret berceukre 
paa at strike sig fast besynderlige» i denne til deres Lande grcendsende 
Egn, see vi deraf, at de ikke fandt tn tilstrekkeiig Sikkerhed i det 

ellers

(4) Andet Fordrag imellem Hertug Valdemar og Greverne Henrik ag t7t- 
colans, oprettet Dagen for St. Hans Dag 1340. i Sondcriorg, hos 
Hvirseld S. 473 - 47$. hvor man Log, efter Brevets Lydende, maa 
ltv|< 42000 Mark So!v i stedet for 41000. og 32000 Mark Solv i 
stedet for 22000.

(5) Breve nf 1343. og 1351. i tTootta Beytrngen 1 B nd 175.176.

(6) Brev nf 1354. sammest. Side 5. S. og den 7 Note til folgende §.
(7) Brev aflZ98. hos westphcrl. Manum, IV. Bind S. 1955.



Om det kand legges Dronning Margrets Lil Last, rc. 109 
«liers velforvarede Slot Gottorf, men Greve Vkicolaus opbygte 
endnu i del derkil horende District, henved en halv Miil fra Flens
borg, en Borg kaldet Niehuus, og derhos tillod Flensborgerne, 
for at afvcerge siendtlige Overfald, at omgive deres Stad med en 
Muur. (8)

tz- 4-
For Kong Valdemar Atterdag, som imidlertird var kommer 

til sin Fcrderne Thrones Besiddelse, havde den imellem Hertugen til 
Slesvig og Greverne til Holsteen flunede Handel ikke kundet ander 
end vcrre ubehagelig. Men han maatte i Begyndelsen lade sig al
ting befalde, og med Rolighed vente paa Sagernes videre Lob. 
Zmidlertiid yttrede del sig snart, hvor ncrr Slesvig laae ham paa 
Hjertet. Allerede i Aar 1345. formanede han Hertugen til at for- 
bindssig noye med ham, ogatudncevneham, i Fald han, Hertu
gen, med Doven ssulde afgaae, til Vcrrge for hans Gemal og 
Born, og til Regent over Landet, indtil disse maatte komme til 
deres myndige Aar; ihvorvel Greve -Henrik og hans Broder her
ved blevr bevcrgede til at forsikre sig Hertugens Person, paa en 
til den Ende anrettet Jagt, og ikke at lade ham los, forend han 
ophcevede saadant Forbund. (1) Endnu tydeligere gav Kongen i 
er andet Tilfalde sine Tanker tilkiende. Ved Anledning af en 
imellem ham og Hertugen til Slesvig opkommen Feide, tvang 
han denne endog til at frasige sig sit Hertugdom, og blev med Nod 
beverget dertil, at han dog derefter gav fit Samtykke til at denne 
Frasigelse blev ophavet. (2) Herhos var hans Hensigt i de Krige, 

O 3 som

Kong Valde
mar striber 
forgaves ester 
(U blive Mester 
as Hertugdom» 
met Slesvig.

($) Holst. Kronik. 26 og 34 Cap. (hos Westphal, m. Blvd. @.ico. 132.) 
Den femte Danffe Kronike hos Ludevig, IX. Bind. G-121. Brev af 
Greve Nicolaus hos Westphalen III. Bind- S- 373. det han, tillige 
med fin Brodcr-Gon Greve Geert, har givet paa renne nye Borg; og 
hvori,-ester Brevets eget Indhold, Slutningen maa lyde saaledes: Da
tum Novo Caflro fub anno Domini MCCCLXXX. quinto fcquenti die 
Viti Martiris, nofiris pendentibus fub figillis. At ellers Niehus alle« 
rede 1431. er af Holsteenerne selv igien steifet, bevidner Börner G. 1304.

(1) Hvitfeld T. 491. 492. Börner hos Eccard S-1060. melder og VM 
denne Sag, dog, ester hans Svedvane, under et urigtigt Aar.

(1) Cont. App. ad Annal. Seal, a, 1355. ap. Weflpbol.Monum, T.I. col. 14OI. 
Hvitf. S. 510.



no Oplysning, angaaende det Sporsmaal:
som han tit maatte fore med Greverne til Holsteen, og ellers saa 
ofte ver gaves Leylighed, stedse henvendt paa at befrie Hertugdom* 
met fra det Holsteenffe Herredom. Dog lcenge uden nogen syn
derlig Fremgang. Fra Flensborg maatte han nogle gange drage 
med uforrettet Sag, og da han vilde bemestre sig Slottet Tor- 
ving, blev dets Besidder, Nicolaus Lsmbc-k, lykkeligen undsat 
af de Holsteenffe. (3) Ester at og Hertug Valdemars Gods og 
Rettigheder vare i Aaret 1364. faldne til hans endnu afmcrgtigere 
Son, (som man ikke uretteligen kunde kalde Henrik uden Land,) 
og Kongen derpaa var kommet i de Omstændigheder, at han 
maatte udvige for den ham opftrtsige Jydffe Adel, og for hans af 
disse Freds-Forstyrrere i Harniff bragte meegtige Naboer, og i fire 
Aar flakke om udenlands, saa grebe de tvende Holsteenffe Herrer 
endnu videre om sig, bekom mange af deKongen tilhorende Jydffe 
Slotte i Hoender, og begyndte, kort efter hans Bortreyse, offent
ligen at strive sig Herrer af Jylland. (4) Dog den bekiendte 
imellem Danmark og Hansec-Staderne fluttede Fred, Valde
mars Forliig med det Meklenborgffe Huus, (s) og hans derpaa 
fulgte Tilbagekomst til Kongeriget gave hans Sager snart et bedre 
Anseende. Han befriede Jylland fra det Herredom, som Gre
verne til Holsteen havde tiltaget sig, og bragte det strax i det forste 
Aar saa vidt, at de maatte henvise til ham, som den retinas, 
sige Herre, alle Jndvaanere i denne Provints, oer havde hyldet 

dent

(3) Holst. Kren. 23. 26 Cap. (hos Westphal. Hi. Bind. go. 93. og f. S.) 
Cont. App. a. 1351. col. 1397. Hvitf. S. 504. Saaledcs blev Tor- 
«ivgDld denLembekiffe Familie, fra hvilken det i folgende Aarhnndrede 
er kommet til dem af Ahlefeldt, og endelige« 1494. til Kong Johan. 
See Dankw. Lands-Bestr.S. 94. og Noodrs Beyirage. l. Bind 
S- 596.

(4) Gram i det Kiobenhavnffe Serlffabs Skrifter I. Bind 300 og f. SG. 
IV. Bind 166 og f. SS Naadc-BrevhosTerpager kip. (4mdr S.692' 
som Henricus & Nicolaus Dei gratia Fratres , Comites Holfatiæ & Stor- 
mariae & Domini Jutia have meddceit Staden Ribe, i Viborg 1368. 
Loverdagen efter Christi Himmelfart.

(5) Om denne Kongens Forsoning med det Meklenborgffe Huns, og om den 
hans Sofkr-Son Prims Aldert derved svrsikrede Thrvnfslgr findes Efter
retning i Udtogene af Lhemmtzens Mckl. Kronike hoe Gerdes Vil. Snn!- 
Ung S. 6to. Brevet er af Eusebii Dag eller 14 Augusti J371.



Om det kand legges Dronning Margrete til Last, rc. in 
dem. (6} Og dermed lov han sig ikke noye. Hertugdommer Sles- Forst imod

havde ingen mandlig Arving. Desto ivrigere lod Kongen sig vcere Stamme ud- 
angelegen, ak komme til at besidde Landet, endnu formoder blev fflfler 
ledigt. Med denne vigtige Hensigt finde vi ham stark i Arbeyde, hand det, med 
i de sidste Aar af hans Regiering, som have ellers stort et stort Hertug Hen- 
Gab i hans Historie. Han berience sig derved af del samme Mid- og 
del, som han allerede med god Virkning havde brugt, for ar bringe g^e8 
hans adsplidre Kongerige tilsammen igien. Hvad Slotte og tykke, i Besid- 
Godser i Hertugdvmmet vare afhcrndede, og mestendeels ved igien- delse. 
tagne Pantscetrelfer komne i den tredie og fierde Haand, indioste 
han af Besidderne, og den, som ikke vilde tage imod Panre- 
Summen, maakte vente, efter Kongens forhen bekiendte Maade, 
at han med Vaabens Magt blev tvunget dertil. Man kunde og 
virkeligen imod Sagen felv ikke have noget grunder ar indvende, 
da Valdemar til saadail Panr-ZndioSning havde faaer Fuldmagt 
af Hertug Henrik og hans Moder Enke-Hertuginden Rigtye. 
Af denne findes der endnu et i Svnderborg paa Ny-Aars Dag 
1373. giver Brev, i Krast af hvilker hun udkaarer Kongen ril Bilags^, 
hendes Vcerge, saa lange hun lever, uden ar beholde Frihed til 
at sige ham op; og undergiver hans Tilsyn og Beskyttelse hendes 
gandffe Livgeding, bestaaende i Øen Als og adffillige Herreder 
paa der nastliggende faste Land; lovende derhos, i Fald hand 
skulde igien forhverve eller binde, eller paa anden Maade komme 
til nogle hendes Livgeding rilhorende Herreder, Kirke-Sogne, 
Gods, Fæstninger eller Gaarde, som hun ikke har i Besiddelse, 
at lade ham beholde samme, og ikke ar fodre dem tilbage af ham 
vg hans Arvinger og Efterkommere, dog hendes Son den ham i 
sin Tiid tilkommende Indlosning forbeholden. Og at Kongen li
geledes har vidst at bringe Hertug Henrik til at befordre hans

Hensigter,

(6) Gram i det Kiob. Skrifter IV. B nd S 18z. Hertug Gilberts 
til Meklenborg, og hans Sons, Hertug Henriks, Kttiidclsc og Foring 
imellem Kong Valdemar og Greverne Henrik og tTkoImis, som er 
givet i Flensborg 1373. Dagen sur Pauli Oinveudc se, og er endnu til i 
Original, strevet paa Papiir, med Comprvm h-Dommernes paatrykte 
Segl. Vortmer (saa heder det i dette Brev) so [hellen de Holsten Herrn 
alle Riddere vade Knechte vnd alle Borghere de in Rort Iütlande wonen, 
vnde de en gh hyidighet hebben, 6t ere man gheworden [in, wiftn ag dm 
Konyng.



ns  Oplysning, angaaende det Spsrsinaal:
Bilage B. Hensigter, beviser et ander meget merkvcerdigt Brev, hvorved 

denne i Nyborg paa St. Hans Dag 1374. overdrog til ham sin Net 
at igien indlsse Slottet Gorcsrf, med alle Lande, Folk, Kirke- 
Lcrn, Slotte, Stader og Fastninger, saa og de Frisér, som vare 
lagte dertil, (7) og 'alle ovrige Tilhorender; og det paa saadan 
Maade, at hand, Henrik, ffulde indstaae ham for Slottets og 
de dertil horende Landes og Undersaatters roelige Besiddelse, og 
Valdemar ffulde vare befoyet til at beregne alle de Omkostninger, 
som vare anvendte og endnu kunde anvendes paa Herrugdommet, 
og paa ar tilbagebringe de derfra afhandede Stykker, samt al den 
dermed forbundne Skade, til den Summa, hvormed Hertugen 
skulde indlose Gotcsrf; saa at denne, hans Arvinger og Efter
kommere, ffulde ikke fodre Slottet og dets Tilhorende af Kongen, 
hans Arvinger og Efterkommere, forend de havde erstattet dem, 
tillige med den Gvtkorfsse Pame-Sum, de ommeldte Skades Li
delser og Omkostninger. Paa denne til Valdemar overladte 
Indlosning af Slottet (Sottocf og det dermed pantsatte store 
Fogderie beroede Hoved-Sagen i at udfore hans Anlceg. Han 
forsomte og ikke at tilbyde Greverne til HolsteenPante-Summen.

Doq Gottorf Men dens Modtagelse blev afflaaet. (8) Greverne havde merke- 
og Niehuus Høen forbedret deres Underpant, og ved den i Aaret 1340. udbe- 

tingede Punct, at Gortorf ftulde indlæses allersidst, havde de 
lssning Gre- t Hierket beholdt det faste Forster, aldrig med der gode at give det 
verne nf Hol- tilbage. Dertil kom og i sterdeleshed den Slesvigffe Stammes 
stccn ikke ville Udgang/ fomhcendre sig just paa denne Did, (9) og som ikke mindre 
hore »oget. fccci)

(7) To Frisiske Herreder, N^rgos-Herred (itu Landskabet Bredstedt) oz 
Syndergos-Hcrred (nu Husum Amt) !aae paa den Tiid til Slottet 
Gottorf, og vare dermed i A. 1340. kommet til Greverne af Holsteen. 
S/ndergos-Herred forekommer alt 126g. (hos Noodt n Bind S. 17 ) 
og LT^vgos Herred 1295. (sammest. G. 112.) som de SleSvigffe Hertu
gers Eyendom.

(8 Gaaledes er de Vidners Ubsigende, som 1424.1 den Glesvigffe Sag as 
Kong Erik bleve fremstillede og af den Kcyserlige AWkkrde Ludovico de 
Cataueis forhsrte, ester det derover udstedte Notarial-Instrument, som 
endnu er til.

(9) At Hertug Henrik imod Mikkels Dag 1375. har ikke metre varet i Live, 
derom betages os al Tvivl, ved et af hans Enke Rumgunda til Kong 
Valdemar udgivet Bkviis, i det Kiob. Selff. Skrifter IV. Deel 184 S.

3<t



Om Let kand legges Dronning Margrets til Last, rc. 113 
drev de Holsteensse Herrer til at see der Haab opfyldt, som var 
givet deres Huus til det nu ledige Herrugdom; end det paa ny op
vakte hos Kongen den Begierlighed at faae der fuldkommen i Be
siddelse. Ved saadant Sindelaug hos begge Parter maatte det 
ufeilbarligm komme til aabenbart Uvenssab imellem dem, og de 
havde allerede grebet til Vaaben, da Valdemar Arterdags Dod 
satte paa engang er Maal for hans Foretagender. Jmidlernidvar 
der dog ved hans kloge og virksomme Omhyggelighed allerede kom
mer saa vidt, at de Slesvigffe Lande, Gorrorf og Niehus med 
deres Tilhorende alleneundragne, varealdeles i hansHcrnder, da 
han forlod Verden. (10)

§. 5-
Greverne ril Holsteen havde imidlerrud ikke laderModerfalde. 

Ar der var deres Forfar paa alle Maader ar beholde der Stykke 
af Slesvig, som de endnu havde i Besiddelse, sees besynderligen 
af den Omstændighed, ar de just paa denTiid lode sig af Keyser 
Carl IV. meddeele er Naade-Brev, hvorved han, egenmcegrigen 
nok, gav dem Stavfastelse paa den Told, som de havde i-Gor
rorf, under der Foregivende, ar samme horte som et Leen under 
ham og der Tvdffe Rige- Dog kunde Sagerne letreligen falder 
gandffe anderledes ud, end de haabede, dersom Kongen af Dan, 
mark havde lever längere. Men nu da den Danffe Throne var 
blevet ledig, og der gik en temmelig Tiid bori, inden man kunde 
blive eenig om at besatte den igien, bekom Greve Henrik og hans 
Broder frie Heender, ikke atteneste uanfcrgrede at beholde Gocrorf 

og

Efter han« 
Dsd giver dm 
stridige Thron
folge Greverne 
Leylighcd til at 
gribe videre om 
sig i Hertug- 
dommet. 
Bilage C.

I et Brev af 1377. hos Schnbat de Jure Litoris 882 S heder det li
geledes: quondam Dux Sleszwickienfis pie recordationis. Hvitfeld 
melder vel paa d. 570 S. om et Brev, soui endnu »385. sta! verre ud
givet af denne Fyrile; men han har i den vidimerede Copie, han havde 
fsr Syne, forblandet Brevet selv med den tilssyedr Bekmftrlse. Denne 
er virkelige» af anfsrte Aar; Brevet derimod, (som »eg ved Syesyn ek 
blevrn forvisset om) er af 137c. sg altfaa 15 Aar crldre.

(10) Efter Bilaget v. sindes anfbrt i folgende §. De i foresiaaendr 
8de Note omtalte Vidner, stemme og hermed overcens; og den forsir n-rv- 
ncr end og beAmts-Hovdinger, font KongValdenrar havde i Haderslev, 
Zlabenraa, Tander og pgg Zlls.

P



114 Oplysning, angaaende det Spersmaal:
og VAehus-, men og (efter S tomverne i Jylland og Slesvig veres 

Bilage D, Vidnesbyrd af A 1421.) envnu dertil at bemægtige sig anseelige 
Landstrækninger i det vorige Hertugdom. Den Tidende om Kon, 
gens Dod var ikke saa snart blevet bekiendt i det Slesvigfle, 
forend sammesteds adskillige af Adelen flöge sig til Grevernes Par, 
tit/ og forbandt sig til at aabne deres Slotte for dem. (1) Øen 
Als bragt disse og kort derefter uden Svcrrdflag i deres Vold. 
Henning af Meinstorp, der havde fattet den, som et Underpant, 
af Ven asdode Konge, var troelos nok til at aftræde til De Hol, 
steenffe Herrer hele Landet og de tre Slotte derpaa, tillige meddel 
lige over for liggende Slot Brodeborg, imod at de betalte ham 

Og at nve til hvad han havde laant derpaa. (2) Men fornemmeligen sik de ved 
fø denne Tiid en mægtig Tilvæxt i den frugtbare og rige Provinks 
da umiddelbar Nordfrisland. En Deel deraf, jeg meener Synder-og Norgos 
laae underKro- Herreder, havde de vel allerede faaetmed Slottet Gotrorf, hvor, 
ncn. til den horte. (3) Dog den ulige storre Deel, som bestod af Det.

Nordstrandiffe District eller de saa kaldte Syv Herrever, saa og 
af Lydersted, Evershop og Ucholm, var ikke endnu indlem, 
met Hevtugdommet Slesvig; men var stedse, som et særdeles 
Land, blevet umiddelbar under Kronen, og regnet til Det Konge« 
lige Taffel-Gods; endffiont Jndvaanerne i denne Landstrækning, 
som et uroligt Folk, der var vant til en utæmmet Frihed, havde 
ved deres Gienstridighed og idelige Opror skaffet Kongerne af 
Danmark meget at bestille. (4) Valdemar Atterdag havde 

selv

(1) Saaledes finder jeg, for (Fr. at Lüder af kembek har forskrevet fig, med 
sine Brodre og Born, i LTiehus paa Elisabeths Daa eller 9 Rov. 1375. 
at Sehegarden (i Lundtost Herred) skulde være Grevernes og deres Ar
vingers aabne Slot.

(2) Efter adskillige Vidners Udfiqende i det ovenanfsrte Notarial Instrument 
af 1424. fornemmelig Andreæ Jacobi Lunge, militis.

(3) S. forhen den 7de Note til 4de

(4) Af Hertug Lriderich, sid n Kong Friderich I bliver vel 1496. bekræf
tet i en Forestilling af hans Ret fil Helaeiand. imod Hamborg, «Bre
men, Stade og V-stfrisune, hos Heimreich Nordfr. Rr^N'. G. 170. 
at de Nordfrisiske Linde og 0-r rre for 7 5 Aar b'rvne indlemmede Her- 
tugdommet Slesvig. Men Adam is Bremen og Saxo Grammarici'.s 
havde lundet bedre underrette hans Forfatter. S. sorncmiueligen den

* f ' sidste



Om det kand legges Dronning Margrets til Last, rc. 
stlv ofte været node til, formedelst deres Vegren at yde ham Skat, 
starpt at tugte dem, og omsider at erklære alle deres Privilegier 
som forbrudte. (5) Ingen Omstændighed havde kundet giore der 
tættere for Greverne til Holsteen at indtage dette Land. De over 
deres Friheders Tab hvystmisfornoyede Friser giorde dem ingen 
Modstand, og Greverne lovede ikke saa snart, fuldkommen at op
rette igien Landets gamle Privilegier og Forfatninger, forend et 
Fr isist Herred efter et andet unddrog sig fra det Danste Herre
dom, og godvilligen undergav sig deres Vold. (6) En Hæn
delse, som derfor er meget merkværdig, efterdi man derudi maa 
soge den rette Tiidpunct, da Provintsen Nordfrislanv blev foree« 
net med Hertugdommet Slesvig, hvoraf den siden er blevet et Til« 
behor indtil denne Dag. Imedens at Greverne Henrik og X7lv*-< 
colans benyttede sig saaledes af de Danste Stænders Tvivlraa- 
Lighed, kom det nu vel dertil, at disse bleve eenige om at udvælge

P 2 den

fidsteXlV. B 260. r6l. S. et Sted, of hvis vrange Anvendelse 
der har aabenbarc reist fiq en anden ugrundet Meening, ligesom Friserne, 
as Had tiideDauffe, havde underkastet sig en Hertug Rnud af Slesvig. 
Endnu i Kong Valdemar II. Jordekog af Aar 1232 (hvis Udgave vi 
have at vente af Hr. Justits-Raad Langebek) heder det udtrykkelige» 
paa det Sted, hvor de Kongelige Domainer eller Taffel-Godser (Ku- 
nunglef) opregnes' Item totus ceiifus in Frifia pertinet ad regem. Hvor
med vg stemmer overeens, hvad der berettes om denne Kongelige Skat 
ved A. 1240. i gamle Skrifter, ester Heimreichs Anforende paa den 
10S S- Saa bevidner vg den ferste Danste Kronik Skriver hos Lude- 
Vig S- 30. om Valdemar II. Sen og Esterfolger Erik den Hellige, at 
han i A. 1250. (altssa paa en Ttid, da han havde Fred med Hertug 
Abel) har atort et ulykkeligt Tog imod Friserne. Og denne Forlits var 
det, som Abel strap derpaa, ester at hand var kommet til Kronen, vilde 
hcvne; men lccd endnu et storre Nederlag, der ved hans blodige Endeligt 
er dlcvct saa bckicndt.

(5) Cont. App. ad Annal. Sial. hos Westphal I. Bind S. 1395. 1398. 
Broderi Boiflen Chronicon Slefvicenfe hos Menckeu Script. Germ, 
III B. 6 3 S- Heimreich S. 120.

(6) Det bekrerste igien de 1424. i den Slcsvigste Sag afhorte Vidner, ester 
hvis ecnstemmig. Udsigende, Greverne til Holsteen have ved denne Tiid 
med Magt bragt til sig den Deel af Nordsnsland, fom ikke horte til 
Slottet Gottorf. Om Boekmg-Herred i saudeleshcd sindes endnu et 
1377. udgivet Drev, hvorved Indvaanerne bckiende, at de hare hyldet 
Greverne Henrik og VucoUua, va love at holde troligen med dem, som 
deres Arve-Herrer, og at yde dem Skat vg Pligt, ligesom tilforn Kongen.

n>
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Hvortil og 
derefter Ha
derslev og 
Hinder kom« 
Mk.

Oplysning, angaaende det Spsrsmaal: __
Den Norffe Prims Oluf, og gjorde derved til intet den Forsikring, 
som var givet hine af Prints Albert af Mektenborg, at, dersom 
han fik sin Ret til Danmark haandhcrver, da ffulde Hertugdvm, 
met Slesvig, tilligemed Gerne Als og Langeland blive dennem til 
Deel. (7) Saa havde og det Indfald i Kongeriget, hvilket 
Meklenborgerne og Holsteenerne dekpaa forssgte til Prims Alberts 
Fordeel, og som hans Farbroder Kongen af Sverrig lovede at 
understotte, ingen ret Fremgang, og ril veyr bragte intet andet 
end det bekiendte KisbenhavnffeForliig, hvorved Oluf blev i Be
siddelse af Riget, og hans Modstanders Paarale udsattes til 
VoidgiftsMKNds Kiendelse. Men Greverne af Holsteen invflut- 
redes dog udtrykkeligen i dette Fordrag, bleve og fremdeles noye 
forbundne med Meklenborg og Sverrig, og paa VenMnade endnu 
i Stand ril at vedligeholde den Overmagt, som de havde faael i 
Slesvig. Endog Greve Henriks paafslgrnde Dod forandrede 
ikke Sagernes Tilstand. Hans Brodér, Greve Nicolaus, fom 
efter Dette Dodsfalv begyndte at strive sig rette Arving til Her- 
rugdommec Slesvig, (8) fandt meget meere en suffer Leylig- 
hed, omsider ogsaa ar stille Kronen ved Der Stykke af denne Pro- 
vints, som allene endnu horte under den. Dette bestod af de 
Slotte, Srerder og Fogderier, Haderslev og Tander, som 
Hertug Henrik til Slesvig havde bestemt ril er EnkoSwde for 
sin Gemal Rum'gunda, hun og, efter hans Dod, med Kong 
Valdemars Samtykke, virkeligen havde faaet i Besiddelse. Begge 
Slotte maae paa den Ziid have varet i Henneke Lembeks Han
der (en Sons af vvcnmeldte nicoUus Lcmbek paa Terning). 
I det mindste maakte en imellem Lcmbek og Staden Drei opkom
met Tvistighed, hvori Greve Adolph til Holsteen amog sig de 

Rrelfte

(7) Chemnitii. Geneal. Reg. Dominor. & Duc. Megap. hos Westphalen 
II. Bind 1'187. med den hoe feliende Note ; hrvreftcr man maa forbedre 
Georg. Weflphai, Diplomatår Meckknb. hos den ftmme IV, B-Nd. 
S. 1255. Ak kil.rs denne Traelat er oprettet! Grevismühlenpaa AanrtiS 
Dag eller 5 Fcbr. 3376. beviser et Udtog asLhc-mnitzes store D'tkl. Krsn. 
hos Gerdes S 611.'

(8) S- det allerede forhen i den sidste Note til 3 §. (inferte Brev af i;8?. 
hvilket Nicolaus Dei gratia verus bares Du,catus jt-.tia, comes Holfatix 
& Stormarise, cum magnifico domicello Gerardo comite Helfatiae, pa
truele, har udgivet«



Om det kaud legges Dronning Margrete til Last t rc. 117
Bielste som sine Underfaattsr, og hans Fatter Nicolaus gjorde 
falles Sag med ham, tiene disse til en Leylighed at indvikle Her« 
tuginden Rlmigunda i en Tratte, fom gik hende gandffe lider an, 
og at indtage hendes Slotte Haderslev og Tander. Udfaldet 
blev, at den gode Fyrstinde mistede sit gandffe Livgeding, hvoraf 
Greve Nicolaus beholdt Haderslev, og T-ndce derimod blev 
Adolph til Deel; i hvorvel det lidt herefter, red denne Herres 
allerede 1390. paasulgre Dod, faldt til hans Farters af den Nends- 
borgffe Linie, og i sardeleshed ril Henug Gecrr af Slesvig. (9)

§. 6.
Jmidlertiid havde Dronning Margrete, efter ar hunhavde 

i Danmark fat fin Son paa Thronen, og fom hans Formynderffe 
paataget sig Regimentet, ikke forsomrar ranke paa den Slesvigske 
Sag. Ester hendes Faders Exempei havde hun strap tilbudet sig 
at indlose de Stykker, fom det Hvlstemffe Huns besad til Under- 
pastt, og sogt med Vaabens Magt at understorre saadant Til» 
bud. (1) Dvgde Fodringer og Tilrystninger, somgiordes afPrintzen 
af Mekienborg, havde varet hendes Hensigt meget i Veyen; og 

P z da

Aarsager, 
hvorved Mav- 
grete holdtes 
fra enKrig med 
de Holstcenste 
Herrer angan- 
ende Slesvig.

(9) Den gandste Historie har den Holst. Kronik-Skriver 23 Cap. (hos West
phal III. Bind 84 S ) antegnet. Tiden, naar den har tildraget sig, 
seer man af den Omstandighed, at GrcvcHenrik ikke mecre lader sig til
syne derved; allerhelst naar man tager til Hiclp et af Greve Adolph ud
givet oa hos Westphal, iv. Bind 3222 @. indfort Brev, ved hvilket 
han i Tander, Dagen for Michaelis 1386. har stadfa siet denne Stads 
Privilegier. At elln's Haderslev kg Tander cre virkeligen indrommcdr 
HertugindenRernigunda af Valdemar Atterdag, ogat hndcs Gemal, 
ved at befordre de Hensigter, som Kongen havde med de Slesvigske Lan
de, har udvirket et faa anseeligt Enke-S-rde for hende, det er mecre end 
en Formoding. Beage Snrder havde Valdemar (efter den sidste Note 
til 4 §.) paa den Tud i Besiddelse; og det ssrstc med sit Tichorende havde 
han indlest af Panthaveren, Greve Adolph kil Hoistcen, som dennes lo 
Qvittiringcr afSlar 1374 udvise. Derftraden matte Johan wi.tekop, 
da Enke-Hertuginden derefter pantsatte ham Haderslev, sti strive sigi 
Nyborg paa Apostlerms Declings Dag 1377. sk han og hans Arvinger 
vilde ikke tillade andre end Kong G lus at indlose Pantet, rgalfvrucrvnte 
Konge og Riget Danmark stuldc ikke tilfoyes nogen Skade af Slottet.

fi) Om dette Tilbud selv findes Vidnesbyrd i titbemcldte Notarial-Instru
ment af 1424. og at Dronningen har sogt med Vanden ar nndcrststte det, 
ftes as Bilage v. med hosstyede Nott.
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Hendes Hen
sigt paa S»er- 
rig nodte hende 
omsider endog 
til at samtykke i 
Hcrluqdom- 
mcts Forl«, 
uinz.

Oplysning f angaaende det Spsrsmaal:  
da man derefter var blevet eenig om ar udsatte denne Successions- 
Skriid, vur det aldeles blevec en Slags Fornsdenhed, at lade 
hiin Sag ogfaa henstaaeuafgiort, efterdi intet videre deri kunde 
foretages imod Holsteen, uden tillige at bringe Meklenborgei ne og 
Kongen af Sverrig paa ny i Harnisk imod Danmark. Enhver 
seer letteligen, hvor stärkt Kongerigets da verrende Tilstand sra- 
raadke saadanr et Foretagende. De mange kil deels indvortes 
Krige, som gandske nylige« vare fulgte paa hinanden, havdeover- 
maade svakket Riget. Den storste Deel af Kronens Godser be
fandt sig iglen i Adelens Hander, (2) ogheleSkaanevariHansee- 
Stadernes Besiddelse, font beholdt det indtil iz8;. Det var og 
ikke meget bedre best'asfet med Undersaatternes Sindelav. Den 
afoode Konges alt for strenge Herredom havde meget bestyrker 
Nationen i dens gamle Vrangsindighed imod Orden, Tillyn, Lo
venes Handthavelse, og enhver Afgift til Den almindelige Nodtorst; 
vg iblant de fornemste, befynderligen i Jylland, fandtes der endog 
mange, som endnu hemmelige« vare Greverne til Holsteen, og, 
for deres skyld , Printzen af Meklenborg hengivne. Det er sandt, 
at paa den Tiid, da Greve Nicolaus og hans Fatter Adolph 
fratoge Enke-Hertuginden til Slesvig hendes Livgeding, og derved 
ikke livet opirrede Dronningen, da havde denne allerede, ved hen, 
des viise Stats-Forvaltning, merkeligen bragt Kongeriget i Stand 
iglen, og forsikret sig alle Standernes Troskab og Lydighed. Men 
det var dog ingen let Sag at vinde noget fra Greverne as Holsteen, 
hvilke, foruden at de vare i Besidelse af det omtvistede Hertugdom 
og af alle Jndvaanernes Tilboyelighcd, havde den Tapperhed, 
der var ligesom arvelig i deres Huus, deres Forbund med de om, 
kring boende Fyrster, og de Vendiske Staders hemmelige Avind 
ved Danmarks Velstand og tiltagende Magt, at stolepaa. Man 
eftertanke kun, hvorledes det derefter lob af med den nasten tredive 
Aars Krig, som Erik as Pommern, dette magtige Hoved for de 
tvende forernede Nordiske Riger, forte med det HoisteenffeHuus, 
angaaende Hertugdommet Slesvig. Men befynderligen ynrede 
sig nu en anden meget vigtig Omstandighev, der ikke alleneste bod 

at

(2) Om dette, og hvorledes Margrets har i fremtiden randet Bod paa 
denne Brak, finder man Efterretning i hendes Forordning af »396.hos 
Hvitfeld S. 605. saa og i Norners Krsnike S. n§o.



____ Om det kand legges DronningMargrete til Last, rc. 
ak vcrre yderst varlig for at bryde med de Holsteenffe Herrer, men 
vg uforbigcrngeligen udfodrede, at de maacre drages fra deres For« 
bindeise gned Sverrig og det Meklenborgffe Huus, hvad det end 
ffulde koste. Alberr vaklede alrrede paa sm Throne, og hans 
Undersaarms MiSfornoyelse, ver var steget til det hoyeste, op
vakte hos Margrete det velgrundede Haab, at hun nu snart 
ffulde opleve den lykkelige Did, da hun kunde handlhceve, ved no
get meere end blotte Titeler, den Paatale til Sverrig, som tilkom 
hendes Son efter hans Fader og Forftrdre, og til de tvende paa 
hans Hoved allerede sammenbragte Nordiske Kroner ogsaa foye 
den tredie. (3) Intet syntes at giere denne glimrende Forhaab« 
ning usikker, uden den kraftige Bistand, som Kong Zttberr kunde 
vente af de Meklenborgffe og Holsteenffe Herrers foreenede Magt. 
Dronningen besluttede derfor, til desto lettere ar udfore hendes 
store Anslag, i forveyen at forsikre sig om det Holsteenffe Huses 
Neutralitet, og tilden Ende ar forvisse der (hvor stor Overvindelse 
der og horte til) om de samtlige Slesvigske Landes uanfægtede Be
siddelse. Saaledes kom det, med det Danske Rigs^Raads Fore
vidende vg Samtykke, paa den i Nyborg ved St Hans Dag 
1386. holdte aarlige Herredag, til den bekiendte Fvrlcrning af 
Herrugdoinmer Slesvig ril Greve Geerr af Holstcen, den crldste 
af Greve XTlicolaug hans Broder-Ssnner, til hvilken Farbrode
ren, som en gammel Herre, der ikke var velsignet med mandlige 
Livs-Arvinger, godvilligen overlod Lcentagelsen. Den Holsteenffe 
Kronike selv anforer samme bevagende Aarsag til Dronningens 
Slutning. "Margcere, siger den, (4) vilde, som en snedig 
"Fyrstinde, ikke paa eengang anrcende Rrigeus Lue paa^ 
"tvende Greder, og sluttede derfor med Greve Nicolaus (hvil- 
"ken hun tillige antog i Faders Sted) en evig Fred, til hvisStad- 
"foestelse Hertugdommet Slesvig, af den med hende paa Thronen 
"siddende Kong Oluf, efter Rigs-Raadelo eenstcmmige Gotbe- 

"findende

(3) S. Dalin Swca Rik. Hist. II. Bind S. 563. m $72. saa og ^vit. 
ftld midt paa den $81 S. vg §gr S i Bredde«. Allerede v,d det A. 
1383 strivcr Neffen s c ond. Uluftrat. Iil B'lch G 30. Deinde flib
yerens (Albertus; ne Proceres J’iia infefti perfidia, ad Olai fecederent 
caftra, menfe Septembri cum iniis, & potiflimma iJoetio Jonæ opulen- 
tifiimo, Gripshoimiæ rediit in gratiam &c.

(4) Holst. Kron. 28 Cap. (hos Westphal. III. Bind S. 106.)

II9



uo______ Oplysning, angaaende det Spsrsmaal:
"findende, blev med Fahnerne arvelige» forlænet til Grevens 
"Broder-Son Gccrc; og ikke alleneste Den nye Hertug, men og 
"han§ yngre Broder Alberr, og deres Farbroder , Greve Nrcs- 
"iaus, store Kongen og hans Efterkommere Trvstabs Eed." M 
see og af detbekiendre Udfald, a.t tNargrece denne ga-ng saa lidet, 
som det ellers pleyede ar ffee, har feilet sit Oyemaal. Uagtet hen
des Sons mellemkommende tilige Dodsfald., hvorved den gamle 
Svensse Konge-Stamme udgik, force hun dog, efter nogen ved 
dette Tilfald foraarsager Forhaling, hendes Anslag paa Sverrig 
lykkeligen uv, da imidlerriid der Holsteensse Huns, i Folge af sin 
indgaaede Forpligtelse, sad stille, og syntes gandffe koldsindigen ak 
anser Kong Alberts ulykkelige Skcebue. (5)

§. 7.
Ester be hid- Jeg sporger nu enhver, som hidindtil har beffyldt Dronning 

mdtil fortalte Margrere for en uforladelig Tilsidescrttelse af al Srars-Klogffab 
der bNver *c,CH Slesvigste Sag, om ikke Tilfaldet er gaudste anderledes be
des fattede Laffet, end det i Almindelighed forestilles af Historie-Skriverne; 
Slutning u- l)g hvo der vel kand falde paa ar forroenre en Fyrstinde, som stri- 
xaaankclig. der om Fortrinet med de storste Regemere i alle Tider, at hun ikke

har formaner at bringe igien til Kronen et forfalden Lern, hvorpaa 
Greven til Holstern, Geerr den Stores, Sonner og Efterkom
mere, i Krast af de formeligste Fordrag, havde falles Lerntageifts- 
Rer, og som alr virkeiigen (til deels i sex og fyrretive Aar) var i 
deres Besiddelse; men at hun endeligen, ester lang Betankning, 
for en stsrre Fordeels styld, har begvemmel sig til ar overlade det 

til
(5) Vel bevidner den Lybske Krsnike hos Gerdes IX. Gamling G. 49. m 

tillige med Kongen af Sverrig, foruden hans Fatter, Hertug Johans 
as Stargard, Son og Greven as Rupin, ogsaa enGreveafHolfteen 
er fanget i Slaget ved Falksping; og Diarium wisbyenfe hos Ludecoiz 
Reiiqu. IX. Bind S. 190. narvuer udtrykkelige» Greve Albert af i£ol» 
sieen. Men jeg kand ikke rime faadant tilsammen med den hsytidelige 
Troffabs Eed, som denne Herre ikke lernge tilforn havde sooret Kronen 
Danmark. Skulde der ikke mecncs en Greve af Hohenstein? Kong Al- 
berts Stedmoder var ester Marschalls Annal. Her. & Vand. 7 Bog 
i Cap. hos Westphal l. Bind S. Z05. af dette Huns, og i dets Gr- 
Mcalogier finder man en Albert, som kunde hore herhid.
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til en Herre af denne Stamme? Jr^cn maa herved stsde sig der
over, at hun har arveligen forlænet Slesvig til den nye Hertug, 
og givet hans Farbroder og Brodre Medforlæning derpaa. (i) 
Baade dec Læn-Brev, som (Beert den Store forhen havde bekom
met paa dette Hercugdom, og den Successions Ret, som hand, 
ved dets Asstaaelse, havde behold: dertil, vare udtrykkeligen stile
de paa ham og hans Arvinger. (2) Paa ingen anden Fod 
kunde Forlæningen nu ffee, dersom det Hoisteensse Huus ffuide, 
ester Dronningens Hensigt, stilles tilfreds. Ved en blot personlig 
Forlænmg havde en saa klog og forfaren Herre, som Greve Ni

colaus

HvorfsrGeert 
d'N Stores 
samtlige Efter- 
kommore maat- 
te indbefattes i 
denne Forl«- 
ninz?

(1) At Slesvig i A. 1386. er virkelige!! fvrirrnct til det gaudffe Holstccnffe 
Huns af den Rendiborgike Linie, og ilke blot ti! Greve Seert for sin 
Person, derpaa have vi Beviser, som grunde sig paa gamle Breve og 
giere d.n Holsteeaffe Kronik-Skrivers allerede anforte Beretning upsa- 
tvivlelig. Ester Ursiqende af adskillige Slesvig Hoistcenste Adelsmand, 
som Hertug Henrik til Slesvig fik i A. 1424. efter hans Forlangende 
afhsrte, af Biskop Henrik sammest.ds, og som til decls selv havde seet 
den omtalte hsylidekge Handling, var den forsi s Fader, Hertna Geert, 
blevet forlcrnct med Slesvig, som med et stedsevarende faderligt og 
arveligt L«n for sig og sine rette Arvinger. Saa bivifer og det 
Dordmgbvrgffe Fordrag as 1392. at Greve LILcolauv og hans Broder - 
Sonner for sig og deres Arving r (ikke Hertug Geert allene) have ved 
meerbemeldte Forsirning hyldet Danmarks Krone. Og stuldc vel Erik 
af Pommern 1 Assens 1396, ester det af Hvitfeld 6c8 meddeelte 
Britt, hare tilbudet Greven og hans saniklige Broder-Souner Hertug- 
dommet Slesvig til Lam, dersom den forrigeForlarninghavde ikke strakt 
sig videre end til Hertug Geerts Person? At denne allcne antog Titel af 
Hertug til Slesvig, og huns Brodre, siden som tilforn, kun streve sig 
Grever til Ho stern, det forandrer ikke Sagens Beskaffenhed. Geert 
dm Store afstod 1530. den Herturlige Titel, uagtet han beholdt Eftcr- 
fo'.gclscs Rer til Slesvig, og (efter den 1 Note fil §. 3.) virkeligen fik 
Mcdfvrlaning derpaa. Og hvortil behoves mange Ord? Vi scc endog 
ef Arved.elingen imellem Hertug G«ert og hans Brodre af A. 1397 hos 
Hvitfeld S. 609. at disse have ikke engang varret tilfreds med Exspeetantse 
paa' Slesvig, men have forlanget lige Andeel deri med den fersiefodtt 
Broder, og at han har udtrykkeligen forbeholdt dan deres Rettighed an- 
gaacnde saadan Tiltale.

(2) S- °ivn Brevet, som A. 1316. cr meddeelt Greve Geert den Store paa 
Hertngdommet Slesvig, hos Londorp, Dumoirt :c- og det forhen i 
dm i Note til 3. anftrtt Sted as den 1330. stuttedc Freds-Lraetat.
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Dronningens 
forandrede 
Gindclav, saa 
snart denSveu- 
ht Krig var 
endt.

Oplysning/ angaaende det Sporsmaal:  
colauø var, aldrig lader sig dyste i Sovn og bringe fra fit For
bund med Kong Gilbert og Meklenborgerne. Endnu siden efter, 
paa en Tud, da allerede den storste Deel af Sverrig, og Albere 
selv, befandt sig i Margreres Hander, var det Holsteenste Huses 
Venffab hende saa magtpaaliggende, at hun ikke dristede sig til ak 
negte det den Sikkerhed, som det forlangte af hende som RigetS 
Forstanderste, angaaende de Slesvigste Landes arvelige og be
standige Besiddelse, indtil de kunde paa ny forlemes dermed fra 
Thronen. Hun sintrede meget meere med Greve Hkolaue og 
hans Broder-Sonner det bekiendte VorbingbotgjTe Fordrag, 
hvorefter hun, hendes Arvinger og Efterkommere, og alle Ind- 
vaanrre i de tre Kongeriger stalle lade sorncevnte Herrer, med de
res Arvinger og Efterkommere, til evig Tud, »forhindrede i Be
siddelse af de samtlige Lande og Slotte, som de da havde inde, og 
i sier af Slesvig (den i Henseende ti! dette HettugdvmaflagteHyl- 
ding uden Skade), og Diste derimod ikke stulle bekrige Dron
ningen, hendes Arvinger og Efterkommere i de tre Kongeriger, 
eller paa nogen anden Maade forurolige dem, langt meere stuldr 
der imellem begge Deele vare en evig Fred og bestandigt Venskab. (3) 
Saa omhyggelig var den, stiont seyerrige Dronning derfor, at 
hun maatte holde de Holsteenste Herrer fra at tage Deel i en Krig, 
hvori hendes Modstanders Tiihcrngere, som endnu vare til oversi 
Sverrig, fornemmeligen Staden Stokholm, hans Brodér Son 
Hertug Johan af Meklenborg, og det i Rostok og Vtsmar op
rettede Scelstab af Fetalie-Brodre, gav hende endnu meget at 
bestille. Men neppe havde hun tröffet et Forliig med Kong Albert, 
hvorved hun fik Rolighed paa denne Side, forend hun^strax be
gyndte at forraade et gandste andet Sindelav i den Slesvigste 
Sag. Anledning hertil gav hendes Soster-Datter-Son, den 
unge Erik af Pommern, hans Ophoyelse paa Thronen, som 
ved denne Tiid fuldbyrdtes. En Tildragelse, der paalagde Hertug 
(Bem den Skyldighed, at see den Forlcening, hand Havde be
kommet paa sit Hertugdom, bekrastet af den nye Konge. Denne 
Laus Fornyelse stulde og gaae for sig i Aftens, hvor Hertugen og 

hans

(3) Fordrag imdkm Dronning tHcrgrete eg Greve Nicolaus tilHslßec», 
tiüigrmed hans Brsdcr-Ssnukr, oprettet! Vordingborg 139». Fredage» 
ester Kong Krmds Dag dkr b. 12 Julii, hos Hvitftld. G. 591.
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hans Mevforlcenede til den Ende personliZen modte. Men de 
macitte, til deres store Misfornoyelse, fornemme, at Kongen 
vegrede sig at tilstaae dem den begierte Forlcening, med mindre, 
at De tilbørlige» vilde fontene Lænet. Nu havde det ve! sin gode 
Rigtighed, at de uddøde Hertuger til Slesvig, ligesom andre, der 
besadde store Danffe An, havde været Kronen forbundne til De» 
nefte, og pligtige til at folge Kongen i Krig; (4) og det syntes 
saaledes i sig selv ikke ugrundet, at samme Vilkaar ogsaa burDe 
strække sig til Greverne af Holsteen, da de, i Krast af den Med- 
fvrlæning, de havde faaet paa Hertugdømmet, ey kunde forlange 
metre, end at træde i de forrige Besidderes Sted og Ret. Jmid- 
lmiid fornieente dog det Holfteenffe Huns at være fri før en For- 
bindtlighed, hvorom det i Aar 1326. til Gcerc den Store ud- 
stædte Læn-Brev intet sagde. Endskiont og, ved den forrige For- 
læning, denne Tvistigheds Afgisrelft og Læn-Brevets Indretning, 
som vel fsrnemmeligen beroede derpaa, var bleven opsat til en be
synderlig Handling, og Kong Olufs Dsd var siden kommet der 
imellem; saa havde dog Margrete i det nys simrede Vording- 
borgffe Fordrag ikke yppet noget om Læn-Tienesten, men blet be
tinget, at denne Foeeening skulde ikke være hende, hendes 
Arvinger og Efrerkonimere til Skade i den dem af hertug 
(Beert og hans Medforlrrnede for sig og deres Arvinger 
forhen aflagte Hylding. Som da de Holftcensse Herrer meente 
aldeles at gotgisre, at de befadde Slesvig som et frit Læn, men 
Kongen lige saa stærkt paastod det som var tvertimod, saa blev 
den formelige Læns-Fornyelse derover ikke fuldfort, og man indgik 
alleneste den Foreening, at Hertug Geert, samt hans Farbroder 
og Brødre, skulle tiene Kongen for Besolving, i hvilken Hensigt 
de og allesammen hyldede ham. (5) Mau feer heraf, hvorledes

Q 2 Margrete -

(4) Hvitfew ved de Aar 1254. og 1286. S. 241. og 2yo. ved Enden.

(5) S. Hvitfeld S> 60S. og det sammesteds indsortc, af nogle Rigs- 
Raader i Assensudgivne Vidnesbyrd, saa og Listopeno i RostildKien- 
de'sc af Aar 1413. hos den samme S. 646. Vel bekræfte de i A, 1424, 
efter Forlangende af Hertug Henrik til Slesvig, afherte Adels Personer, 
at Kong Erik paa Herredagen i Asiens havde ladet sig hylde as Hertug 
Gcert, i henseende til Hertugdommet Slesvig (ratione Ducatus Slefe- 
■viccufjs fiue Jude) og stadfæstet «It det som forhen var sieet, angaacnde

dettr
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Efter Hertug 
Geerts Ded 
arbeydede hun 
rndsg paa nt 
bringe Slesvig 
igien til Kr»- 
een.

Oplysning/ angaaende det Spersmaal:
Margrere allerede den Tiid var sindet. Hun vnffte intet faahsyt, 
som at kuldkaste en Handling, hvortil hun alleneste var bragt af 
Nsd, og ved andre Hensigter, som hun ellers ikke kunde opnaae. 
Dog, saa lange Hertug Geert levede, fejlede hende Leylighed til 
at faae en fast Fod i hans Lande. Men da han i A. 1404. blev 
i Dytmerffen, og efterlod sig tre endnu umyndige Printzer, fandt 
Dronningen snart Middel til at komme hendes Øyemaal merkeli* 
gen nærmere. Hun vidste at bringe Sagerne derhen, at den af» 
dode Hertugs Enke, med de hende af ham tilforordnede Formyn- 
derstabs-Raad, overgave til hende og Kong Erik, fvm Læn-Herrer, 
Landets overste Regiering, ja ogsåa den ældste Prints. Derhos 
forstrakte hun og denne Fyrstinde anseelige Summer, og lod sig 
til Underpant indromme Tander og det dertil lagte District. 
Omendjriont vg Hertuginden blev herpaa anderledes sindet, be
gyndte nu at gaae samdrægligen ti! verks med Greve Henrik til 
Holsteen, fom Farbroder til de umr ndige Printzer, og ncgteve at 
overantvvrde Margrets Slottet Gortotf; saa bragte alligevel 
den herved foraarsagede Feide Kronen den Fordeel til veye, at 
Flensborg og Niehus nmatte pantsættes til den, for den de 
Dunste tilfoyede Skade; vg et nyt Fredsbrud havde det Udfald, 
at Øerne Alo og Errgle bleve indtagne. Hvortil endnu kom 
Aabenraa, med sit Tilhorende, hvilke Hertug Erik til Sachsem 
Lauenborg og hans Gemal, Greve nkolaue af Holsteen hans 

efterladte

dette Hertugdom, Hertugen vg hans Arvinger til beste. Men de melde 
herved ikke OUl nogen anden Hsytidelighed, end eum pannorum extentione 
& tribunalis pofitione, og tale aldeles ikke som de af dem, der i 21.1386. 
havde været i Vlyborg, om en ordentlig Fvrlæning med Faners Nedkastelse 
(cum vexillorum projectione). Da man ältsü« ikke kand forestille sig nogen 
LænEed, fom ikke er forbundet med tu Læntagelsc, saa seer man vel, at 
de Danske Rigs-Raaders Vidnesbyrd er metre troværdigt, og at.dcn 
Hylding, der skccte i Assens, har virkeligen været blot personlig. Den 
forrige Forlænings Stadfæstelse, hvorom Hertug Henriks Vidner melde, 
maa ikkun have bestaaet i det Lofte, som Kongen gjorde dennes Fader, 
Hertug Geert, ar lade ham blive i HertnKdvwmcts roelige Besiddelse. 
En lige Forsikring fik og siden ester Hertug Adolph j den bekiendte Fred 
af 1435. og det ligeledes (formedelst den eudnn omtvistede Punct angaaende 
Tienesten) uden formelig Forlænmq. Lhristopher as Bayern frafaldt 
allerfsrst denne Anmodina oa gav 2tdolpb Hcrtugdommet til et retArve- 
Læn, i det han tillige stadfæstede asie as hans Formænd i Regieringen 
drrpaa udstæsie Breve.
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efterlad« Datter, overlode Kronen til Pant. Dog hvem ere disse 
Omstandigheder i Historien ubekiendte, og hvem veed ikke, at Mar- 
grere, midt i disse ommeldte Foretagender endte sil priisvcerdige 
Liv? Ligesaa afgiort er det, at de af hende, ved denne Leylighed, 
anvendte Midler vare aldeles, og maaffee alt for meget, over- 
eensstemmende med den fineste Regierings-Kunstes Grund Regler.

§. 8.

Mensmaatte nogen tanke) havde ikke Dronningen, da hun 
i A. 1386. lod det komme dertil, ak de Holsteenffe Herrer bleve 
forlanede med Hektugdommet Slesvig, ffuldet i det mindste ud, 
teringe til Kronen den ey til Slesvig horende Provints vletd- 
frisland, hvilken Greverne Henrik og Nicolaus gandffe nylige« 
havde revet til sig; og vilde ikke den aabenbare Billighed selvnodt 
det Holsteenffe HuuS til at give dette Land tilbage? Saaledes 
si-nes det virkeligen, og endnu nuere salsvmt kommer der een for, 
ved forste Syekast, at det Vordingborgffe Fordrag af 1392. 
forsikrer bemeldte Holsteenffe Huus om alle de Landes og ©lot# 
res, som der da havde inde, (altsaa og det Nlordfrisiste Di
stricts) rolige Besiddelse ril evig Tud. Men just herudi troer 
jeg, ved neture Eftertanke, at finde den beste Grund til ar retfar# 
diggiore vor store Rcgenrinde. Paa den Did, da hun gav den 
nys ommeldte Forsikring, var det kun henved sexten Aar siden, 
at Srrandfriserne havde, til Kronens Skade, underkastet sig det 
Hvlsteenffe Herredom. Altsaa kand man paa ingen Maade fore
stille sig her nogen Glemsomhed. Dronningen maa meget mure, 
ved den Svenffe Krig, som da ikke gandffe var endt endnu, ufor# 
bigangeligen vare foraarsaget kil at betage Greverne af Holsteen 
al Mistvivl, endog i Henseende til disse deres nye Undersaatter. 
Raarsaaer, da folger det af sig selv, at Margrete endnu min# 
Lre har med nogen Virkning kundet tilbagefodre Nordfrioland 
yaa en Did, da Krigen med Kong Albert forst ffulde begynde; 
om hun ikke endog har macttm beqvemme sig ril, at strakte den 
da givne Forlaning udrrykkeligen med til denne Provints. Hvor 
langt der i Almindelighed har varer fta hendes Tanker, med Lige
gyldighed ar anser er Lands Forliis, som hendes Forfadre saa lange 
havde besidder, der seer man tydelige« af hendes Forhold efter 

Q 3 Hertug

Hvorledes det 
er begribeligt, 
at hun, ved oft- 
bcmrldtr For- 
l<rninq,Meidet 
mindste har ud« 
betinget VTord- 
frislands Til- 
bagegivelst.
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Hertug Geerrs Dsd. Hendes tørste Omsorg var, at hun tøten 
maatte faae i Hcrnder Ve Fristste Herreder, som dm afvove Her
lug havde allesammen lagt til Tander Slot, efter at dette var til
faldet ham som Arving til Greve Adolph af Ho istem. I denne 
Hensigt sseete det, at hun lod give sig og Kong Erik bemeldte 
Slot, med gandffe Fogderie, til Pant for de Penge, som hun 
laante Enke-Hertuginden, (i) Hendes Eftertølger var ikke min
dre sårdeles opmerksom paa Friserne. For at hemme dette ute# 
gierlige Folks Opror, bygte han ved Treen-Strommen Fcrstnin# 
gen Fcetønborg. (2) Og da Hertugdommet Slesvig blev af 
Keyser Gigiomund i A. 1424 tilkiendtham og Danmarks Rige, 
udvirkede han, at i denne Dom blev udtrykkelige» meldet om ve 
Fristste Herreder. (3) Jmidlertiid tøae han sig dog tilsidst 
nodt til, i dcn med Hertug Adolph fluttede Fred, at overlade 
ham med Slesvig og Ftmern, de samtlige Fristste og Ud- 
Lande; (4) hvorved man og derefter lod det beroe, tøa at dette 
Kronens gamle Tilhorende blev fra den Tiid af beständigen ind
lemmet Hertugdommet.

(1) S. den Holst. Kronike 33 Cap.' (hos Westphal ®. 128 ) og den Kol- 
dingffe Rcccß as 1411. hos Hvieftld S. 636.

(2) Holst. Kron. z6 Cap. (hos. Westphal. S. 13S) Hvitfeld S. 666, 
og 667.

(3) Totam Jutiam auftralem, in qua fituata Nint Sleswig & Gottorp, & 
alia loca ad ipfam Jutiam pertinentia, una cum fylva Danica, & infula 
Alfe if provincia Frifeharden vulgariter nuncupata; heder det i dkN 
Kcyscrlige Kiendelse af 1424. hos Hvitfew S. 704.

(4) Fred-Slutning imellem Kong Erik og Hertug Adolph af A. 1435. hos 
Hvitfeld S. 788. de egentlige Ord i Originalen ere: "Ment dat he 
"(Graue 2llue) van dem Hcrtochrikc vanSchlcßwigh nu in weren vnd be« 
"sittinge hefft, dar tbo dat Land tho Fehmeren, vnd ock dartho)alle de 
" Fresia nde vnd all Uthlande". Dog blive, i det folgende, den vestlige 
Dcet af Aen F-^hr, og den under det Ravn Lyst bckiendte nordlige Kant 
paa Acn Sylt (Wcftcrherde vp Vhocr, vnd Lyst vp Syldt) fra det 
svrige Frisland undtagnc og Kronen forbeholdne, hvilke Stykker og endnu 
hore til RiberStift og ikke til Hertugdommet.

Bilager.
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Bilager.
A.

Rixa, Enke-Hertuginde til Slesvig, udnavner Kong Valdemar 
Atterdag til hendes Varge, og undergiver sit gandffe 

Livgeding hans Tilsyn og Beffiermelse. Sonderborg, 
paa Ny-Aars Dag. 1373.

Ex membrana originali.
Wy vrowr Rixe, hertoginnetv flesroich, bekennen vnd betughen openbare in 
deßem breur, dat wy mit gantzen vrien willen Korn hebben vnde Keftn den hoch» 
gheborn fursten Waldemar, Koninghe der Denen wende vndeder goten, vnftn 
leuen gnedighen Heren, to enem Vormünder edder roenen, roo men dat heten feal. 
vor vns vnde alle wife gut vnde lifghedinghe. wor wy dat hebben. Alfo gantz 
Alfen mit norherde vnde norborgh. simderherde vnde simderborgh. vnde 
R^isherde. n>'bilherde schlocherde. lirngroftherde. hwidingherde. ro 
Vorstande, to voramwordende. to vordeghedinghenbe. to vriende. to werende. 
vnde gheuen eme des gantze macht, to donde vnde to latende, to efchende to an# 
namende mit allen ftnen willen vnde gnaden. Vortmcr verbinde wy vns vor 
Rixe hertoghinne to steswich vorbenomet. den vorbenomedenKonink Waldemar 
alle vnfe daghe. to enem Vormünder edder roenen roo men dat beten feal. to be# 
hollende vnde stolen noch en willen, den vorbenorneden Konink Waldemare in 
tinfen daghen nicht affekten nenerleye wis. Were och dat de vorbenomede Konink 
Waldemar, gynghe Herde. Kerfpel. gut. vesten edder hour, de to vnfem lifghe, 
dinghe horen, der wy nu in den roeren nicht en hebben. hadde. wedder worue. 
wnnne. edder Kreghe. edder anders in gmgher mate roo dat roere dar to queme. 
der ghunne wy eme. vnde vorlaten fe eme vnde stolt noch en rotten, der nicht 
wedder van' eme. ftnen erfnamen. edder nakomelinghen efchen. Och stole wy 
nicht noch en willen, de herbe Kirfpel gut. vesten hone, edder der welk de de vor# 
benomede Konink Waldemar, alrede in ftnen roeren heft, edder noch to werft, 
edder roeruen loftn. Krighen. edder rotnnen macht, tippe nemant eruen Were 
euer also bat wife sone, edder yemant anders, deme dat van Rechte aneruen mochte 
yo losen wolde de Kirspel Herde, vesten hour, fo mochte he de losen vor fine pen# 
ninghe also, als ft mt vte stan. undr dat gbelt vnde dr penninghr der losinghe. 
stolen vallen vnde komen vp den vorbenomeden Konmkw. fine erfnamen. vnde 

nakome- 
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nakomelinghe. Alle Veße vorscrevene stucke vnde sake loue wy vrowe Rixe, her- 
toghinne to fleswich, vorbenomet stede vnde vast to hottende sunder arghelist. 
vnde to merer sekerheyt vnde bekanrniße so late wy vnse yngheseghelemit wilscap 
vnde mit willen vor deßen bref henghen. Tughe aller deßen vorscreven stucke 
sint Alef, greue to Holsten vnde to stormern, Vlittes Biscop to selande. Eric 
Biscop to Odense. Jacob Biscop to Wiborghe. Hinrich greue to lichen, 
peter Grubbe. Jacob Olefftn Riddere. Vnde to mere witlicheit hebben ft 
ere yngheseghele vor deßen bref henghet laten. De streuen vnde gheuen is to 
simderborgh na godes bort drutteynhunderl par in dem dre unde sruentighsten 
Zare. In des hilghen nyjars daghe.

Sigilla oélo appendent.

B.
Hertug Henrik til Slesvig overlader Kong Valdemar Atterdag 

hans Indlosnings Ret til Gottorf Slot, ogden derunder liggende 
Landstrcckning. Nyborg, paa St. Hans Dag 1374.

Ex Copia authentica.
88y Hinrik van godes gnaden, hertoghe van Sleßwyk, bekennen openbare in 
deßem breue dat wy vnde vse eruen mit willen vnde beraden mode na rade vnde an- 
wisinge vnser truwen radgcuere ghunnet hebben vnde ghunnen vnde opgelaren 
hebben mit vnser vulkomenen macht dat Slot to gorcorpe mit allen landen, 
manschop kerkleen Sloten kopsteden vesten vresen de der to liggen vnde mit aller 
tobehoringe dat hele wo id hete vnde also vry alse id vnse olderen je vrigest hat 
hebben vnde alse id gantzlikest vnde in aller mate vrigest to vnser losinge steil to 
losende, deme hochgebornen vorsten vnde Heren her woldemar, konige der de
nen, wenden vnde gothen, vnfeme leuen gnedigen vnde naturliken erffheren, 
synen eruen vnde synen nakomelingen, Ok Wille wi vnde vorbinden vns dar to 
vnsen vvrbenomeden Heren König woldemar synen erurn vnde nakomelingen der 
losinge des vorscreuenen Slotes gortorp der lande vnde der lude de dar to be- 
horen also dal vorscreuen steil to lostande to watende vnde to ghunnende vor aller 
gestliken vnde werliken wold wvr he syne eruen edder synenakomelinge datesschen- 
de vnde behouende sink. Vortmer eft dat godes Wille were dat de vorbenomede 
König woldemak dat verstreuen Slolgorrorp inlosede edder kreghe mit syner 

tobeho-
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tobehvringe also dar verstreuen is, So ghunne roi vnde willen dar de vorbeno- 
mere König alle teringe koste penninge buro panrgur kost gur dar he injdeme her- 
tichdom geiostr kost vnde ropande nornen heft vnde allen reddeliken schaden vp 
dat vorbenomede Slot gottorp vnde syne robrhoringe schal sian, also dar rot 
edder vnse evnen dat nicht van em sinen evnen edder nakomelingen losen edder 
bringen scholen an jenigherhande mate, er rot de vorbenomede teringe koste pen
ninge buro vnde allen schaden den de vorbenomede vnse Here König woldemar 
gedan vnd genomen heft vnde noch duth vmme des hertichdomes willen to Gieß
wik (*), also dar wi em dar alle vvrbenomet gelden vnde roedderghenen schoten 
gar vnde ganhliken vnde ok dar to de gansen summen des geldes dar vor he dar 
vorbenomede Slot to Gorrorp mit syner tobehoringe ingeloset heft, er wi edder 
vnse enten van em synen evnen edder nakomelingen dar roedderesschen edder roed
der hebben roillen, roere ok dat roy dar land to lange land rordder hebben wol- 
den, So schole roi edder vnse evnen van cm fønen enten edder nakomelingen dar 
also hoghe losen alse roi edderrose olderen id je hoghest verpandet hebben, were 
vk dat he roat van buroe edder van kosten dar an kerede sedder der tyd dat id in 
syne roere kommen ist vnde ok de gut de he kost vnde lost heft in deine snlue 
lande, dat schole roi em gar unde gantzlikcn gelden vnde roedderghenen mit dem 
houetstole. Alledeße vorstrenen ariikele zake vnde stucke lone roi hcrtoghe hmrie 
vorbenomet vor vns vnde vor vnse erffnamen deme hochgebornen vorsten König 
woldemar fønen erfnamen vnde nakomelingen in tiltroen sunder argheli st edder 
hulperede, Stede vest vnde vmobroken to holdende, Tughe aller deßer dinge sind 
alle deße Bißchope vnde riddere de hir na gcfcreuen stat, Alse vnse gestlike vader 
her nicles ertzebiscop to lunden, her Erik Bistvp to odenzee, her jene biscop to 
ripen, her jacob biscop to roiborgh, her olaff biscop to achus, her nides biscop 
to ro sch ilde, vnde her Gwcn biscop ko roendesusel, Vortmer her Hennig van 
pnddebusch dr oldere her peter grub, her kcrsicn knie, her jacob olefftM, 
her jens atrdersHu des rikcs droste, her Ewerr Molteke kammermeister, 

route her kerften wendcibo, Ridder, des to orkunde vnde to merer stkerheit 
hebbe roi hertogh hinric vorbenomet vnse ingefegel mit even ingeseghlen der 
vorstreuenen Heren biscopen vnde ridderen, mit roitschap hengek vor deßen breff 
de ghenen vnde scretten is to Ntborgh na gades bort drütteinhnndert jar 
dar na in dem veervndesonendechsten jare an stmte johannis dagh baptiste to 
midden somere.

C.
(*) Inferendum, ut videtur - geldet

R
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C.

Keyser Carl den Fierdes Stadfæstelse paaTolden til Gottorf, ud» 
udstcrdt til Greverne af Holsteen Henrik og Nicolaus.

Wismar/ Dagen for Alle Helgenes Dag 1375.
Ex membrana orig.

Wir Barl pon gotes gnaden. Römischer Keiser, zu allen Zeiten Merer des 
Reichs, vnd Kunig zu Bcheim, bekennen vnd tun hint öffentlichen mit diesem 
brieue allen den die yn sehen oder Horen lesen das wir als eyn Römischer Keiser 
den Ede'n Heinriche^ vnd Llaustn gebrudern Grauen von holczten vnsern 
vnd des Reichs lieben gerrewen sulchen Czolle den sie haben zu Gordorff gelegen 
in dem Bischtum zu Sleßwik vnd der von uns vnd dem Reiche zulehen ruret, 
beftetiget und beuestent haben besterigen und beuesten yn euch den von rechter 
wißen in Kraffte dir; brieues zuhaben vffheben vnd des zu geniessen in aller der 
massen als die vvrgename Bruder sulchen Czvl von alters herbracht vnd euch 
zu diesem male haben vnd besiczzen. Mit vrkunt dicz briefes vvrsigelt mit vnser 
Keiserlicher Maiestat Jngesigel der geben ist zu wißmac nach Crists gebürt 
dreiczenbundert Jar darnach in dem fünf vnd Sibenczigsten Jare an aller heyli- 
gen Abend vnser Reiche in dem dreißigsten vnd des Keisertums in dem eyn vnde 
zwenczigsten Jare. 

de man. i» dm. Jmpris 
Nicol. Canuten. ppts.

Bag paa det vedhengende Majestats-Segl er ct Contra-Sigillum, hvori 
man seer en Orn med denne Omssrift: JUSTE. JUDICATE FILII, 
HOMINUM. Begge Segl findes i Jo. Mich. Heineccii Opere de 
Sigillis Tab. IX.

' D. ~

Udtog afStcmderne i Jylland og Slesvig deres Vidnesbyrd/ med- 
deelt Kong Erik af Pommern i den Slesvigske Sag. 

Mandagen efter Laurentii Dag 1421.
Ex membrana orig.

Atem vft men nicht loven wvlde, vmme de weldichlike bestttinge dar de here Ko, 
mg van schrifft dar ys vc wvl openbare schün tv dat so ys wrnte Konighwolde- 

m<w
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mar seligher dechtniße de krighede myl den Holsten Heren dar vmmedewileheleuede 
Ok Hoff io Konigynnr Margrere fun dochter an (*) der sele god hebbe, vnd 
lang wen Konitzh woldemars riiden hebben dr Holsten Heren nicht in den weren 
hat van deßem vorfcreuenen lande Men in der tiid alfe Konigh wsldcmar doet 
bleff do hadde he dat vorfcreuen land altomale in syner weren Sünder twr 
Slote, alse Gsrrsrppe vnde dat Nychuß myl erer tobehoringe alse de do was, 
be Hadden de Holsten Heren, vnde enrhelden se doch weldichliken vnde wedder 
recht, vnde dar na alse Konigh wsldemar dort was, do breken sik de Holsten 
Heren vurder in Dat Sulue vorfcreuen sand, alse se ok wo! vurder in dar rike 
deden myt macht vnde welde vnde wo se konden alse wo! bewislik ys so see meer 
in de were kreghen wen se Hadden, de wile Dat Dat Ryke to Dennemarken Do 
hereloß was, vnde in der twiuelinge stand, vnde eer Konyghynne Margrcke 
tolaten wart vormundersche eres Sones also Dat se mechtich wart des Rikes to 
Dennemarken, vnde inder füllten wise hebben de Holsten Heren Dat beseten vnde 
hat bette to Heer weldichliken wedder recht vnde noch besitten Dat se dar aff noch 
in eren weren hebben.

C). id an, Germ. Hub es an, bet er, begyndte <it fere Krig mcd de Holsieenfle HM 
nr om Slesvig, fom hendes Fader tilforn Harde girrt.

<A A A
4$* ''^946)'*^9: 
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Kort Underretning
om det

Dansse Fodmaal, samt Forssiellen mellem 
Dansse og Geographisse Mile,

C. Hee.

§. I.

C&or at maale eller at bestemme de Tings Størrelser, som forefalde i Naturen, 
O enten de hvile og ansees i Samling og forffiellig Beliggenhed, eller de ere 
udi Bevcegelse og stadig Afvexling, den ene i Henseende til den anden, da har 
man udvalt trende Slags Maal, Fodmaal, Timemaal og Gradmaal, og 
saa forffiellig, som end Fodmaakt med sine mindre Inddeelinger i Tommer og 
Straae synes at vare fra Grader, Minuter, Seconder og Tercer, samtTimer 
inddeelte i TimeMinuter, Secunder rc. Saa maa man dog,'som oftest, re
ducere Did kil Grader, og Grader til Fod, Slien, Favne, eller Milemaal, og 
!tr det endog den behorige Forhold mellem Did, Grader og Fodmaal, hvorpaa 
de fieeste Verkftykkers Oplosning udi Astronomien, Geographien og Naviga
tionen grunde sig.

§. 2.
Det er vel «stridigt, hvad Geometrien teret' om Maal i Almindelighed, at, 

efterdi Konsten at maale er intet andet, end at sammenligne Seorrelsen og 
Strikningen af nogen sammensat Ting med en amagen Storrelse, som ansees 
som Unite eller Maalestok, for at erfare, hvor mange gange Stokken cllerFoden 
indeholdes i den Langde, som stal maales, Qvadrat-Foden i det Plan, som op
tages, Cubic-Fvden i den Krop, hvis Indhold ssa! bestemmes, saa bliver det 
dog udi et hvert Land vilkaarlig at antage for Maalestok, hvad Lcrngde man vil, 
for derved af de mindre Maal at bestemme de ftørre, og ved dennem at finde 
Størrelsen af det, som stal opmaales; Jmidlertiiv vilde dog det, som ved frie 

Val



___ Kort Underretning om det Danske Fodmaal, rc. 133 
Val kand antages af hvert Folkeslag, vcere i Commercen og almindelig Levnet 
af storste Beqvemmelighed, om Fodmaaler var antagen af en bestandig Srer- 
relfe over all, hvilket den store Hugenius i jtn Tiid forestog, da han, for at 
give en almindelig Maalestok, recommanderede Lcrngden af et Second pendu
lum, hvis bestandige Srorrelse er noget nar 3 Franske Fod 8. s lin. hvoraf 
en tredie Deel formeentes ar kunne give et almindelig Fodmaal, fom blev det 
samme, og kunde findes over hele Jordkloden hos os og vore Efterkommere. 
Men et saadan Fodmaal vilde endda ep vare bestandig, deels formedelst For
andringen af Varme og Kuld, deels formedelst de centrifugiske Krcrfter, fom 
reise sig af Jordens Omvcrlcning omkring sin Axel, og dcrfore er storre ved 
Æqvator end paa Parallelerne mellem Æqvator og nogen af Polerne, hvilket 
bevidnes af det bekiendle Experiment som Richergiot’De paa Aen Cayenna, hvor 
han maatke forkorte der Parisiffe Second pendulum hen mod 2 lin., for ar faae 
det til at siaae Seconderne paa forbemeiDte Ae, og endnu noyagtigere af de 
Franske Academisters Arbeyder, fom have havt ar giere med Jordens Figur. 
Men da denne Forskiel mellem Æqvator og 6 a 67° Graders latitude neppe be
drager sig ril o. 7 af en Linie, da blev en saadan Forskiel hos Naboer ncrstm 
ukiendelig, ikke desto mindre vil det uden Tvivl gaae med Hugenii almindelige 
Fodmaal, som der gik med det af den beromre Leibnitz foreflagne almindelige 
Tungemaal.

§. 3.
Z Mangel af Fodmaalers Overeensstemmelse udi forffiellige Riger og Lan, 

de er der fornoden at vide, hvad Forhold der ene Lands Maal har til der andet, 
vg der ikke allene for Commercens ffyld, hvor alk maa uddeeles efter Vcrgr og 
Maal, men endog for Videnffabernes Befordring, hvorved som oftest udfor, 
dres, arve Forsog som ere gierte efter er Lands Maal, maa reduceres, for at 
blive brugbare i et ander Land, hvorfore der er hoyligst fornsden, ar er hvert 
Land bestemmer sine Maal paa der noyeste, da der ellers vil verre ugiorlig at 
faststrrre, hvad Forhold der er mellem et Lands ubestemte og ustadige Maal til 
et ander Lands fastsatte og bestemre Maal.

§- 4.
Den Danffe Fvd?r her, som paa andre Steder, enten Atbepds-Foden, 

eller Decimal-^txv, hvilke ere af lige Srorrelse, men nf sorskiellig Jnddeeling, 
Arbevds-Foden deeles som scrdvanligr i 12 Tommer, eller Toll, og Tommen i 12 
Linier eller Srraae. Vecimal-Foden deeles derimod i 10 Tom., Tommen i 
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1 o Lin., Linien i io Scrupler. To Danste Fod glor en Alen, zAlenenFavn,
2 Favn en Node, 2000 Roder 4000 Favn = 12000 Alen eller 24oooFod 
en Mül, vmendstiont et saadant Milemaal, med mit Vidende, ey ved nogen 
trykt Forordning er bestemt. Men hvad Forandring vores Danste Fodmaal 
har verret underkast, inden det har faaer dec bestandige Maal, det nu haver, 
er eir Sag, som ey er saa almindelig bekiendt, at det jo kand behove nogen 
Oplysning, helst da man merker, ac een og anden af de navnkundigste Skri* 
bencere antage den Danste Fod efter en anden Srorrelft, end den nu hos 06 btu* 
gelige, og dec saaledes som den formodentlig brugtes i Dannemark næsten for 
et heelc Seculum. Den vidtberomte Cafllni siger udi det bekicndte Skrift over 
Jordens Figur og Storrelse, at naar Pariser Foden inddeeles i 12 Tommer, 
Tommen i 12 Linier og Linien i 10 mindre Partier eller Points, hvilket giver 
den Franste Fod 1440 £)ec(e, da indeholder den Danste Fod 1404 af samme 
Deelr, saa at den Danste Fod efter en saadan Forhold stulde vcrre 36 Points 
eller Deele mindre end den Franste. Udi Connoiflance des Mouvements ce- 
leftes, som udgives af den beromte Mr. la Lande , findes udi den for ncest af
vigte Aar 1767. pag. 132. at den Danste Fod er u Franste Tommer 8. 3o Li
nier, hvilke, naar de reduceres kil Points eller de mindste Cassiniste Deele, giver 
1403 Points, som differerer allene en eenestr Deel fra ben Forhold som gives af 
Cafllni. Men at de begge have holdet sig ril det Slags Fodmaal, som haver 
vcrrek gangbar i Dannemark for nicer end 97 Aar siden, vil kunde stuttes af det 
folgende. Udi Arbutnots tables of coins, Weigths and Meafues, anden 
Edition, hvorudi anfores Forholden mellem gamle og moderne Maal, siger 
Autor i Tavlen pag. 32. at naar den Engelste Fod er 1000 Deele, da er den 
Parisiste 1068, og den Danste 1042. Vil man vide, hvor mange af de Cas
siniste Deele den Danste Fod bliver efter denne Proportion, da (ætter man 
1068:1042 — 1440:x— 1404.94 eller 1405, som er allene een af de 
mindste Deele, storre end den, som findes ameanet af Cafllni, og er det at 
formode, ar siden disse Autores komme saa nær overeens, da maae enten de 
tvende sidste have fulgt den forste, eller og de alle have hentet denne Underretning 
om den Danste Fod fra een og den samme Kilde.

§- 5-
Det ældste Skrift, hvorudi jeg finder noget med Vished og Tilforladenhed 

antegnet om den Danste Fod, er der, som anfores afben lærde Konge!. Ma
thematicus Rasmus Bartholin uöi Aélis Med. & Philof. Hafnienfibus Part. I. 
N. 123. pag. 215. saaledes lydende: Menfuras variarum gentium qvi diligen
ter annotarunt, non fatis habuifle noftras hic in Dania perlpeétas animad

verto.
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verta Qvippe Snellius in Eratoftene Batavo ftatuit pedem Hafnienfem 
efle 934, q valium Rinlandicus eft partium ioco. Verum cum pedem Haf- 
nienfem cum Bremenfi confundat, fufpicor illos, a qvibus olim transmifia 
fuic Snellio illa menfura, fumpfifie ejus pedis menfuram, qvo forfitan 
mercatores Bremenfes utebantur tum Hafniæ. Conftat enim olim fuilfe 
Bremenfibus Emporium aliqvod Hafniæ in loco, ubi nunc inftruitur regia 
Claffis navalis, ling v a noftra vernacula dicio Bremerholm, haud dubie ac
cepta nomenclatura a Mercatorum natione ibi degentium, Noftrates, pe
dem Hafnienfem cum adhibere opus eft, utuntur femifle ulna?, cujus proto- 
typum foribus curiae urbis Hafnienlis affigitur ex ferro fabrefactum, nullo 
tamen modo convenire animadverti cum illa ratione a Snellio litteris pro
dita, qvam primum enim animum applicarem ad inveftigandam illam men
furam, inveni effie ulnam Hafnienfem 2003 partium, qvalium pes Rhinlan- 
dicus conftituitur 1000 & per confeqvens pedem Hafnienfem feu femif- 
fem ulnae effe 1004. Dette lidet Skrift om den Dansse Fod, er ssrevet mellem 
1671 og 1672/ det er for 97 Aar, eller paa 3 Aar nerr et heck Seculum.

§.6.
Mellem Aarene 1669. og 1670. havde den vidt berømte Picard verret occu

pem med den bekiendte Opmaaling mellem Amiens og Malvoiline, for at be
stemme Gradens Størrelse i Frankerig; hans Loft til at sammenligne de crldre 
Astronomisse Observationer med de nyere, og i Bejynderlighed at profitere af 
den store Thyco Brahes Arbeyde, giorde, at han efter Kongelig Ordre iAaret 
1671. i Julii Manned foretog en Rcyse til Dannemark, og ankom her til Kio« 
benhavn den 24 Augusti samme Aar. Picard var vel forsynet medgode Mathe- 
matisse Instrumenter, og havde blaut andet et rigtig Fodmaal og en vel ind- 
deelt Toife med sig, for dernred at sammenligne Fodmaalets Stvrrelse i Dan
nemark, samt andre Steder paa Reysen, hvorom han i Henseende til d-nRhin- 
lanvsse Fod taler saaledes: Voyage d’Uraniebourg pag. 64. Paflant par la 
Hollande je pris Foccafion de verifier la proportion du pied de Paris a 
celuy du Rhin, dont l’original eft a Leyde, laquelle proportion meparut 
etre exaélement comme 720 a 696. au lieu de 720 a 695, que j’avois fup- 
pofée dans la mefure de la terre. Og i Henseende til den Dansse, siger han 
pag. 70. Tycho dit, que chaque coté d’Uraniebourg avoit 300 pieds de 
Longeur: nous n’y en trouvames qu’environs 290 mefure de Paris; ce 
qui ne nous etonna pas, parce que nous fqavions, que le pied de Danne
mark , qui & la moitié de l’Aune, etoit plus petit que celui de Paris feion 
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la proportion de de 701 ayioaffez approchante de celle que nous trouvions. 
Dette bekræftes og af forbemeldte Erasmi Bartholini Skrift om den Danske 
Fod, hvor han siger: Cum vero Anno præterito exaéliffimam pedis Pari- 
fienfis menfuram fecum a tru li lie t eximius Mathematicus D. Picarc eo fine, 
ut varianum nationum men fu ras cum fu a conferret, tentavimus, qvam ha
beret ulna Hafnienfis rationem ad pedem Parifieniem, atqve conftituto 
eo partium 1440. nec non Leydenli 1390. inventa eft exaéliffuna ratio 
hexapedæ Parifienfis ad tres ulnas Hafnienfes ut 720 ad 701. Sed fciant po- 
fteri, nobis hic mentionem fieri ulna? Hafnienfis, qvalis in præfentia 
publice affixa vifitur, nam poterit forfan hujus men fur a ab antiqua effe 
diverfa, cum prior Ulna* Hafnienfis prototypus ante aliqvot annos qvibus 
affigebatur, deftruélis in obfidioneHafnieniiforibus curiæ, perierit, unde, 
alio in eus locum fuffeéto, facile in fcrupulis partium errori poterit effe 
locus. De præfentis vero ulna? menfura nulla eft hæfitatio, & tuto pro- 
pofita modo ratione uti poterunt curiofi menfurarum. Naar man nu efter 
denne Forhold vil vide, hvor mange af de CaSsiniffe Deele der indeholdes i den 
Danske Fod, da fætter man 720:701 = 1440:1402. hvoraf sees oyensynlig, 
ot omendskiom de anforte Forhold af Caffini, la Lande og Arbutnot lidet 
vige fra denne sidste: saa er dog Forstiellen ey saa stor, at man kand tvivle om, 
at de so alle i den Danske FodS Bestemmelse have efterfulgt Bartholin og 
Picard.

§- 7-
Men det som mig synes den lærde Picard messt maatte have været bekym

ret om at undersoge, var at udfinde, af hvad Forhold den Danske Fod havde 
været i Tychos Tud, thi at supponere, at Foden var bleven uforanderlig fra 
den Tiid, Tycho bygte og observerede paa Hveen, indtil den Did, Picard kom i 
Dannemark, er en Suppoficion, som burde at have været corrigeret, forenv 
denne oplyste Franske Mathematicus sammenlignede sine Fransse Maai med de, 
som fandtes udi de Tychonisse Manuscripter. For at vivr, hvad Tiid der var 
forloden fra den Tiid, Tycho bygte sit Observatorium, indtil Picard besogte Hveen, 
da agtes, at Tycho kom hicm fra sin Udenlands Reyse i Aaret 1575. I Aaret 
1576. begyndte han at bygge p.m Hveen, hvor han forblev henimod 21 Aar. 
1597. var han alt bortreyst til Wandesburg hos den lærde Henrich Rantzow, 
som havde inviteret ham. 167-. kom Picart til Dannemark, og folgelig var 
paa Hveen 9 s Aar efter ot Tycho havde begyndt at bygge. For nu at vide 
hvad Forandring den Danske Fod havde været underkast i en saadan Tiid, da 
er det fornoden at have noget Monument, som har været paa det noyeste op- 

maall
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maalt af Tycho, og hvis Maa! gives tillige i Danst eller Franst Fod, og vccS 
jeg intet prægtigere at tage til Monster, end den store TycKoniste Globus, som 
Picard selv siger paa Det noneste at have opmaalt: Voyage, d'Uranibourg pag 65. 
Apres avoir vu la tour Åftronomique ‘e fus a PAuditoire de fAcademic, 
c’eft ainfi quils appellent le lieu ou fe font les Aélcs publiques de 1 Uni- 
verlité. Jc vis la ce fameux Globe celefte , dont la defeription eft dans la 
mecanic de Tycho, il eft de cuivre tres bien graué, & non obftantroutes 
les fortunes, qu’il a couru, ayant été premiereinent transporté de Danne
mark en Boheme, puis en Silefie & enfin rapporte en Dannemark il eft 
dans fon entier comme s’il venoit d’etre frit. Son diametre eft precife- 
ment de qvatre pieds fept pouce & une ligne me fure de Paris. denne
Globi rette Storrelse taler Tycho selv udi Aftronomiæ inftauratæ Mechanica 
saaledes: Globum infu per Maximum, fumma diligentia nec minori fumptu, 
uti & in ceeteris omnibus, confieri curavimus &c &c. Habet autem ipse 
globus in fua diametro 6 proxime pedes, hinc meridianus & horizon cæ- 
teraqve æftimari poliunt, qvantam globi machinam tam folide & fubtiliter 
elaboratam & undiqvaqve rite conflantem a nemine hadenus, in qvavis 
orbis terrarum parte (abiit invidia dido) conftrudam & abfolutam cITe 
arbitror. For nu heras at finde Storreisen as den Dansse Fod i Tychos £ttD, 
da er det klart, at esterdi 4 Franste Fod, 7 Tom, 1 Lin. gier 661 Linier, 
eHer 6610 as de mindste Deele, hvorudi den Franste Fod er inddeelt, da kand 
man scette, 6 Fod Danst, som var paa Let nærmeste Storreisen as Tychos 
Globus, giver 66ro Deele, hvad da een Fvd, da man finder not. 666 Franste 
Deele i den Fod, som var brugt af Tycho, hvilken er anseelig mindre end den, 
som brugtes i Picards Tud, hvilken holdte 1402 Deeie af den Franste Fod. 
Hvorsore den Danste Fod i Tychos Tud var 338. 3 Deele mindre end Den 
Franste, hvilket noget nær gior 2 Tom. 9. 8 Lin. det er, den Danste Fod var 
ikkun 9 Tom. 2. 2 Lin, as Den Franste Fod, Da den Danste, i Picards Tud, 
var ir Tom. 8. 2 Lin.; hvoraf folger, at dersom Tycho, som Det er troeiigt, 
har betient sig as et Slags Fodmaal i sine Opmaalinger og Instrumenter, da 
maa Der ved at reDucete De Distancer i Danste FoD, som findes i de Tychonisse 
Manuscripter, til Franst Fod, asflaaes for hver Fod 2Fom. 9. 8 Lin solgelig 
naar Tycho siger i sit Manuscript saaledes, font Picard anfører Det uDi fin Rense- 
Beskrivelse pag. 76, at Sundets Bredde er 795oDansseAlen eller 15900Fod, 
da maa man, for at reducere denne Distance til Franste Fod, fubtrahere 3732 Fod, 
da man saaer 12168 Franste Fod eller 2028 Franste Toiler eller Favne, 
da Mr. Picard ved sin Redudion sætter samme ~ 2580 Toifer, hvilket i Den 
anførte Hypothefi giver en Misregning as 552 Toifer eller 3312 Franste Fod.

S 8.
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§. 8.

J-g haver hidindtil anfsrt dr Forandringer, den DanffeFod har været 
underkast fra Tyclios Tiid, indst! Picard kom til Dannemark ogmaalte den 
Danste Fod; dcr vil ru være Ti id at efterses, af hvadSrorrelseFodmaalet be
findes at være i vore Tider, og hvorfor alle forhen anførte Forhold mellem den 
Danske og Franste Fod ere urigtige. Til den Ende agtes, at 12 Aar efter at 
Picard havde maalt den Danste Fod, udkom i Anret 1683. den i May Kong 
OriNian V. Forordning om Maal og Vægt, faaledes lydende: Somvialler- 
naadigst er kommen i Erfaring, hvorledes overalt i begge vore Riger og der
under liggende Lande, blant den Kiobende og Salgende stal findes stor Urigtig
hed i Maal eg Vagt, fom ikke allene ti! fe per den Fattige stor Skade, men 
endog foraarfager i Handelen en temmelig Confusion, da, paa det at enhver desto 
bedre kand vibe- hvad han for fine Penge og Vahre bekommer, og den befundne 
Uleylighed udi Vagt og Maal gandste maa vorde afstaffet, havevi allernaadigst 
for got befunden at forordne een Vagt og eet Maal, fom overalt i begge vores 
Riger, og derunder liggende Lande, stal antages og bruges. Den rette Danske 
Alen stak altid vare en Regel og Fundament til al Maal og Vægt i begge vores 
Riger, og stal komme næt overeens med 2 Rhinlandste Fodder, hvilken Alen 
stal deeles paa fiedvanlig Maneer i visse Ovarteer, Otten og Septenbeele rc. 
Men at denne nye Fods Jndforfel, og den gamles Afstaffelfe, ep har vceret let 
at iverkscrtte, fluttes af en anden Forordning udgivet 12 Aar efter Ven forste, 
nemlig 1695. Dm 2 Martii, hvorudi Det hedder: Eftersom vi ere komne i Erfa
ring , hvorledes det gamle Maal og Vægt udi vore Riger, tvertimod vores til 
dets Coffering og Asikaff-lfe velmenende gierte Anordninger, endnu paa een og 
anden Stev stal fordvlges og unrerh landen hemmelig bruges, den gemene Mand 
ti! merkelig Skade, da ville vi hermed alvvrligen have budet og befalet Magistra
ten i Kiobftæoerne i b-ggevore Riger, at de med storste Fliid stal inqvirere der
efter, og, hvor de noget gammel Vægt og Maal finder, Det i deres Nærværelse 
strap lade cassete og gandste i Stykker siaae, faa at det siden ep meere kand bru
ges, hvilken Jngvisition i Kiobstæderne stal stee inden Den 30 Junii førstkom
mende, og faa vibers. Efter Denne Forordning fulgte endnu berpaa en tredie udi 
Aaret 1698. Den 10 Januarii, hvorudi al Maals og Vægts rette Storrelse be
stemmes, item: hvorledes de samme skal giores, justeres og stemples, og er det 
efter bisse trend? Forordningers Bydende Fobmaalets Storrelse er bleven for
andret og continueret indtil denne Dag.

§. 9.
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§. 9.

Man kunde her med Billighed sporge, hvad der vel kand have givet den 
Rhinlanbsse Fob der Fortrin frem for andre, ak den er bleven introduceret her i 
Lander? Man kand herpaa fvare, ar man fandt der for best (r.) at vcrlge el 
saadanr Fodmaal, som var meest bekiendt i Handelen, og hvis Forhold kil andre 
Nationers Maalestok var almindelig antagen, hvilket kunde paa de Tider siges 
om der Rhinlanbsse Fodmaal. (2.) Herr ! kand endnu legges dette, at man 
neype vil finde noget Slags Fodmaal af foregaaende Egenskaber, som saa lidet 
differerer sra denDansse, som var opmaalr af Bartholin og Picard,saa arder var 
ar formode, ar saa liden en Difference som 1. 2 Fransk Linie, ey vilde gi ore 
mindste Obftacle i forandrede Fodmaals almindelige Brug. (3.) Det er 
endnu at agte, ar den Rhinlandske Fod brugtes fornemmeligen i Videnskaberne. 
Den vidrberomre Willebradus Snellius, som tævte Verden den beste Methode, 
hvorledes en Grad xaa Jordkloden kunde vpmaaleS, havde udi sin Eratoftene 
Batavo, som udkom 161 g. saaledes hefter fine Opmaalinger kil den Rhinlandske 
Fod, ar dens Brug blev umistelig i Geographie, Navigation , og de Ting som 
horten! Soe-Videnssaberne, og vare der nok, som paa ben Tiib levede her i 
Landet, som kunde indser disse Fordeele. Der var herved ar undre, arden Fransse 
Fod ey blev introduceret ligesaavel som andre Franske Moder, helst da Picard 
12 Aar tilforn havde giorr den ligesaa bekiendt her i Dannemark, som benRhin- 
landsse, og desforuden den vibtberomte Ole Römer, som reyste med Picard ril 
Frankerig, blev kalder tilbage 1681. for ar vcrre paa Raab nied i Forandrin
gen af Vcrgr, Maal, Milenes Bestemmelse, og mange andre Tmg, som jeg her 
vil forbigaae.

§. io.
Hvad andre speciellere Narsager der kunde have giver Anledning til at sub

stituere den Rhinlanbsse Fod i steden for alle foranderlige, som brugtes, og skulle i 
KrastafdenKongeligeOrdrecasseres og sonde?brydes,kand her ey videre undersoges. 
Men det veed man, at siden den Tiib den Rhinlanbsse Fod, som nu bruges over
alt i begge Rigerne, er bleven indfort, er ingen Forandring sseer i den Dansse Fods 
Storrelse, og er der efter dette Fodmaal de Dansse Mile ere bievne indrettede. 
EaMiil er fra Mands Minde her i Lander antagen for 12000 Alen, 4000 Favne, 
eller 24000 Fod. I Forordningen af Maal og Vcvgr findes intet nævnet om 
Maalenes Storrelse; men for bog ak have noget, hvoraf dem Milemaal kand 
giores beviiSlig, da antages Milens Storrelse i ben Moensse Styrmands Bog 
pag. 51. (som er approberet af Etars^Raad Römer, som selv forestod Milenes 
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Indretning) for 24000 Fod, og udi et OriginatCarte fem findes i Archiverne 
over Veyens Opmaaling fra Kiobcnhavn til Corseer, antages ligeledes Land
milens Skvrreise for 12000 Alen. Desforuden findes Mikmaakr, som eran- 
tegnet paa de Kidste Archivs-Carier, af samme Storrelse. Paa det Korr over 
Sicelland, som mig synes af Stilen og Tegningen at vare der «löste, findes 
intet Aarstal, men en Opskrift: Tabula Selåndiæ Geographica, med tvende 
Scaler, een paa Danske, og en anden p»a Geometriske Mile, af Husman; men 
at Cartet dog ey er meget (citre end de af Jens Sörenfen, flutter jeg af et Kla- 
gemaal, font Sörenfen giver over Husman udi Opskriften af et Kort over 
Vester-Jyliand, Slesvig, Holsteen, rc, som findes udi Aomiralitels-Archivet, 
cg som samme giver noget Lys udi Ve Tiders Maade at tegne og forfaedige 
Carter: Saa vil jeg her anfore dengandsse Opskrift: Min allerunderdanigste 
Relation og Forklaring, belangende de rrende Stykker Carter, somdene^Mar- 
tii blev mig leveret, at jeg skulde efterser dem og give Bestred, om de ere rigtige 
eller ikke, da kand jeg beviselig med Sandhed sige, alle tre, ingen afdemnoget 
rigtig, langt mindre til noget nyttige; men aldeles alle Ting derudi til Vands 
og til Lands sauter, unyttigt, og af flet ingen V«rdie. Skade, at det smukke 
Papiir derpaa spilt er. De Personer, fom de Carter har tegnet, har aldeles 
den Forretning intet forstaaet, og derfore ikke tordet fit Navn derunder strive. 
Anno 1695. var jeg med min Milevogn udstikket, da jeg maalte Jylland fra 
AarS af til Randers, til Mariager og Hobroe, til Hiorning, ti! Skavens 
Bye og til Skavens Landspils — Saa maalte 'jeg fra Skavens Landpynr 
kangS Strandbredden, alle Bugter, Udhukke, og alle Ting med Compas af- 
peilede, hvorledes det sig strekkede. Saaledes tillHarbooen og Lemwig; saa ul 
Baads gandsse Liinsiorden, alle Bugter og Udhukker besogte, og Cart derover 
regn.de. Fremdeles maalte langs Stranden til Fialtrings Soe, til Ringkio- 
bing og den See til Fulsoe, til Horns Res forbi Waare, til Ribe, Tenderen, 
Husam, til Tonntngen, til Bysen, Oldenworde, Vredsted, Moldorp, Bruns» 
boltet, i gi en nem Ostermoer til Margreten, til Glykstad, W«del, til Altona 
ind i Hamborger Stad, maalte indenvolds rundt om Altona, og deromkring 
maalt Hamborger Elv. Präsident Jeden gevv mig Capital» Hans Drejer meb 
sin Hollandste Jagt. Jeg Elven befver, loddede, akpetlede, og Landene derudi 
maalte og tegnede. Saa ved Brunsbottel paa Land, fra Brunsbotte! igien 
ind i Tonningen eg til Husum, der til Vands.udmaalte alle Øerne, Forte, 
Amzvn, Rome, Mands, Fanve/ Da til Lands til Ribe igien, maalte over 
Land fra Ribe til Colding, og igiennem Fyens Land til Nyeborg. Dette Stykke 
Cart tegnede jeg da samme T>id paa Reysen, men Originaler kom paa Admi
ralitetet at besigtiges, da beholdt de den fra mig, jeg maatte ikke faae den i 

mine
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mine Hander meere. Siden befandt jeg den hos Logte-Jnspecteur Husman, 
som lod fin Son og Emanuel Hofman samme mit Cartes Original i sit Huns 
aftopiere. Det var overalt fra Skavens Landpynt til Hamborg, rigrig og ffik- 
kelig i stort tydelig Bestik. Secretaire, Jnstitz-Raad kerer VVorm veed, hvor 
samme mit Original-Cart henkom den Tiid, eller hvor der nu er. Om Deres 
Kongelige Majestät allernaadigst kunde behage, at jeg reent Cart efter noget af 
denne Tegning stal giere, saa stal jeg snarlig kunne det indlevere, naar jegfaaer 
Kongens Villie at vide, hvor lang District det stalle giores. Jeg indtil min 
Dods Stund er og forbliver Deres Kongelige Majestcets allerunderdanigste 
troe-fiittige Tienere, Jens Sörenfen, Soe- og Land^Directeur. Kisbenhavn, i 
fiorsteHast, den 5 April 1720. Om det nu er denne Logte-Znspecteur, som 
har efterladt os Tabulam Selandiæ Geographicam, er jeg ikke gandste vis 
paa; men dette erfares saavel af Husmans, som Sörenfens farter, at de begge 
have antager Milenes Storrelse for 12000 Alen.

§. ii.
At intet om Milemaalet findes udi nogen trykt Forordning, er ey at undre, 

siden Milene selv ved Steenmcerker ere til Efterkommernes Underretning ind
rettede og bestemte, deteneste, som herved kunde erindres, erden lidenBefvar- 
lighed af den virkelige Opmaaling, at flmte sig til Milemaalets Storrelse, siden 
Distancen mellem Fierdingveys Palene ep beflndes at vare af lige Storrelse. 
Men for at fee hvorvidt de forstielüge Distancer mellem Milepalene ved Op
maaling ere befundne, da er efter hoyere Ordre vpmaalt: (1.) Uden for Oster- 
Pork, Distancen mellem forste og anden Milepal, som er befunden at vare 
3172 og en halv Alen. Distancen mellem anden og tredje Milepal 3069 og en 
halv Alen. Mellem tredie og fierde Milepal 3195 Alen. (2.) Uden for Vester- 
Port er Distancen mellem forste og anden Milepals 10 Alen. Distancen mel
lem den anden og fierde 6936. (3.) Uden for Norre-Port er Distancen mellem 
anden og trebie Milepal 3126 Alen. Vilde man nu efter disse Opmaalinger 
bestemme Milenes Storrelse, da blev Milen efter Fierdingsveyens Storrelse 
mellem trebie og fierde Pal uden for Oster-Port 12780 Alen, det er 782 Alen 
for lang, og dersom man beregner Milens Storrelse efter Distancen mellem an
den og fierde Pal uden for Vester-Port, da bliver dens Langde 13872, som 
er 1872 Alen ft or ve end 12000. Denne Assigning fra Milens rette Storrelse 
er over en halv fjerding Vey, og maa uben Tvivl have en anden Grund end 
den, som kunde folge af Milenes virkelige Opmaalmg og Bestemmelse.
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§. 12.

For at undersøge Grunden til denne Uliighed i Milepalenes foranderlige 
Distancer, maa nran, synes mig, eftertanke, fsrst kil hvad Ende Milene ere 
opmaalre, og derncrst paa hvad Maade denne Opmaaling er foretagen. I Hen« 
seende tilder forste, da er ve! den fornemste Aarsag eller Hensigt til Milenes 
Bestemmelse og Opmaaling i et Land, ar kunne regiere Fragten, Posterne rc. 
og derpaa satte en billig Taxr. Men naar Vognmand, Postvogne og Fragrer 
efter Billigheds Regler ffulle betales, mon dec da er Veyens Langde allene og 
ikke tillige Veyens Besvarlighed, som stal bestemme en saadan Taxation, lige
som man i at bestemme en Tonde Hartkorn, ey allene seer paa Strekningen af 
Jordsmonnet, men tillige paa Jordartens Godhed og Slethed, og mon ikke 
noget saadant kand have havt Sted i Milenes Bestemmelse. Man har og ey 
(saaoidt man veed af Tradition) bestemt Milenes Srorrelse ved Kiademaal, 
som bruges i de Geometriske Opmaalinger, men hellere ved Skridttallere og 
Milevogne, og at deslige Vogne have tilforn varer meget i Brug her i Lander, 
fees df forberørte J. Sörenfens Opskrift, og er der endnu er Sporsmaal, om 
det er bedre at opmaale Milene med Milevogn end med Maalelanken, og af 
hvad Beskaffenhed de Milevogne have varet, hvoraf man i deslige Opmaalinger 
har betient sig. I Henseende til det forste, da er vel Maalelanken, saaledes 
som den bruges i de Geometriske Opmaalinger det behandigste og beste Maale- 
redskab, man har udfundet, naar man i Opmaalingen ey forlanger Den alter# 
stsrste Noyagtighed, omendssionr det er besvarlig nok at giere lars-Regning 
for Lankens Krumhed og forffiellige Srrakning paa lange Distancer, item: at 
holde Lanken i en behorig Forkortning og Pofition, naarBakker og Dale, samt 
andre Hindringer udfordre det, da alt udi De Geomecriffe Opmaalinger maa 
affattes saaledes, som om den gandffe Samling af Opmaalinger henhsrte til 
een og den samme horizontale Plan. Men er det ikke langt anderledes, naar 
Veyenes Langder ffulle opmaales; thi der horer Det ffionse og hule af Veyen, 
enten Det gaaer ned i Dal eller op af Bakke, ligesaavel til Vryens Langde, som 
det horizonrale, jevne og sietre, hvorfore man udi Veymaalingen med Lanken 
maatte strekke Lcenken efter Hiulsporet hvordan end Veyen lober, fficev eller 
krum, op eller ned, i Huller, Dale eller Bakker, hvilket vore Forfadre have 
anseet af den Vanffelighed, at De ey have villet beriene sig af Lanken, men af 
Milevvgn, fordi ingen Distance paa Veyen kand forekomme, vare sig i dens 
hule eller ophavede Deele, af hvad Beffaffenhed De end kunde vare, som jo 
Vognhiulene maae rulle over, da Distancen, som Hiulets Omkreds giver i 
hver Omlob, opmaales, og naar Hinter har lobet om saa mange gange, at 

Hiulets
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Hiulets Omkreds multipliceret med Antallet af Omlvbene eller Revolutionerne, 
net op gi or en fierding Vey, da visesderved det Sted, hvor Milepalen stal sattes. 
Sat for Exempel, at Vognen har fire lige store Hiul, og man vil finde, hvor 
mange Omlod Hjulene af en given Diameter D maa giore, for at opmaale en 
fierding Vry, eller og naar Revolutionernes Antal er given, da at finde Hjule
nes Diameter, paa det at fierding Veyen kand opmaales under det givne Antal 
af Revolutioner, da sat, at Diameter forholder sig til Periferien, som d: p. 
og et af Hiulenes Diameter er — H, da er Hjulets Periferie ~ p H lad Re#

6 
volutionernes Antal vare m og Fierdingveyens Storrelse i Alen 2= A da bliver 
mpH — A tnen_p— z. 14 folgelig er z. 14 mid — A og derfor, naar H 

d d
gives i Alen, da er m — A eller naar m gives, da findes Hjulets Diameter 

3.14H
H — A det er naar Revolutionernes Antal m sattes — 400, da vil Hjulets

3.14 m
Diameter falde mellem 2. z Alen og 2.4AKN, eller noyagtigere 2. z88;Z5Alen, 
og, naar man da indretter Mile-Machmen eller Idodometeren faaledes, at Dentil# 
kiendegiver naar Hjulene af den bestemte Diameter har giort de fastsatte Omlob, 
da kand paa det Sted, hvor sidste Omlob endes, Milepalen nedsattes. Jeg 
tilstaaer gierne, at disse Milevogne kunde have deres Feyl, og kunde og videre 
specificere, hvad Feyl de ere underkastede, imidlertiid kunde de dog til Milenes 
hastige Opmaaling giore den beste Tieneste, baade i at vise Veyens Langde og 
Veyens Besvarlighed, naar Tiden anmerkes, i hvilken Milevognen ved lige 
Omlob af Hiulene har udmaalet Milens Langde.

§ iZ.
Af hvad Beskaffenhed nu Jens Sörenfens Milevogn har varet, kand jeg 

ey sige min Lasere, men maa henvise ham til Leopolds Theatrum Machina
rum, om han har Lyst til at vide, hvorledes deslige Hodometres seer ud. Det 
eneste, jeg herved bor at erindre, er, arder fra Kong Chriftian den Femtes Tiid 
haver varet fa a konstige Mach i ner af Det Slags her 1 Landet, at jeg ingensteds 
har sect dem bedre, og af en saadan Beskaffenhed, at de ere meere skikkede til at 
udstaae Rultningcn af Vogne end de, som ere sammensatte af vidtlsftige Hiul# 
verk, og er det at formode, at den vidtberomte O. Römer haver havt stsrste Deel 
i disse Machiners Opfindelse, da han frem for andre havde med Milenes Op

maaling 
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mauling at bestille. Forfatningen af bisse Hodometres var as folgende Beffaf- 
fetched: Denne ingenieufe Machine er neppe i Fod lang. I Midten er den 
henimod 6 Tommer breed, i Enderne fire. Den har en Tykkelse af en halv 
Tomme, i hvilken Distance hele Werket bevares mellem tvende Messingplader, 
da der paa Ddersiden af den ene findes trends Uhrffiver med Visere, og paa 
Pdersiden af den anden Plade tvende Metalklokker med hosfoyede Hamre, til 
at give Lyd fra Klokkerne naar Machmens Sammenfatning og Hensigt der 
udfordrer. Til denne Machine er der bag vedKudffesadet paa en hchy opstaaende 
Svanehals asTra indrettet et Foutteral eller Skab, hvorndi Machine« ffrues 
fast med fire starke Skruer. Paa Vognenselv vare der fire lige store Hiul, cg 
ved et af de forreste en Indretning af saadanne Vagtstanger eller Levies, 
hvorpaa Hiulet i hver Omlob virkede, og derved meddeelte en ordentlig Beva, 
gelse til en fra Machinen udgaaende Vagtstangs Arm, hvorved Machinen samt 
bens Visere og Klokker kunde sattes^ Bevcrgelse. Ved hvert Omlob af Hjule
ne gaaer Viseren paa den underste Skive cn Grad eller Deeling frem; og naar 
samme Visere har gjort en heel Revolution etter Omgang paa dennederste Skive, 
da gaaer i denne Did Viseren paa den mellemste Skive forst en Grad frem, og 
naar denne Bevcrgelse er gientagen saa ofte, arden meUemsteVisereharbeffrevet 
en fierde Deel affin Cirkel, da har man faret en Fierdingvey med Milevognen, 
og derpaa flaaer en Klokke, for at give Milepalens Nedsatning tilkiende. 
Denne Klokke gienrager fin Lyd, og klinger trends gange ved Enden af de trends 
forste Qvadranter eller opmaalede Fierdinger af Milen; men naar den fierde 
Qvavrant eller den sidste Fierdingvey er til Ende, da har den mellemste Visere 
giort en heel Revolution, og da har i denne hele Did aset faabant Omlob den 
overste Visere paa den tredie Skive bevceget sig en Grad etter Deeling frem, 
for at bemerke, at man nu har faret en heel Miil, og da flaaer den anden eller 
storre Klokke, faa at Machinen ey allene tilkiendegiver ved den underste og mellem* 
fte Visere alle Omlob af Hjulene, men endog med Visere og Lyd bemerker hver 
Fierdingvey og hver Miil, naar den er fuldender, hvilket altsammen kand fees 
og hores af den, fom sidder i Carossen, uden at Slud etter Regnveyr enten kand 
incommodere den, fom observerer, eller Machinen frlv. Siig, min Loesere! var 
bet ikke lystigt at have en saadan Reyftvogn.

§. 14»
Efter en saadanBeskrivelse omMilene, deres foranderligeStorreksemellem 

Milepalene, famt Maaden at opmaale dem med Milevogne, veed jeg ey om 
dennem for bet narvarende at give noyere Underretning; men det flaner endntr 

tilbage
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tilbage ak forklare Forffiellen mellem Danske Mill og Geographiske, eller, som 
de kaldes paa Husmans Kort, Geometriske Mile, hvilke sidste ep faa ofte fore
komme og bruges i almindelig Levnet, som de forste. Til Oplysning herpaa 
merkes, ar enhver Jordplet, et hvert Huus eller Bvepcrl paaJorden, kand be
tragtes i krendeHensigter: Enten (i.) somenPart afdetLand, Eyrndom, eller 
Domains hvorudi samme befinder sig, eller (2.) som en Part af hele Jordklo
den i Sammenligning med alt, hvad som paa vens yderste Skorpe befinder sig, 
eller (3.) som en Part af hele Verden, bestaaende af Soel, Maane, Planeter, 
Fixstierner og alt det derudi haver Liv og Aande. I Henseende til den forste 
Hensigt, da distingvere vi oS og den Plads hvorpaa vi leve, ved at bemerke i 
Fod, Miiemaai og Compasstrergex den Situation og Distance, vi have fra alle 
omkringliggende bekiendre Steder. I Henseende til den anden Hensigt, da til- 
kiendegives vores Plads ved en bestemt Bredde eller Distance fra Æqvator, 
samt en given Leengde i Æqvator, som tallies fra Vester til Oster fra forste 
Meridian. Denne anden Hensigt ere vi ey i Stand til at udfore uden (3.) ved 
at sammenligne vores Plads i Verden med Solens Plads, hvorved Tiden regle
res, etter med Polarstiernen i den mindre Biorns Hale, hvoraf Poli Hoyden 
dependerer, med JordmaanenS, vgde ^ovialiffe Manners Formorkelse, hvoraf 
Langdens Bestemmelse dependerer, eller med andre himmelske Kropper, ved 
hvis Hielp det samme kand udfindes, og er det udi de tvende sidste Hensigter 
man foruden ve orvinaire Mile maa benene sig af ve Geographiske.

§- if.
Jorden er rundagtig, dens Omsegling og dens Skygges Rundhed i Maane- 

Formorkelser bevidne vet. Vi vil for et Oyeblik antage ven som Kugelrunv, for 
at facilitere vores Begreb. Det bliver deraf klart, at alle tunge Legemer, som 
staae eller falde Lovret paa Jordstorpen, befinde sig i Direction med Jordstraa- 
lerne, som uvgaae fra Jordens Lentro og staae perpendiculair paa sammes 
Skorpe. Naar vi Verfore staae perpendiculair paa Jorden, da gaaer Linien 
af vores Zenit og Nadir, som strekke sig indtil Himmelen, igrennem Jordens 
Centrum, og faa ofte vi forandre vores Plads paa Jorven, va kommer vi i 
Direction mev en anden Jordstraale, som viser og pcrger op mov et außer Zenit 
paa Himmelen. Men af Forandringen i Zenit dependerer Forandringen i 
j?oli-Hoyde, efterdi Zenits-Diftancen fra Æqvator altid er faa stor som Polens 
Hoyde over Horizonten. Det folger heraf, at naar vi under en Meridian 
bevcrge os fra f. ex. Sonden mod Norden, da kommer vores Zenit längere 
fra Æqvator eg Polen hovere over Horizonten, herved sporges, hvor stor en 

T Vey 
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Ven man maa beskrive paa Morden, paa Det at Zenic-Diftancen frc. Æqvacor 
vg Polens Oploftelse over Horizonten stal forandres en heel Grav, ti)i af 
denne Forandring i Gradbue paa Himmelen, og det Dertil svarende Miiemaal 
paa Jorden, dependerer Bestemmelsen af de Geographiste Mile.

§. 16.
De, som blank de Gamle have forsagt en saadan Opmaalrng, vare Era* 

toHenes, som levede i Alexandrien under Ptolomacus Evergetes og Pofido- 
nius; men de gidftde sig kil Jord Distancerne, den forste mellem den dybe Brvnd 
i Syene, (hvor han befandt O at vare vertical i Soimner-Soelhvervs-Tiden) 
vg Alexandrien, og den anden i Anledning af Stjernen Canopus kil Distancen 
mellem Rodes vg fsrberorte Stav, og derfore gave begge et Maal paa Jor» 
dens Omkreds, som meget viger fra det sande. Den forste virkelige Opmaa- 
ling, som rar bedre overlagt, blev foretagen under Califen Almanons Regie
ring , som begyndtes Aar 814 efter Christi Fodsti. Calisen lod forsamle saa 
mange af de beste Mathematicis, han kunde faae, udi en stor Slette i Mesopo
tamien, kaldet Singan, og boo, at man stulde fsrst tage Latituden af For
samlings Pladsen, dernaft ffulle de Forsamlede deele sig i tvende Tropper, den 
ene Trop beaive sig mcd Maalrstokken eller Lanken i Haanden mod Norden, og 
Den anDcn i O ppofit-Direction mod Sonden, bestandig maale sig frem, og 
holde sig i Meridianen, indtil hver Flok havde forandret Laciruden paa i°. 
De samledes igien, og befandt, at det ene Partie havde uvmaait 56, det an
det 56 eg to trediedeel Mile, hver paa 4000 Coudées, for at bestemme Gra
dens Storrelse. Blant de nyere siges Fernel, en Franst Lcrge og Geometre 
udi 16 Seculo, at have, ligesom vores gode gamle jens Sörenfen, sat sig i sin 
Milevsgn, styret Rcysen fra Paris modAm'.ens, og fortsat samme, indtil han 
havde forandret i° i Latitude, va derved befunden, at Milrvvgnrn havde op- 
maalt en Distance af 56746 Toifer, so nr stiller ikkun zrq Toiler fra Ven, Pi- 
card mange Aar derefter bestemte, som befandtes at vare 57060 Toifer; men 
den forste, som ved en opmaalt Bafis, samt Trigonometriste og Astroi.omiste 
Operationer, gav et Exempel, som Picard og de vvrige Franste Mathematici 
i Gradens Opmaalrng have efterfulgt, var denvidtbersmte og indfodde Hollcen« 
der Willebrodus Sneliius, som saac, at intet Land kunde vare metre stikket til 
Trigvnomtttiste Opmaalinger end Holland, vg Derforovmaaledeen Bafismellem 
Leyden og Soeterwvude, paa hvilken h m grundede sine Trigonometriste Opera
tioner, for at sinde Distancen mellem' Alcmar og Berg op Zoom, da ban ved 
Hielp af Astronomien stuttede sig til Forstiellrn as disse tvende StcederS Latitu- 

der
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der at være i° ti' 3oz/, hvoraf Gradens Langde blev (Tuttet at vatre 28500 
eller 28488 R inlandste Rover, hver paa 12 Fod, han lod denne Opmaaling 
trykke i Leyden Aar 1617. under Navn af Eratoftcnes batavus. Samme 
Distance er enenu negere udregnet og forbedret af den icerde Muflchenbroek, 
og befunden at være 29514. 2 Roder) fom reduceret tilFranste Fod giver 57297 
Toiler, og er ikkun 37 Toiler storre end den, fom er funden af Picard. Og 
er det samme Willebrodi Snellii (Eyempel de nyere Franste Mathematici, saavel 
de, som have vpmaalt Graden i Frankerig, som de ovrige, der forrettede en 
ligedan Opmaaling ved Polar-Lirkelen, og nær ved Æqvacor, have med fuld» 
komnere Instrumenter og forbedrede Theorier i Astronomien, sat sig til Monster, 
og kand man paa Det alierkorteste bekomme en fuldstcendig Underretning om de 
fornemste Opmaalinger, og Bestemmelsen af Meridian Gradens Stocrelse udi 
differentes Egne og Lande ved at igiennemicese fire Octavblade udi Monfr. 
de la Landes Expolitiori du calcul Åftronomique pag. 191., hvor alt bliver 
fremsat paa det korteste.

17.
Ved at henvise mine Lasere til denne faa korte som smukke Afhandling om 

Gradens Stsrrelse, kand jeg ikke undgaae at erindre den Anmerkning, font for» 
berime navnkundige Skribent gier ved den Opmaaling, som saavel lykkedes i 
Engeland for den i Soe»Videnstaberne vidtberomte R. Norwood, hvilken for» 
betörte Autor fi-nes at ville disputere den 2Ere at have opmaait Graden med 
faa stor Noyagtighed. On pretend, dit il, aulli en Angleterre que des 
l’année 1636. -Norwood avoir tro uve le degres par des mefures prifes entre 
Londres & York de 57300 ou de 57400 Toifes, resultat qui fe trouveroic 
dune exactitude bien finguliere pour ce temps la; Mais un fait plus auten- 
tique c’eft que Newton en 1666. jettant les premiers fondements de fon 
admirable Syfteme de la Gravitation, n’avoit jamais oui parier des Mefu
res de Norwood, & fuppofoit avec tous les pilotes de fon temps les de- 
gres de 60 milles Anglois, qui font 49200 toifes (fuivant un Aéte de Par- 
lement en Angleterre le mille Anglois eft de 5280 pieds Anglois, ce qui 
revient a 826 toifes de Paris ou environ).

Il y avoir dont plus d’un qvart du total d incertitude fur la Grandeur 
du degre lorsque la magnificence de Louis XIV., le Zele du Grand Col
bert & l'habilité des Aftronome Francois deciderent cette question Monfr. 
Picard trouva le degres de 57060 toiles valour exaéte a laquelle les opera
tions les plus recentes aioutent a peine 12 toifes. Zeg tilstaaer at dette 

T 2 Argument 
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Argument af Monfr. de la Lande tv et af dr fineste og fubtiMU, der kunde 
gives mod Norwood; thi det er at formode, al Newton, som vidste a!t, hvad 
som var foretagen i ren Engelstc Litteraturs, haver i Aaret 1666. ey kunnet 
vare uvidende om Norwoods Opmaaling, hvilken af hannem siden citeres 
(efter Wolfs Elem. Geogr. & Hydragr.) i den tredie Edition af Prine. Math. 
Phil. Nat. pag. 413. Jeg, for urin Deel, har aldrig kunnet rroe, at en En- 
qelsmand af Norwoods Modestie og Indsigt, eller at faa beromte Mand, som 
Newton og andre, ville prale af det, som ikke var, for at relevere sine Lands, 
mcend, og at jeg derudi ey har feilet, vil sees af een af de nyeste Relationer om 
Norwoods Ar de yder, saaledes lydende naar det fordanstes: Maftr. Wright, 
en bekiendt Autor i Styrmandskonsien, havde observeret, at, naar man tager 
Svelens Hoyde over den sigtbare Horizont, og deraf vil finde Solens sande 
Hoyde, da maatte man giere en Correction for Oyets Hoyde over Horizon
ten, hvilken Correction ey vel kand beregnes uden at vide Jordens Storrelse. 
For at udfinde samme efter de Grunde, som vare forestagne af Wright, op» 
nmalte Norwood Distancen mellem London og Pork, fra hvilken og Solens 
Middags Hoyder tagne i Sommer-,Soelhvervs.Dden paa begge Steder han 
stutter sig til Gradens Storrelse af en stor Cirkel at vcrre 367196 Engelste Fod, 
eller $7300 Franste Toiler, hvilket er meget noyagtig, naar denne Opmaaling 
sammenlignes med andre af de nyeste. .

Om denne Opmaaling giver Norwood fuldstændig og tydelig Efterretning 
i hans Afhandling, kaldet Seaman’s practice, forst udgivet i Aaret 1637. 
(Dette er hen ved 33 Aar, forend Monfr. Picard havdesuldendctsin Opmaaling 
i Frankerig,) hvor han med en uaffecteret Modestie beder om Forladelse, at han, 
som en privat Person havde foretaget sig at determinere en saa vanstelig Sag, 
og tillige giver Raifon, hvorfor saa stor en Mathematicus som Snellius har 
kündet feile i en saadan Underfogning. Ingen Forandring blev herudi giort i 
vvenmeldte Skrift, kaldet Seaman’s praétice, focend ndi Den tolvte Edition, 
trykt i Aaret 1676, da Autor var Vod, da man indrykte folgende Paragraphs 
med mindre Stiil pag 39. I Aaret 1672. gav Monfr. Picard en offentlig 
Underretning paa Franst om Jordens Opmaaling, hvoraf kand ftes et fort 
Udtog i Philof Transactions N. 112., hvorudi han stutter, at en Grad af en 
stor Cirkel indeholder 36^184 Engelste Fod, hvilket meget ncer kommer overeens 
med Norwoods Experiment. Dette er cominueret i De sidste Editioner, og 
findes i een, som er trykt endog i Aaret 1732. Omendstiont nu Norwoods 
Opmaaling ey var bekiendt af Den store Newton, saa var den dog ikke sorglemt, 
men bestandig recemmenDeret af de Engelste Skribentere over Navigationen, 
saasom af Mr. Henry Bond pag. 107. i hans Seaman’s Calender, fort efter

Publica»
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Publicationen af Seaman’s pradice. Af Mr. Henry Phillips in his Geome
trical Seaman, trykt Aar 1652. og udi hans Avancements of Navigation, 
i AaM 1657. Af Dr. John Newton i hans Mathematical- ^nftitution, Aar 
1654. Af Mr. John Collins i hans Navigation by the plain Scale, 1659. 
Af Mr. John Seiler i hans Practical Navigation, 1669. As Mr. John Brown 
i hanS Triangular Qvadrant, 1671. Og af alle disse anforte Vidnesbyrd syneS 
mig at det kand ansees fom en afgiort Sag, at Norwood havde opmaaltGra- 
dens Stvrrelse i Engeland over 33 Aar forend den var opmaalt af Monfr. Pi
card i Frankerig, hvorom endog kand låses Hiftoire des Mathematiques par 
Monfr. Montucla Tom. Second pag. 233. Men foruden Norwood havde 
endnu en Hollander ikke langt ester, at Snellius havde fuldendet sin Opmaaling, 
fom var fer Aarct 1617. foretager en nye Opmaaling, hvvrudi han ved Trigo- 
nometrisse Operarwner havde opmaalt en meget stor Bue, og paa begge Enderne 
deraf determineret Forffiellen af LatitudenmeD en Sedeur paa 120 af 14 Fods 
Radius, og derved fundet Gradens Storrcsse faa ncrr, at den ey differerede fra 
Picards Gradmaal uden paa lO Toifer: Denne store Mands Arbeyde (hvorom 
intet findes i sorberorre Samling) er til visse lige fim gammel, fem Norwoods, 
om ikke meget aldre; paa forberorte Sted udi Hiftoire des Mathematiques, 
siger Monfr.Montucla, ar denne store Mand dode 1638. og var 77 Aar gam
mel, og Monfr. Picard taler om ham, som om han 1671. havde talt med ham 
i Amsterdam. Jeg vil an fere begges Ord. Montucla siger: Guillaume Janfon 
Bleau (en latin Cæ/ius) difciple de Tychon, c’eft fait un nom celebre par 
ces travaux geographiques, il mourut en 1638. age de 77 ans. Men Picard 
siger i sin Reyse ril Uraniborg paa det Sted, hvor han taler om sin Sejour i 
Holland: Comme j’avois appris que depuis per Monfr. Bleau d'Amfterdam 
avoit travaille aufli bien que moi a la melure de la terre, je fus curieux 
d’en conferer avec Lui. Sur quoi je puis dire que nous eumes une joye 
extraordinaire, ce bon Vieillard & moi de voir que. nous etions presque 
d'accord touchant la grandeur du degré d un grand cercle de la terre & que 
le different! n’alloit pas a cinqv perches de Rin ou 6o’pieds. Je n’ay point 
f^u, que le manufcrit, qu’il m’enfit voir, ait été mis au jour, mais je 
fuis certain que Snellius n’avoit rien fait de fi grand. Jeg veed ikke at con- 
ciliere disse tvende Steder, om ikke Picard haver talt med een af Bleau hans 
Descendenter, og troet at han haver talt med Bleau selv.

§. 18.
Deler af der foregaaende nogenledes klart, at de Gamle, samt de, som 

forst i 17de Seculo arbeydede paa at udfinde Gradens, 4g derved Jordens
T 3 Stor-
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Ttorrelse, tcenkte ikke paa andet, end naar Ttorrelsen, af en Grad er given, da 
kand man derved finde Jordens Omkreds, af Omkredsen Diameteren samt 
Jordens Flade og Cubiske Indhold, man kunde endnu af Gradens Langde i en 
stor Cirkel, fem Æqvator, bestemme Graderne af de mindre Cirkler eller Pa
ra ilderne i en given Distance fra ZevnbegnS Cirkelen; thi efterdi Cirklers Om, 
krebs, oa de deraf bestemte Trykker, forholde sig kil hinanden, som Cirkelmaa- 
lerne, da var det let at indser, at man BunDe multiplicere Graden i Æqvator 
med Cofinus as Latituden, og dividere Det Udkommende Med Radio, sor at 
finde Parallel-Graden, man kunde og med stsrre Noyagrighed folvere der be* 
BtenDte^roblema om Corrections for Opets Hoyde over Horizonten, som 
gav Norwood Anledning kil at opmaale Graden, mnn Bun De regiere Logliniens 
Ttorrelse, Ha nyttig et Maal i Navigationen, som MaalelcrnBen i Lanbmaa* 
lingen, man Bunde og derved fornemmelig fastsatte Tocmllens og de Geographisse 
Miles Ttorrelse.

§. 19.
Ved Bestemmelsen af den Geographisse Miil hos differentes Nationer 

veed man, ar der er noget, som dependerer af hver Nations frie Val, noget, 
som aldeles dependerer af Gradens Ttorrelse; saaledes staaer det hver Nation 
frit for at antage, at der stal gaae 60 Miil paa en Grad, som det er brugelig 
hos Italienerne og Engelcrnberne, eller at der stal gaae 20 Toemul paa Graden, 
som det antages i Frankerig, eller at Graden skal holde 15 Miil, som det hos os 
her i DannemarB og hos Hollænderne er i Brug; men saa snart en saadan For
hold mellem Grader og Milenes Antal i hver Grad er bestemt, da er derved 
tillige den Geographiffe Mül fastsat; thi naar man antager Graden efter 
Norwoods Opmaaling mellem London og Pork at vcrre 367200 Engelsse Fod, 
da bliver ben Geographisse Miil i Engeland, som er 5% af Graden, saa stor, 
som 6120 Engelsse Fod, (*) som er stvrre end en ordinair Engelsk Miil paa 
;28o Engelffe Fod., Ligeledes findes den Geographisse Miil i Frankerig, naar 
Gradens Ttorrelse i 4s0 Latitude, som 61*57030 Toiler, eller 342180 Fran
ste Fod, divideres med 20, da man faaer den Geographisse Mill saa stor, 
som 285 k. $ Toi fer (*') eller 17'09 Fransse Fod, som erelamgerc end be ordi
naire Landmile, hvoraf der guner 25 paa i° endnu meget stsrre end de omkring 
Paris, som regnes for 2000 Toifer. Ligeledes findes en Dansk eller Hollandsk 
Geographist Miil, naar Gradens Ttorrelse antages for 57060 Franste Favn, 

som 
(*) Marine Guide, pag. 84.

(**) Traité de Navigation par Monfr. la Caille, pag. 47.
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som divideret meD !5 giver 3804 Franst? Favn eller 22824 Franste Fod^ som 
gior 23623 Danste Fod for ven Geographiste Miils Storrelse, som derfore 
er Z77 Danste Fov mindre end Ve ordinaire Danste M le paa 24000 Fod. 
Der er deslige Geographiste MiKS Srorrelse, som giver Grunden til Logliniens 
Jnddeeling i Scyrmandskonften, hvor man ved Logmaalingen efter el halv 
MinutglaS fogrr at bestemme, hvad Vey Skrbet gior i en Time; thi efterdi 
Distancen mellem tvende Knoper bor have den samme Forholv til den Geogra
phiste Miil, naar Ven rages som hos Engelcenverne, eller til Gravminutens 
Storrelse hos de Danste og Franste, som f Minut har til Timen, det er, som 
i: 120 da er, (naar Gravens Storrelse i Fod er O) Distancen mellem tvende 
Knoper = G, _x_ 5t Fod hos de Engelste, eller naar man tager

60 7200
I af Ven Franste Geographiste Miil, som erdet samme som so af Graden—17109 
Franste Fod, og dividerer samme med 120, da faaer man Distancen, som 
bor vare mellem Ve Franste Knoper saa stor som 47. 5 Franste Fod, ligeledes 
findes Distancen meHttn Ve Danste Knvper ved at lage fierde Deelen af den 
Donste Geographiste Miil, og at dividere det Udkommende tuet) 120, da Veil 
fundne Distance vil blive 49- 2 Danste Fod, eller i Almindelighed bliver denne 
Distance faa stor fotn Gradens Storrelse G divideret meD 7200, som er halve 
SeconderneS Antal i en Time, efterdi 4': 60 = G : (3 eller 1 : 120 

7200 60
— 60:7200 — i: J2O,

§ 20.
Da Gradens Storrelse, som sagt er, var bleven udfunden, troede man, 

at man vidste nok i Henseende til Jordens Storrelse. Men see, hvorledes Kon- 
sten stiger, og hvorledes et nyt og storre Lys oprandt i de Physiste og Mathema« 
tiste Videnstaber. Newton bevüste, at Jorden ey kunde vcere gandste Kugel, 
rund, men maattevare noget fladere ved Polerne end ved Æqvator; thi i det 
Jorden vender sig om sin Axel, og Vens Deele ved Æqvator derved faaer en 
storre centrisugiff Kraft, eller en storre Force at bevcrge sig ud fra Jordens 
Centrum, end de Deele, som befindes i Parallelerne og narmere ved Polen, 
da giorde dette Indfald stor Opsigt, idet man onsteveved noget Experiment 
at bestemme, kvad Forstiel i Storrelse der kunde vare mellem Jordens Axel og 
Diameter af Æqvator. Cafllni begyndte sine Opmaalinger i Fcankerig, og 
troede, i Krast af sine Meßiires, at have opfunden at Jorden var aflang som 
en Citron. Maupertius og andre Academister vare af anden Sentiment. Kong 

" ‘ Ludvig
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Ludvig XV. resolverede Dette Problema ved at sende nogle af sine beste Land- 
maalere til Polar-Cirkelen mod Norden, andre til Æqvator, andre endnu til 
at verificere den af Picard allerede opmaalede Grad, og udfandr man ved alt 
Dette, at Jorden var som en Pomerantz flad moDPolerne, og meerebugtigved 
Æqvator. Min Lasere forlanger at vide, hvad giorde alt Dette for en Foran
dring i De Geographisse Miles Stsrrelse. Jeg svarer herpaa, at DetgiorDcsaa 
meget, at Gradens Stsrrelse fra Æqvator af indtil Polerne blev Derved for
anderlig, mindre ved Æqvator, storre ved Polerne, og derfore (terre hos os 
her i Dannemark, og endnu storre hos De Norsse end i Frankerig, og naar 
der efter den almindelige Vedtagt stal gaae t; Miilpaa eu Meridian-@roD, Da 
bliver Den Geographiske Miil liDet storre hos os, end Den vilDe blive om Jorden 
var fuldkommen rund, og vil man kunde ssionne Gradens Storrelse og Wext 
udi Det Dansse Clima af hosfoyeDe Tavle, reduceret til Dansse Fod.

Graderne i Latituden.
Mellem de ncrrmeste 

Grader.
Graden i Danske 

Fod.
i Minut. 1 i Second. En Geographiss 

Miil.
mellem 53° og 54° 355556 5925.9 98. 7 23703. 7

54—55 355658 5927.6 98. 8 23710. 5
55 — 56 355753 5929.2 98-8 23716.8
56—57 355851 5930.8 1 98 8 23723.4

Longitude-Grader svarende til Latituden.
Latituden. Longitude-Graden 

i Fod.
i Minut. x Second.

54° 209835. 6 5497. 2 58.3
55 204783. 6 3413-0 569
56 199665. 0 3327. 7 554
57 194489. 4 3241.4 54.0

Det er ved Hielp af en faadan Tavle tilligemed behorige Latituder paa 
de yderste Grcendser af et Land, som ikke endnu er opmaalt, man bliver no
genledes i Stand til at finde Landets Lcrngde i Milemaal, og vil jeg herpaa til 
Slutning anfore folgende Exempel: Paa den sydligste Deel af Sieriland i 
Strandbredden paa Bakkebolle>Mark blev i Aaret 1767. ved Hielp af Soel-og 
Stierne-Hoyder tagne af Hr. Conductem Bugge, Latituden eller Pol-Hoyden 
for Det sydligste Punct i Strandkanten bestemt at vare 540 $7' 52". Ligeledes 

var
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var Aaret tilforn, Latituden af vel nordligste Punct vev Gilleley-Molle befun- 
den at vcere $6° 7' zr". Vev Forssiellen af Visse Latituderbefinves Sicellands 
Lerngde i Gravmaal at vcere i°9'40" ogda Gravens Swrrelse inellem Ven 
55° og;6° i Latituden et* z;5753DansseFov, Vabliver i° 9'40" — 413068 
Fod, eller 206^34 Alen, eller 6884s Favne, som divideret [ind) 4000 giver 
17 Danffe Miil 845 Favne for Distancen mellem Parallelerne, dragne igien« 
nem Gilleley.Molle og Vet syvligste Punct ved Bakkeboile-Srrand. Ved veS- 
lige Beregninger er det ar agte, at en Feyl af en Minut i de Astronomisse Ob
servationer giver en Feyl af 5929 Fod i Milemaalet, med mindre Feylene af 
en Hcrndeise kunde compensere hinanden. Og vil man, naar hele Sialland er 
opmaalt ved rigtig Landmaalings og Trigonomelrisse Operationer, kunde bedre 
og noyagtigere ffionne, hvor meget eller lidet man har bedraget sig i nerst fore- 
gaaende Regning.

H H H

/As /As

V 'V 'V

u Trende
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Trende betydelige Trykfeyl
udi

A. Hvitfelds Beretning om det Sclaviffc 
Opror 1066.

rettede ved
Bernhard Möllmann.

I^ogtrykker-Konsten, ffisnt yngre^end Skriver-Konsten, maa vel tilstaaes 
fine Fordeele for samme. Er Skrift kanv nogle rusinde gange paa eengang 

aftrykkes og adspredes hele Verden over. Man haver nu ikke saa stor Aarsag 
at srygre for, eet og andet got Verk ffulde odeleggcs ved Ildebrand og andre 
ulykkelige Tilfcrlde. Man kand ved mindre Bekostning forskaffe stg en maadelig 
Bog-Samling m. v.

Men Bogtrykkeriet medbragte og sine Uleyligheder. Andre maae tale om 
andre; Jeg vi! ikkun holde mig til det eeneste, jeg ved denne Afhandling sigter 
til. De Vildelser, som under Trykningen indsniger sig, staae strax paa ligesaa 
mange Steder, som man aftrpkker Exemplarer, og foraarsage saa meget des- 
storre Forvirring, som desfleere Lasere derved forfares.

Munkene med andre, der indtil Bogtrykkeriets Opkomst giorde det til en 
Deel af deres Forretninger at afffnve Bager, glemte ey heller at glare denne 
Indvending. Man merker nok, de got Folk ey sigtede saa meget li! den almin
delige Nytte, som deres egen Fordeel, hvori den nye opfundne Konst giorde dem 
et merkeligt Skaar. Jmidlertiid kand man ey heller sige, at dcres Advarfeler 
giorde ingen Virkning. Mueligt da komme de Tiders Bogtrykkere til at tage sig 
saa meget, meere i agt. Vifter det, man finder de celt Ile trykte Bager for den 
storste Deel at verre meget accurate. Dog dertil komme og andre Aarsager.

Ingen, som allene havde igiennemlobct Dr nederste Claffer i Skolerne, fik • 
i Begyndelsen Lov til at bemoenge sig med en Konst, kronede Hoveder hoytagte, 
de, og l«rde Mccnd billig ansaae for et beqvem Middel til Videnffabernes Be
fordring. Anseelige Gejstlige, offentlige Lcerere ved Academierne, og andre 
lcerde Mcend undfloge sig ikke for aNegge Haand med paa dette Verk.

De
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Dr fsrste fulgte deri Sixei Ruflingers Exempel. "Han var Den forste-, ver 

"i Neapolis 1471. visede, hvorledes Boger ffulde trykkes. Kong Ferdinand, 
"mcd den hele Neapolitanffe Adel, holdt derfor meget af ham. Kongen selv 
"tilbod hani endog ofte Bispestole og andre anseelige Værdigheder. Men denne 
"arwDige gamle Prcrstemand foredrog sit Ferderneland for alt saadant, og 
"kom iglen til Strasburg." Saa ikriver Jac. Wimphelingius, der levede paa 
samme Tud, om hannem in Epit. Rer. Genn. c. 65. udi Sim. Schardii Script, 
Rer. Germ. Tom. I. p. m. 396.

Johannes Oporinus blev af en Profefior Lingvæ Græcæ i Basel Bog« 
trykker sammesteds. Jodocus Badius Afcenfius, af hvis Preffe Saxo Gram
maticus forst kom for Lyset i Paris 1514., havde i Lyon holdt offentlige Fore« 
lcesniirger baade i Det Grcekiffe og Latinffe Sprog. Eo at glemme Povel Reffj 
som efter Erasmi Vindingii Beretning Acad Hafn. p. 59. ey allene var Cano
nicus her i Kiobenhavn, men og i Aaret 1508. Reétor Univerfitatis; og for« 
modes at voere den samme, om hvilken man bag ved Mi 11ale fecundum ufum 
Ecclefiæ Nidrofienfis læfei’felgenDe: Impreflum Hafnie arte Magiftri Pauli 
Reff ibidem Canonici ac fanéliffimi Domini noftri Pape ad titulum Ni- 
drofienfis ecclefie accoliti Anno Domini MCCCCCXIX. die vero XXV. 
Maii.

En Aldus Manutius i Venedig, en Johannes Frobenius i Basel, en 
Sebaftianus Gryphius i Lyon, en HieronymusCommelinus i Heidelberg, en 
Federicus Morellus og De rrende Stephani Zobertus, Carolus og Henricus, 
i Paris og Genff, vare alle Bogtrykkere og alle grundlcerde Meend. De op« 
lagde de berommeligste af de Gamles Skrifter, og fammenssreve selv nye, dereS 
Navne til evig Berommelfe.

Som Bogtrykkerne, saa ogsaa Correäiores. De lcrrdeste Mcrnd fandtes 
villige til at rense Ukru'det as Den Jord, man havde udftek til Studeringers 
Serdeland. Af hvor store Mcrnd betiente sig ikke Aldus Manutius t Venedig 
til samme Forretning i sit Verksted? afen Marco Mufuro, af enErafrnoRot- 
terodamo. Mufums var Erkelnsp i Maivasia, dog haver denne Værdighed 
giort ham mindre bekiendt for Efteralderen, end hans Lcrrdom og Fortjeneste i 
Henseende til Studeringer. Den store Ergsmum kiende alle.

Robert. Stephanus holdt ikke een e lierto, men hele Ti lerrdeMcrnd daglig 
i Huset ril sit Bogtrykkeries Forfremmelse. Hans egen Son, Den beromte 
Henr. Stephanus kalder dem Decemviratum quendam literarium, og siger 
videre om Dem, in Epiftola ad Paulum filium: "Nogle afviste ti la'rde, og 
"tilveels meget lcerde MMd, havde med Correéturen at bestille —Som de 
"vare komne fra adskillige Lande, og hver havde fit Sprog; saa betiente De sig 
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"af der Latinske ligesom af en almindelig Tolk imellem sig. Og saa blev intet 
"andet end Latin daglig talt over Border, hvorved hele Huser vennede sig ti! 
"samme Sprog." S. Theod. JanlE ab Almeloveen de Vitis Step ha nor um 
p. zr.

Andre Bogtrykkere, som just selv ey vare komne saa vidt i Læsning'og 
Studeringer, vare dog saa fornuftige ar de ligeledes betieme sig af de lcerdeste 
Correäeurs, De kunde sinde; f. E. Ulric Han i Romas Joh. Ant.Campano; 
en Mand, der uden Modsigelse var een as de anseeligste iblanr dem, der i der 
femtende Seculo hi alp Studeringer paa Fode, og derved sortiente ar blive Bisp 
fyrst i Corrone og siden iTcramo.

Fleere larde Correctores, som Joh. La learis, Sigifm. Gelenins, Nie. 
Gerbel i tis, Franc. Raphelengius, Frid. Syiburgius ni. f. finder man hos Joh. 
Com. Zehner udi Correctorum in Typographiis eruditorum Centuria No
rib, J? 16.

Der var de ældre Bogtrykkere ey allene om ar gi ore ar være sekv lcerde, og 
at bolN tovDe Correéleurer: Deres Omhyggelighed for ar besorge alting paa 
der alleraecuratestr gik endnu videre. Tvende Exempler kand være nok ril ar 
vise Der.

Aldus Manutius forsikrer selv udi Fortalen til Platonem, der giorde ham 
saa ondt, hvor han, al sin Opmerksvmhed uagtet, endnu fandt nogle Trykfejl, 
at han for hver gierne ville lagr en Guldpenge, havde han derved kunde faaer 
dem bort, Theod. Jan don ab Almeloveen beretter L c. p. 41. om Rob. 
Stephano, at han efter den sirdvanlige Correéture pleyede at opstaae hvert Ark 
hist og her i Gaderne, og tillegge Præmier for enhver, der endnu kunde finde 
nogen Trykfeyl.

Gyldene Alder! der var ilde, folgende Tiders Bogtrykkere ey vare af stim, 
me Sindelav, og kunde vise samme ZLdclmodighed. Desværre dette begyndte 
oghivfttog her ar staae feil. Folk vare nu ikke meere faa villige, som Franh- 
mcrndene fordum, da Joh. Fault bragte dem de forste trykte Bibier. Defiges 
at have ber-'lr ham Stykket, om ey fuld saa dyrt, dog nesten ligesaa got, som 
Codices Manufcripti havde kostet.

Jo fieere, T"d efter anden, befartedr sig med Bogtrykkerier; jo storre blev 
Bogernes Tal, jo vansseligere deres Afsættelse 1 jo mindre deres Priis. Bog» 
trykkerne saar sig ofte tvungne til at overlade deres Oplag til Bogforerne, der 
og ville levr. De kunde nu til Nod neppe bestride de Omkostninger, svmderes 
Formænd vare i Stand til ar overkomme.

Med Fordeelen faldt tillige Anseelfm, Konsten tilforn havde vcrrek udi, 
sira længe velstanden endnu faldt i Oyneue. Da der i begge Henseende ey stort 

meere
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meere var at vente, begyndte de Lerrde ar omsee sig efter bedre Vilkaar, end af 
den bare Presse formodentlig kunde ventes.

De lcerdeste Correclores holdt vel noget kerngre ud. Dog fulgte de med 
Tiden ogsaa efter. Efterhaanden femme ofte andre i deres Stev, der neppe 
kunde ansees for Halvparten faa lerrde. Disse, fom de efter Bogtrykkernes Vil- 
kaar ikkun maadrligen afiagdes, forbleve ey heller längere derved, end deres 
trangende Omstemdigheder nodvendigen udkravede.

Det faldt alrfaa dybere og dybere, saa Henr. Stephanus fandt sig allerede 
i Aarrt 1569. befoyet kil at udgive Artis Typographicæ Querimoniam, de 
illiteratis quibusdam Typographis, propter quos in contemptum venit. 
Jblant andre hairs Ord ere omtrent disse: "Hvad vilde vel den gode Aldus nu 
"sige, om han stod op iglen, og saae Bogtrykkere i fit Sted, der for den ftorste 
"Deel ey forstaae andet, end ar stille en hvid Pagina fra en sort? — Ja hvad 
"ville ikke en M. Mafuras, en Joh. Lafcaris — ryste med Hovedet, om de nu 
"fremstak det af Graven, og saae Folk, der alleneste forstaae tre Latinste Ord, 
"og ligefaa mange Grerkiste, at betroet Correéluren af de beste Skribentere i 
"begge Sprogene? — Jeg haverfelvkiendt eeniblant dem, der bar sig gruesome 
"ad at corrigere. Allesteds, hvor han fandt det £)rb procos, pidstede han del 
"ud, og satie porcos i steden — thi porcos kiender jeg nok, sagde han , og 
"veed, det er et Slags Dyr; nun procos troer jeg ikke, bemerket enten Dyr ester 
"noget andet paa Latin. Jeg vil derfor heller satte et Ord, jeg kand vare 
"vis paa er tik." 1. c. p. 140.

Dl Uvidenhed siog sig ofte en uforsvarlig Skiodesloshed. Dette opfyldte 
hele Beger fta Begyndelsen til Ende med Trykfeyl. Merkede end Vedkom
mende saadant; saa var der dog ikke den ZEdelmodighed i dem, som i nogle af 
deres Formand. Bogtrykkerne t Kaaber- og Jern-Alderen vidste bedre, hvortil 
deres Guldstykker duede, end at give Correéteurerne dem, for at udstryge 
Vildelser.

Jofephus Juftus Scaliger kunde forben glade sig ved at fee, hans Faders 
Exercitationes Exotericas adverfus Cardanum de Subtilitate vare meget vel 
trykte i Paris. "Derer ingenFcylderi," heder det in Scaligeranis p. 216. 
Dm larde Bogtrykkers Chrift. Wechels Oplag rofes i Almindelighed for at 
have varet saa correct, at man undertiden ikke fandt to Feyl i en heel Foliant, 
siger P. Bayle Diction. Tom. IV. p. m. 2862.

Derimod sandt man siden i langt mindre Formater ikke to Vildelser allene, 
men ofte en Tilgift af to gange to Blade betyngede med bare Trykfeyl; ja, 
hvem stulde ttoe det, undertiden og meere end to gange to Ark. Rob. Bellar- 
minus fik i Sinde at besorge u itye Oplag af sine Skrifter, som stulde vare 
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meere correél end de forrige. Di den Ende leverede han Forliggeren i Vene
dig en Copie, hvori ikke fandtes en eneste Vildelse. Men hvad? Ulykken, Man
den tinkre fit ville undgaar, faldt han midt udi. Han maatte ester Bayles Be
retning 1. c. Tom. I. p. s or. udgive en Recognitionem Librorum omnium 
Rob. Beliarmini, hvvrudi han fatte et Corrcdorium > fom hmvisede til alle 
Feylene i denne Edition, og samme udgior ikke mindre end 88 Paginas; det er 
fem og et halv Ark, siden Skriftet er trykt in Oétavo til Jngolstav udi Aaret 
1508. _

Dm Lvkicrbne, Bogtrykkeriet var underkasted udenlands, haver samme 
ogsaa fordum undergaaet i Danmark, siden den Did Konstcn sammesteds be
gyndte at oves. Man veed, at dette ikke steede forend imod Enden af det fem
tende Seculo; Men Joh. If. Pontanus vilde vide endnu meer, det han dristede 
sig til at foregive Hift. Dan. Lib. X. p. 621., at over live Aar forher en indfod 
Danst, ved Navn Nicolaus Jenfen, uden for sit Ferderueland, havde giort 
sig meget fornem, og forhvervet sig stor Berommelse formedelst denne Kvast. 
Hans Ord ere disse: Memorabile eft hoc tempore (nemmeligen A. 1442.) 
artem Typographicam excoli apud Germanos coeptam, ac editis praecla
ris paflim voluminibus inclaruiiTe primum Orbi. Et inter cæteros ejus 
autnores inventoresque cum alii Laurentium Cofterum, Harlemenfem, 
alii Johannem Guttenbergium, Argentinenfem ac Moguntinenfem alii,ut eft, 
fere quifque nationis ftudiofus ac admirator dilaudent ac celebrent, haud 
debet omitti, qui ipfi Je nomine Danum prodit, Nicolaus Jenfen, quem 
Gallicum alii faciunt. Hic initio præftantiffimæ hujus artis celeberrimus 
fuifle apud Venetos typographus memoratur. Et extat ac commendatur 
praecipue ejus Plinii Naturalis Hiftoria elegantibus, ut tum res erant, typis 
excufa fub annum Chrifti, qui fequetur, 1472, elapfis ab hoc, qui fupra 
eft politus, annis circiter triginta. Saavidt Pontanus, og jeg vilde, at 
denne lcerde og berommelige Mand hellere havde ladet alt dette reent borte; saa 
urigtig og uefterrettelig er det eene hart ad med det ander. Thi for det forste vilde der 
hore meget kil saa noye at bestemme Bogtrykkeriers allerforste Begyndelse, fornem# 
meligen den Bid, han levede udi, fom andre giere nogle Aar yngre, og atter 
andre ligefaa meget celdre. Dernast var dec i^e Guttenberg, som Scrasbur- 
gerne paastaae, ar have lagr Grundvolden til Konsten hos dem, men famme 
hedre Joh. Mentel eller Mentelin; og det er dem fra Mayntz, der stride for 
Guttenberg, fom deres Landsmand. End videre den Utidige Kieelenhed og 
Nidkierhed, han bebreyder andre, sorderes Fvdesteder, salder han oyensynlig 
selv midt udi, i det at han derved loed sig forleede til at forøge fine berømmelige 
Landsmeends Tal med en Person, ver ester al Formodning aldrig engang havde
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siet Danmark. Roesen selv, samme Person visseligen sortiente, drives hoyere, 
end Sagen ndkrcrvede; lhi at vcere Ophavsmand dier. Opfinder af Bog» 
trvkkcr-Konsten er eet, og et andet at have varet med iblant de forste, der 
evede samme paa et vist Sted: D" forste kunde neppe siges om den Mand, 
her handles om; men vel det sidste, i Henseende til Venedig, hvor han boede 
omtrent 1470. tillige med tvende andre Bogtrykkere, som fra Tydstlandvare li
geledes komne didhen. Endeligen er det vel faa, at det Navn Jens er, og fra 
Arrildsmd haver varet meget gangse udi Danmark; men det er ikke mindre be- 
kiendt, at baade Norge og Sverrig havde ligefaa godHavd derpaa. Folgeli
gen, om end Slutningen stulde gjalde, i hvor svag, den er; saa bleve dog disse 
tvende sidste Riger ikke mindre berettigede til at tage Deel i Nicol Jentens For» 
tjeneste, end det forste, ey at tale om Holland, Engelland m. v. som vgsaa lige
ledes kunde opregne meere end een, endogsaa meget Larve, af dette Tilnavn. 
Og hvad behoves meere Beviis til at golgiore det, Pontanus gjorde sig faa 
svrgiavesUmag for at igiendrive, end den Venetianiste Bogtrykkers eget Vid
nesbyrd bag ved just samme Plinius, her tales om med saa stor BeronrMelse : 
Venetiis per Nicolaum Jenfon Gallicum. 1472? Jeg tanker, Manden vidste 
vel selv best, hvor han horde hjemme; og vender mig derfor, uden videre al 
spilde et reneste Ord om denne Frantzmand, tilbage ti! de Bogtrykkere, vi uden 
Modsigelse have (torfte. Rettighed at holde os ti!, for saavidt de visseligen giorde 
deres Beste til at forfremme Bogtrykker-Konsten inden for Fadernelandets 
Grandser.

Den forste iblant dem bliver vel Steffen Arndes-, og Slesvig det Sted, 
hvor han indrettede sit Verksted; thi saaledes heder det udi Miffali Slefvicenfi, 
som iblant faa mangfoldige andre Raritater findes udi Hans Hoygravelige 
Excellences, vor dyrebareste Præfidis, ligefaa talrige som kostbare Bibliothek: 
MiiTale fecundum Ordinarium & Ritum ecclelie Sleswiceniis feliciter ex
plicit. Per illuminatum virum dominum & magilhum Jacobum Horftman 
facre theologie baccalarium formatum fumma cum diligentia examinatum 
emendatum & correctum, lmpreffumque in Slefwick ad laudem dei. Arte 
& ingenio Stephani Arndes. Anno domini M CCCCL XXXVI.

Han kom fra Tydstland herhid; ligesom Gottfried af Ghemen og Matth. 
Brand, de forste Bogtrykkere udi Kiobenhavn og Ribe. Ikke desmindre vare 
de Bvger, som komme fra deres Presse, temmeligen tilforladelige, endogi'aa i 
det Danste Sprog; uden Tvivl fordi de Danste Larde, fom paatog sig Cor- 
reéturen, giorde sig en TEre af, samme paa det b-.fte at besorge. En Deel af 
deres Eftermand siravel paa forbemeldte Steder, som udi Rostilde, Nyborg, 
Viborg og Aarhus fandt deres Regning ved at vise famine Vindstibelighed: 
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Men efterår Dette ligeledes begyndte hist og her ac aftage; Saa fandt man Tiid 
efter anden Aarsag nok, her saavel som andensteds ar klage over Trykfeyl og 
Vildelser udi en Deel Skrifter, her vare komne fra Pressen.

Der overlades andre ar ponft paa andre; Jeg agter denne gang ikkuns ar 
Holde mig kil den berommelige Arrild Hvitfelds Danmarkes Rigis Rr^nike. 
Enhver veed, famme kom forst for Lyser in Qyarto her i Kisbenhavn imod En» 
den af der fextendr Seculo, og sammesteds iglen blev oplagt in Folio 1652. 
Den forste Edition holdes for den accurareste; man behover og, til herom ar 
forvisse sig, ikkuns ar kaste Synene paa de Trykfeyl, der findes opregnede ved 
Enden af den in Folio: De udgior fulde fem og en halv Side, med tre Af« 
deeiinger paa hver. Men lad nogen endnu komrne og forlade sig paa denne 
Anviisning.

Jeg rilstaaer gierne, Feylene ikke alle ere af lige stor Vigtighed. Blanr 
de betydelige agter jeg for ncerverrende alleneste ar rore ved rrende, hvilke findes 
uden nogen Forandring i begge Oplagene; i der forste Tom. I. p. 179. i det 
ander Tom. I. p. 85. De ere alle af den Beffaffenhed, ar jeg ikke troet, no
gen fordristede sig ril ar strive en eeneste af dem paa Forfatterens Regning, med 
mindre man tillige vilde vare saa ublue ar sige, denne store Mand ey forstod 
Latin. De bor alleneste tilregnes deels Bogtrykkeren, deels den, sombesorgede 
Correéluren.

Sagen angaaer den Forfolgelse, der udi Aarer io6§. udbrod mod de 
Christne i Sclavernes Lande; Et strekkeligt Opror, hvori Fyrsten Godefchalk, 
der havde viist sig saa nidkier for ar forfremme Religionen, blev ihielstc^en; en 
Deel Særere med andre Troens Bckiendere henrettede; Hamborg saavel som 
hele Srormarn og Holsten nesten odelagde.

Hvitfeld havde meere end een Aarsag ril ar indfore disse Ting i sin 
Danmarkes Kronike. De Danffe og Sclaverne vare Naboer, som ideligen 
laae i Striid med hinanden: Fyrst Godefchalk havde en Kongelig Danst 
Princesse til Gemahl, der ogsaa udstod meget i Forfolgelsens Tud: Den hele 
Danste Gejstlighed stod endnu under den Hamborgste Moder-Kirke; Ulykken 
rekkede heel ind i der Slesvigste, odeleggende Byen Slesvig selv i Grund og 
Bund m. v.

Han haver anforr alr dette af de rette Kilder, og saadanne, som han 
uden Skam kunde citeret, havde det stedse vcerer Mode i hans Dage. Han 
haver taget alting af Alberti Stadenfis Kronike; Albertus Stadenfis igien sir 
af Helmoldo og Adamo Bremenfi. Adamus Bremenfis levede paa samme 
Tiid: Han kom endog til Bremen kort efter Dette Opror steedle, og altsaa var 
i Stand ril ar give de tilforladeligste Efterretninger derom. End meere! Hvitfeld 
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haver fulgt Albertum Stadenfetn nesten Ord for Ord; folgeligen kand jeg med 
Les fuldkomnere Forvisning fordriste mig til at rette omtalte Feyl.

Den forste tresser een paa de Tider lige saa anseelig, som i vor Tnd ube- 
kiendt geistlig Mand ved Navn Johannes. Beretningen om ham i Hvitfeld 
staaer saaledes: Johannes ogsaa en gammel Bisp i Meklenborg, af Lyst 
til Vandring, reiste af Skotland og kommer til Lanre-Saxen, blev 
saare venligen annammer af Lrkebijpen, oc ikkelcenge derefter blev hand 
af hannem sar i Sclaven ril Fyrst Godestalk, og ravede hos hannem 
sin Tnd, d-bte der mange tusinde fedninger, oc blev derfor stnTroes 
Bekiendelses Skyld i Lante»Mek!enborg med Rnippel stagen ni. v.

Hvem dette lceser, er jeg forsikret om maa tcrnke, denne hcederlige Mand 
var forst Bisp i Meklenborg, og siden, af Lyst til Forandring reyste over til 
Skotland, fra Skotland igien tilbage ril Saxen, derfra til Sclavernes Fyrste, 
og endelig efter Godefchalks Dod til sit forste Bispedom i Meklenborg, hvor 
han blev omkommen.

At dette Begreb er urigtigt, kiendes af Alberto Stadenfi selv ad annum 
1066: "Johannes etiam senex Epifcopus in Mikilingburg peregrinationis 
"amore quondam Scotia egressus venerat in Saxoniam — “ Her seer man 
staaer et Ord, der ey findes i Oversattelsen hos Hvitfeld, og dette Ord, som 
fordum eller deslige, der paa Danff bemerkede det samme, fem quondam pua 
Latin, er bleven glemt ved Aftrykningen: Hvis ey, stodder "Johannesogsaa, 
"en gammel Bisp i Meklenborg, reiste fordum af Skottland og kom i Lame- 
"Saxen — " Deraf udkommer en gandffe anken Meening; og derved kom, 
mer Laseren til at tanke, som Hvitfeld og Albertus Stadenfis ville, han skulle 
tanke, nemmelig at den gamle Johannes, Bispen i Meklenborg, der tilsidstfor 
Troens ffyld maatte lade sir Liv, var allerforst kommen fra Skotland, og siden 
efter adskillig Omflakken paa den Meklenborgffe Bispestoel.

Videre behoves ey nu at opholde sig herved, uden man vilde tanke paa at 
opfoge fuldstandigere Efterretning om Mandens Historie. Jeg havde og selv 
begyndt ar ponse derpaa, allerhelst der, saavidt mig er bekiendt, ikke findes no, 
ger tilstrckkeligt om hannem i de nyere Meklenborgffe, Pommerffe, og andre 
omliggende Landes Skribemere. Men jeg frygtede, dette Foretagende vilde 
fordre en Vidtloftighed, der kunde fore mig langt uden for mit Maal. Jeg 
kand, maaffee ved en anden Leylighed, fremlegge en egen Afhandling om denne 
Johanne Scoto.

Den anden Feyl udi Damnarkes Rr-nike rorer hoysibemeldte Dansse 
Priucesse, Kong Svend Eftrithfons Daarter, Syri tha: Bongens Daarrer 
af Danmark, staaer Ver, som var Godestalkrs Hustru, blev ogsaa hos 
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Meklenborg med mange andre kvinder hudsir^gen og siden l^sgiven. 
Af denne fik Fyrsten en Henricuw, afden anden blev Bakhue (ret#
tere sagt Bmhue) fod.

Ved ak kaste Synene paa dette (fülle ingen kror andet, end at den Danske 
Princesse var af Fyrstens Gemähter den forste, og Buthues Moder (de Mek- 
lenborgij?e sildigere Skribentere kalde hende Symbullam .^ong Micislai ©aattev’ 
af Pohlen) den sidste. Saa meget kand en eeneste Bogstav undertiden for
volde! I sieden for Bogtrykkeren i foranforte E,rempel havde udeladt er heelt 
Ord, haver han her lagt en Bogstav til. Et siet Vederlag, men endnu flettere 
dets Virkning. Der bor ikke staae, af den anden. Men af en anden blev 
Buthue fod. Thi at samme ikke blev avler i Godefchalks andet ALgtejkab, 
ikke med den Danffe Princesse, men med en anden, delte seer man atter af 
Alberti Stadenfis egne Ord: Ex hac idem Princeps filium fufeeperat Hen- 
ricum, ex alia vero Buthue natus fuit.

Adamus Bremenfis havde berient sig af samme Talemaade Hift. Eccle£ 
L. IV. c. iz. Helmoldus taler af samme Tone Chron. Sclav. L. I. c. 24. og jeg 
begriber derfor ey, hvor Joh, Adolph. Cypræus Annal. Epifc. Slefv. p. 127. 
kommer ril at beraabe sig paa den sidstes Beretning, for at ville bevise der, som 
er just rvernmod, nemmelig ac Buthue var fod af Godefxalks anden Gemahl, 
ex fecunda conjuge, siger han: Endog Historiens Omstcrndigheder tillade ikke 
at bifalde der.

Da Godefxalk var ihielflagen, faldt Herredommer ril Buthue, uden 
Tvivl, som en Folge af Forstefodsels Rettighed. Buthue fcrsogte ogsaa vir
kelig ar ftrtre sig i Besiddelse deraf, stiont med saa liden Lykke, ar han omtrent 
otte Aar efter blev ihielsiagen ved af Critone, og hans Tilhængere. Dette 
med fleere Omstcrndigheder kand fees hos Helmold. 1. c.

Videre: Helmoldus falder udtrykkelig Henricurn den yngre, og Buthue 
den Kldre: Filiis Godefcalci jure debebatur Dominium, quorum junior 
Hernicus nomine profugit ad Danos, eo quod Regia Danorurn liirpe erat 
oriundus; & finior Buthue declinavit ad Bardos —

Og hvorledes kunde vel Princesse Syritha vare Godefkalks forste Gemahl, 
Da hun overlevede hans Dod, og ved Meklenborg, een i de Tider meget navn
kundig Bye, saa ilde og forsmadelig blev medhandlet?

Den tredie Vildelse er den allerværste af dem alle. Der horer en Slags 
Taalmodighed til at rette et faa fordertet Sted. Jeg torde neppe sende en Hen- 
ricurn Stephanum i fcrrd dermed, om han endnu levede. Denne lcrtde Bog
trykker, der raubte paa nogle af sine Formands Opstandelse for at befficrmme 
sine Tivers flette Bogtrykkere; der ivrede (tg faa meget over et Svine-Jndfald, 
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«tt af samme Tiders Correéteurer havde, skulde nu selv staae op og lcrse alle- 
veste disse tv Ord: Cladis Pluflo. Jeg er forsikrer om, han vilde strap raabe:

Quis Cladem illius noclis, quis funera fando Explicit?

Men jeg maa og explore mig.

Der staaer: CLADIS PLUSSL stal verret Aarsag hertil, fom 
man meencr, hvilken, der han kom hiem, blev strap Hoveder hannem 
fraslagen —

Hvor mange Lasere, besynderligen saadanne, som ey ere meget belohne i 
de Tiders Historier, haver vel ikke dette Sted forfort? Ingen kauv see andet, 
end at Cladis var For- og Plufle Sram-Navnet af Fyrst Godefxalks <$oogec. 
Neyl Cladis er ikkun der rene Latinsse Ord, som bemerket Nederlag eller Ulykke, 
vg som til al Ulykke haa dette Sted er bleven til en Skifting og Vandssabning 
af en Mands Navn iblant Sclaverne- Alberti Stadenfis Ord ere disse: Hujus 
nutor cladis Pluflb dicitur fuifle, qui fororem hujus Godefcalci habuit, 
domumque reverfus & ipfe obtruncatus eft. Med Denne stemme Metamor- 
phofis er der flutteligt saaledeS tilgaaer.

Hvitfeld kand have baaret sig ad, som mange endnu giere dagligen. Man 
striver gierne til sin egen Efterretning de Ord, man legger nogen sardelesMerke 
til, i samme Sprog, som man finder dem for sig i Kilderne: Man satter dem 
enten i Bredden eller i Apten selv; og siden strives Oversatteisen oven over, 
vg dermed flaaes Skreeg over Originalen; men Stregen bliver ey allerider saa 
tyk, man jo endnu kand lase eet eller ander af De Ord, der stove tilforn. Lige
ledes havde det hendet sig her; Uden al Tvivl havde fsrst staaer i Concepren: 
Hujus autor cladis Pluflb dicitur fuifle, og siden paa Danssoven over, eller 
ved Siden: plusse stal vcerer Aarsag hertil, nemmeligen til Det Nederlag, 
der tales om. Ester dette ere de Larinsse Ord udstrogne, dog ey saa reenr, jo 
Bogtrykkeren, eller hans ulcerde Corrector endnu kunde see, der tilforn havde 
staaet cladis foran for Plusse. Strap have de anseer samme som en Helligdom, 
de ey maatte røve, og tillige af Mrbodighed for Order, de ey forstode, giork 
der til meere end der var, fattende det med et stort C, og derved forandrer Det 
ligesom til en Mands Navn.

Forfatteren, der havde saa mange og vigtige Forretninger, som ey altid 
tillod hannem at giennemlase, hvad der kom fra Pressen, haver ikke faaet 
Synene paa denne Uhelds Fugl vg fo igel igen ey kunder dråbe Den i Egget, ey 
heller siden anvise den blank Trykseylene.
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For Resten kand denne Pluflbnis Historie riene til et ny Beviis paa, hvor 

lidet man bor forlade sig paa en Deel af de nyere Skribemere i den aldre Historie. 
Tvertimod hvad Albertus Stadenfis tillige med Helmoldo og Adamus Bre
menfis selv eenstemmigen have meldet om delte Nederlag, de Christne overgik 
ved Pluflb, ror Nie. Marefcalcus vove at angive samme for en oprigtig og ret* 
staffen Herre, der langt fra at hielpe til Oproret, fandt stor Mishag derndi, 
og derfor'felv af Oprorerne ilde blev medhandlet. Annal. Herulorum & Van
dal., som findes udi den berommelige Cantzler Ern. Joach. de Weftphal* 
Monum. Rer. Cimbric. Tom. I. p. 227. og atter i hans Rum-Lhr>snick der 
Mecklenborgistheu Aegenkcn sammesteds p. t8o.

Vel er Joh. Adolphus Cypræus herudi rigtigere. Han kalder l.c.Bluf- 
finem ikke allene auétorem & inceptorem omnium, men og hominem ne
farium & Chriftianæ Religionis hoftern acerrimum ac infenfiflimum, beraa* 
bende fig paa Adamo Bremenfi. Men jeg gad nok vidst, hvem der havde fagt 
hannem det ban tillige melder, nemmeligen at Bluflo endnu levede, da Henri- 
cus, Godeficalks yngre Son, kom til Regleringen? Hvor han kom til at paa* 
st^ae, at Pluflb fulgte med den unge Herre, da den Fordring, samme giorve 
Kong Niels i Danmark paa hans Frue Moders Udstyr, udbrod til en aaben* 
bare Krig? hvorfra han haver taget, at Bluflo just paa denne Tud anlagde ved 
Slie Strommen ikke langt fra Staden Slesvig den Fastning, der efter hans 
Navn i gamle Dage blev kaldet Blufleborg?

Fæstningen faaer jeg endrligen lade staae; allerhelst Galp. Dancwerc t fin 
Landes Beschreibung der Fürstenchümer Schleswig und Holsteinp. 115. 
ligeledes antager det for en bekiendt Sag, at Bluflo anlagde samme. Men 
Tiden maa jeg med Cypræi Tilladelse erindre, er ligesaa urigtig, som det fore* 
gaacnde. Efter Alberti Stadenfis Beretning var Det forst i Aaret 1105. at 
Crito blev ihielsiagen. Henricus fik Critonis Enke tillige med Regieringen, 
og Kong Niels kom venteligen endnu sildere paa den Danste Throne. Vil 
man end fatte, at bemeldte Fordring og Krig forefaldt strap i Begyndelsen af 
Henri ci Regiering; faa maatte dog Pluflb allerede da varet Vod omtrent fyrre* 
tive Aar i forveyen; om det ellers stal staae ved Magt, at han blev omkommen 
strap efter han kom hiem fra det Opror, der kostede Henrici Fader Livet.

Saavidt denne gang! Maastee jeg haver endog gaaet for vidt. Dog stal 
jeg vare vel tilfreds, otn Vidtloftigheden var det reneste, ver var at udsatte 
paa. Skulle alligevel imod al Forhaabning nogen vilde indvende, at een og 
anden Trykfeyl ry sortiente at spilde faa megen T>id paa; da maatte mig tilla
des at erindre, at de ikke ere satte paa en Lyfcanders Regning, hvis Slagte* 
bog neppe sortiente at holde sig op over i sar efter at vores ligesaa redelige som 
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larve Joh. Grammius fqa godt som een for alle Gange haver lyst Fred, over han
nem i Fortalen til Nie. Cragii Annal. Chriftiani III.

Ner! Sagen angaaer en Arrild Hvitfeld, hvis Kronike ikke allem de 
Danffe, der elffe Fadernelandets Historie, ikke kunde midvcere, men endog 
udenlands er saa hoyr vpssreven, at den bersmre Cantzler og Profeffor Juris i 
Halle, Joh, Petr, de Ludewig i Fortalen til den Rechtliche Erläuterung 
der Reichs-Historie p. 24. ey kunde bare sig for at sige derom: Der gelchrre 
und in Welt-Gachen geübte Amor verdienet, daß ihn die Danen billig 
vor einen Livium Danicum halten mögen ; Und wo bleiben wir Deut
schen hingegen? da ficb wohl kein Rcichs-Lanyler die LUnhe nehmen 
wird, eine Reichs-Historie in deutscher Sprache zu schreiben.
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Nogle smaa rare og meestendeelen nye
Norske Se-edyr,

beffrevene ved
J. E. Gunnerus.

Cne Soedyr, jeg her agter at brffrive, tre 7 i Taklet, hvoraf de fire henhore 
«O ril MOLLUSCA LINNÆI; tvende til INTESTINA og eet til ZnseL- 
4«rne. MOLLUSCA ere folgende:

i.) ASCIDIA fingularis, altero orificio in lummitate, altero ad medium: 
bafi cartilaginea, (fig. 1 - 6.)

Den er en nye Art of ASCIDIA, som blev i Aaret 1767. paa too Fav- 
msDyb, ved en Fiffer-krvg, rever los fra en Klippe i Tronhjems Fjorden, 
kaldet: Holmsbakken, hvortil den sad fast med sin nedre Flade. Den er af 
Farve rovbruun. Grundfladen er tre Tommer lang og en halv Tomme bred, 
dog ey allevegne fuldkommen af een Bredde. Legenret, som sidder derpaa, be- 
staarr af tre, ved Roden sammenvoxne og opreiste, Toppe af ulige Tykkelse, hvoraf 
den forste staaer noget tilbage, og den tredie sticever ud til Siden. Disse have 
alle i Enden, saavelsom omtrent midt paa den eene Side, som Tegningen, 
kig. i., ikke viser, et lidet sammenrynket Hul. Huden er tyk som Leder, alle
vegne rynket og strumpet paa mange forstiellige Maader og i mange store og 
mindre Figurer og Cirkler.

Foruden disse Rynker ere hist og her adffilligr hvidblaa, meest runde, Bls- 
rer (kig. 1. a-g.j, hvilke dog ere intet andet, end smaa Skicrl og andre frem
mede Äexter.

Efterat Huden var tagen af, bemerkede man trende ligedannede Dyr, 
eet for hver af de tre ommelte Toppe, som havde falles Grundflade; og denne 
Grundflade befandtes inden til at bestaae af egentlig, haard og blaa Bryske. 
Skindet var paa den indre Side gandste glat, uagtet de starke og mange Ryn
ker, det uden paa havde. Ethvert Dyr (kig. 2-4.) var aflangt, lignende no
get ASCIDIA inteftinalis LINNÆI, som jeg i den tredje Deel af det Konge

lige
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lige Norsse Videnskabers Selssabs Handlinger har kaldet TETHYUM jbcia- 
bile-, dog var det buget, og det meest paa den rene Side (f. Ex. Fig. 4, b.) og 
havde oven til en liden smal Hals (Fig. 2-4. c, c, c.) med en rund sammenryn
ker Mund i Enden, hvilken sad fast tit det lidet sammenrynkede Hul, hvorom 
jeg har melder, at der i Enden af hver Top var eer, udvortes i Skindet, tilfyne. 
Paa den bagefte Side af Kroppen (naar man antager den, som er aftegnet 
Fig. i vg 2. sor den forreste) sidder en liden Vorte med et Hul i Enden (Fig. z. 
4. s, a.)"svm gaaer ud igiennem Skindet og er dertil groet fast, hvilket man 
maa holde for Garvsrer. Naar man undtager dette Sted, sainr Kiceften, var 
Dyret ikke groet fast. Kroppen er paa dem alle glat og Farven gulagtig hvid. 
Intet af disse Dyr havde nogen Sammenhcrng med hinanden, men ethvert sad 
i sit sirrssilke Kammer heelt og holden, saasom Fig. 4. viser det.

Man star ethvert af disse Dyr op, da man videre bemerkede folgende 
Stykker:

I.) Tvende tynde Hinder. Den yderste heraf var blaaeagtig og hang for, 
medelst tynde Baand fast ved det udvortes tykke Skind, dog faakedes, at den 
tilligemed Dyret lettelig derfra kunde loses, uden al blive beskadiget. Den tu# 
dm Hud var bleeg-guul og inden for denne saae man

j[.) Indvoldene og Tarmene, da der visede sig
«.) En heel Mamgde smaa, blode, feede eller Scrbe-artede (*),  aflange, 

deels crg-dannede og toppede, deels vgsaa sammensatte eller i Enden deelre (") 
Legemer, som vare meest overalt hvid-gule, dog undertiden oven paa blaae# 
agtige, og hvilke hang fast overalt ved den indere Side af sidstbemeldte Hud, 
og det saa teet, at man neppe kunde see denne Side af Huden for dem, naar 
man ikke ssilte dem fra hinanden (Fig. 5. a, a, a. &c.)

(**) Lo bata,

ß.) Et Net, som lignede det allerfineste Fioer. Derigiennem saaes
7.) De smaa Tarme, liggende i Kringelbugter (Fig. 5. b, b ), hvilke vare 

inden til saftede til Nettet vg omringede, tilligemed samme, oven til Halsen 
ffig. 6. a. og b.) vg hang neden til fast ved uterus (Fig. 6. c.). Disse finale 
Tarme bleve afssaarne, i det at Nettet blev lost fra, af hvilket den liden Krage 
om Halsen, som sees Fig. 6. a, b, h, og det Vedherng (c, c) ved uterus blev 
siddende tilbage.

S.) Uterus (Fig. 6. g, g.) med vagina (d.) og dens orificio (e), hvilket 
sad fast ved Siden af orificio externo (Fig. 3. og 4. a )

Da ingen Tarm af mig befandtes at gaae ned fra Struben (eller detHuk, 
som a, b, h, Fig. 6. omringe) til bemeldte orificium (Fig. 6. e. vg Fig. 3.4. a.);

saa
Corpora febacea, (**)
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saa kand jeg ikke med god Grund holde dette sidste tilsige for anus. Hvorfor 
jeg ikke andet indseer, end at det andet Hul oven i Endeel (orificium fuperum 
Fig. 2-4. c.) bliver baade os og anus.

Vilde man gandste none folge Hr. von Linné Ord, naar han i hans 
8. N. ed. XII. tom. I. part. II. S- 1087. n. 287. fastsætter Karakteren paa 
ten Slægt: ASCIDIA; saa kunde man anser der, afmig beffrevneDyr, ikke 
atl-ne for <n nye Art, men og for en nye Slægt, efterdi det ikke haver begge 
sine Aabninger ved Toppen (ad fummitatem), saasom han fordrer til den 
Slcrgk: ASQDIA. Men da Slagternes Antal ikke uden Nod bor foreges; 
saa er det bedre at udvrde den, af ham givne. Karakker, ved at lukke de Ord: 
ad fummitatem, ude, da den fuldkommen passer sig paa det, af mig beffrevne, 
Dyr, uden ak befrygte, ak Karakteren derved ffulde blive for vidtloftig og passe 
sig paa andre Slægter af MOLLUSCIS. Paa Grund heraf har ieg regnet 
det til ASC DIAS LINNÆI, da andre Slagter af MOLLUSCIS im her 
kand komme i Betragtning.

r.) ASCIDIA offodentata, oblonga, biroftris, lævis, albicans; aper
turis hinc oélo-illinc fex-dentatis. (Fig. 7. B. Fig. 8> 9.)

Den fandtes paa en rod Corallin, som er en Arc Forandring af CORAL- 
LINA officinalis LINN. (Fig. 7. A.) og blev optagen af Soen ved Oxbaasen i 
Fosnæs-Præstegielv i Nummedalen, da jeg i Aarer 1767. paa Henreisen til 
Norland var nodsaget til ar opholde mig sammesteds tt par Dage formedelst 
Modvind. Den var tvende Tommer lang, af Farve hvidagug og gicnnem- 
sigtig; af Skikkelse aflang og rrindagtig. Gverst havde den tvende aflange, 
kvindagtige, i Enden smalere og fra hinanden staaende tentacula, hvoraf det 
rene var længere end det ander (Fig. 7. B. a, b.). Begge vare forsynede med 
et rundt Hul i Enden, som undertiden gabede, da man i Omkredsen af det 
vverste (aj kurve tæHc 8, og af dernederste (b.) 6 smaa oprejste, bloDe og rod
gule Tander, hvoraf de fsrstommeldte Fig. 8. forestilles, saasom de visede sig 
under ForegelstS Glasset. Af begge Aabninger blæste det Vandet ud i en 
Srraale, og det saa stærkt, at Skov og andet smaat Nageri, der kunde være 
kommet i Vandet, hvori Dyret laae, blev med Magr drever frem henved sire 
Tommers Længde. Z den nederste Ende havde det, ligestm ASCIDIA inte- 
fiinahs„ Travler, ved hvilke det var groet fast til ovenbemeldte Corallin.

Esterat Dyrets udvortes rykke Hud var afffaaren, bemerkcde man en heel 
Deel Seener, som gik op efter til dels begge Aabninger, og hvis Anral rerrede 
sig ester Antallet af de smaa, i Aabningene siddende Tander <Fig. 9 ). Inden for 

derre
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derre Legem »matte Indvoldene soges; men, da Opsticerrisen ikke kunde ffee, 
forend Dyret i lang Tud havde ligget i Branvevim, saa var der umueligr <u 
undersoge og bestemme samme noye. Men saa meget merkede jeg dog, at dens 
Indvolde ere gandffe fsrikiellige fra ASCIDIÆ inteflinalis LINN.

I Henseende ril ASCIDIAS LINNÆI, ligner den mrest ASCIDIA 
qvadridenteta, lævis, flavelcenti-alba; aperturis qvadri dentatis, som Hr. 
König har fundet i Nordsoen. Denne har og tvende stemstaaende rolkra, lige
som min. Men, da Tandernes Antal i Aabningeire er forssiellig, ey at melde 
vm dens kugelagtige Krop, som min vist irok ikke har, naar den er stiff; saa 
holder jeg den for en nye Art.

Hos Red i, i hans obfervationibus de animalibus vivis &c., forekommer 
vel og en ASCIDIA tab. XXI. kig. 6. under det Ravn: mentula marina, som 
ligner den temmelig, i sar formedelst sine tvende stemstaaende roftra og sin af
lange Krop; men Storrelsener meget uliig, og om Redi hans ASCIDIA har 
Tander i Aabningene, og hvor mange, vides ikke.

3.) NEREIS ferruginea, fegmentis corporis LXIII: tentaculis duobus 
majoribus, antice urceolato-capitatis (Fig. 10.)

Denne blev og funden paa forbem elvte CO RALLIN A rubens. Den er 
rustfarvet, lang, som en Finger, tyk, som en Ravne-Pen, men bliver dog 
efterhaanden noget lidet finalere til den ene Ende. Den har for til i Ven overe 
Ende paa hver Side oven for Kiaften tvende krukkeformiZe (*) Folehorn, 
med en liden lysere Knap i Enden (kig. 10. a, a.) og midt imellem disse, dog 
noget lidet hoyere op, sidder en liden stemstaaende Vorre, som bliver finalere 
imod Enden, hvor den er rundet og forsynet med tvende noget lider fra hinanden 
staaende korte, gandffe mork-rode og syledannedr Borster (d, d.)

Paa den ud ester vendende Side, ved Roden af enhver af de tvende om
meldte starke Folehorn, sidde fire längere Borster, i en Knippe (n. 1,2,3,4.), 
ellers af samme Farve og Skikkelse, som hine (d, d.).

Deslige smaa Knipper af Borster sidde og i Ender; af alle Side-Vsr- 
rerne (*’), hvilke sidste ere meget smaa og 63- i Taller, ligesom Ringene om 
Kroppen. I den nederste Ende af Kroppen sidde og tvende lange og fra hin, 
anden gaaende (***) Borster. Langs ester Midten af Ryggen saaes vel en 

lang 
(*) Urceolata,
(**) Tentacula pcdiformia.
(***) Divergentes,

lV
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lang fortagtig Strceg, men denne kom kun af Det giennemffinnenDe Blod. 
Kicesten visede sig for til i Midten, neden for de tvende store Fslchorn, ikkun 
fom en Rynke, cg faae man intet Tegn til dens Kiceber, forend Den blev lagt i 
BrcmDeviin, da den fremvifeDe Dem (Fig, io. b). De vare, fom sædvanlig, 
forte, beenhaarde, med Spidferne mod hinanden krummede og paa den indere 
Side med Save-Tsnder forsynede: Af forbemelDte Aarsag kunde diste ikke af
tegnes, forend Dyret var dovn hvoraf man begriber, hvad den cylinderag- 
tige Snabel eller Sak (c.) vil sige, af hvis Ende de fcemkomms.

§lt denne Orm henhsrer til NEREIDES LINNÆI, feer enhver kyndig let« 
tetig ind. Men tb lånt famme er Der ingen Art i S. N. ed. XI1. at finde, hvortil 
jeg kunde henfore Den. Hvorfor jeg formenter at have fuldkommen Grund til 
at holde den for en nye og hidindtil ubekiendt Art af NEREIS.

4) DORIS- boiloenjis, fupra tentaculis acuminatis teéta: linea dorfafi 
lævi i a no laterali dextro. (Fig. 11-16.).

LlMAXpapillsfas, Cupratedus papillis : linea dorfalilæviS. N. XIE p. icSz.
n. 8. F. Sv. 2OAZ. c. defer.

DORIS five LIMAX marina,, fpinis mollibus hirfuta. Baßer, opufi fubfA, 
8iD, X. i. A-D.

Dette molkrfcum blev taget i Havnen ved Bodoen i Nordland levende i 
stor Mængde, ved min Ncrrvcerelse paa Stedet, Den 27 Maji 1767, da Det 
faaes liggende paa Stranden i Ebbe-Tiden i en liden Pol, hvor Grunden be, 
stod af Sand og Leer. Dets Farve er overalt graa og rodspettet. Kroppens 
Skikkelse er ordeutligviis oval (Fig. n. og 12.) og , naar Det beholder Denne 
Skikkelse, er Det gemeenligen 2 Tommer langt og 1 Tomme bredt. Men Det 
kand baaDe krympe sig sammen og strcrkke sig ud i Længden, og Det faa stærkt, 
at Det undertiden bliver omtrent 3 Tommer langt (Fig. 13.). Hovedet er fortil 
ligesom afstaaret (Fig. iz.) og har paa hver Side, nemlig ved Kicsfien, et Fole- 
Redskab, som er trindagtigk, bredere ved Roden og spids i Enden (Fig.. $2. f^f. 
Fig. iz. d, d,).  Disse tvende Redikabe eller temacula legger Dyret undeni- 
den tilbage og skinler dem gandike (Fig.. n.) under De derved siddende blo.De og 
spidse Blade (Fig. n. 12. og Fig 13. aa-.), af hvilket Slags Kroppen over alt 
bedækkes, naar man undtager Bugen og Midten langs ned efter Ryggen. 
(Fig. i2. di Fig; 11. og 13. c.).. Undertiden trækker Det dem og ind meer og 
mindre,.- dog ey, saavidt jeg har merket, aldeeles^ Een og anden gang, syn

derlig,
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derlig, i der ar man kom Dyret i Brændeviin, har jeg seer , at der har ffudt 
en Snude frem (Fig. ilB.) vg neden for denne tvende smaa Kloder (Fig. ir c, c.), 
midc imellem hvilke en gandffe liden Sprække bemerkcdes, hvor Mundens Aåb
ning man soges (Fig. 12. b.). Jgiennem denne kunde man ikke trænge med en 
Svineborst, hvilket dog ikke kom af Aabningens Ringhed, men meget rneer af 
den Modstand , som foraarsagedes af tvende der inden for siddende og tæt fatu» 
menstuttede Klæber, hvorom siden vtdere stal handles. Oven paa Halsen eller 
hvor Hoveder meest indknibes oa foyes ril Kroppen, sidde og tvende tentacula 
(Fig. 13. b, b.), hvilke have et lidet Hul i Enden, men for resten ere af samme 
Vest'affenhed og Srorrelse, som de tvende ved Munden, og ere, ligesom de, 
jævnlig i Bevægelse, faa længe Dyret lever. Disse trækkes meget ofte saa ab 
Deeles ind, ar man seer ikke mecr af dem, end de yderste Ende»Spidser, som 
da vise sig oven paa Halsen, som tvende ved Siden af hinanden staaende hvide 
Prikke (Fig. n. d, d.). Paa alle Exemplarer af dette Dyr, fom jeg har i 
Brændeviin, kand saavel disse tentacula, fomMundenS, endnufees, endskiont 
kone og sammenkrympede saaledes, som Fig. 14. b, b. c, c. forestiller dem. De 
tilforn ommeldie cg paa Siderne af Kroppen siddende blode, skabagtige ogi 
Enden spidse Blade maa og nodvendig ansees for et Slags tentacula; thi naar 
Dyret lever og er i Vand, saa ere de alle i Bevægelse, ligesom Piggerne paa 
en levende Rraakebold (*). Men de ere dog meget fvnkiellige fra Dyrets forst- 
meldte fire Hoved tentaculis eller Horn, ikke allene i Henseende til Skikkelsen, 
men og Maaden, paa hvilken de ere indsatte i Legemet; thi de sidde ikkun yderst) 
Huden fast, ligesom Skiæl paa en Fist, og kand derfor tilhobe letteltg stryges 
af med Haanden, naar Dyret har været nogen Tiid dodt, endskiont det strap 
i stærkt Brændeviin er bleven forvarer: Hvorefter dets Krop, i Henfeende ril 
de Steder, hvor disse tentacula have sidder, seer allevegne glat ud, ligesom den 
lange Strimmel midt efter Rvggen, saa at man med blotte Oyne neppe stal see 
noget Spor efter dem, undtagen nogle korte, hvidagtige og omtrent lige langt 
fra hinanden staaende Tver.Striber paa begge Sider af Kroppen, hvorom kand 
sees nylig anforte Fig. 14, der forestiller Dyret saaledes, som del feer ud, naar 
bemeldte tentacula ere faldne af.

Neden under er der flat og har en Hinde i steden for Fodder, hvorved det 
kand bevæge sig fra et Sted til det andet, samt vende sig om igien, naar det 
ligger paa Ryggen. Denne Hinde har ikke altid een Skikkelse. Undertiden 
bredes den stat ud med en udstaaende og nedfaldende bolget Rand paa begge Si
der af Kroppen, lignende Fald-Blader(Fig. 12. e, e, e, og 14. d, d, d.). Un
dertiden iegger Dyret hele Fladen paa ab|l'illige Maader i Folder og ofte viser 

P 2 sig
(*) ECHINUS efculentus LINN.
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sig den hele Hindr fom er udstaaende bolget Fod-Stykke langs efter Midlen af 
Bugen. )

Da Dyret var ssaarer op, lagde jeg Msrke tit folgende indvortes Deeler 
1) Tvende aflange, meget tynde, gulaglige, halv giennemstinnende vg tcrt 

tit hinanden flurrende K -Eber, som lignede saa stark! en liden Skiall (concha 
bi valvis) baade i Skikkelse, Farve ogHaardhed, at de lettelig derfor i en Hast 
kunde rages (Kg. 15. a, a. 03 Fig. 16. a, a.) hvilken sidste Figur viser dem aab- 
nede og stille fra hinanden.

II ) En gandste fort Strube (Fig. 15. b, b.)
III. ) En morke rov af smaa Tarninger og ligesom fine Gryn bestaaende og 

af mange fine Aarer igiennemveevec Lever, som jevvnr ffiulede alle Indvolde og 
Tarme (Fig. 15. c, c. &c.). Naar denne Lever blev borttaget, saae man fordet

IV. ) De ovrige Indvolde (vifcera Fig. 16. b.), hvilke dog ikke i stykkeviis 
kunde bestemmes og noyagng stilles fra hinanden, saasom Dyret blev ikke op, 
ffaaret, sorend det nogen Tiid havde ligget i Brcrndeviin ; da det skiden isaa- 
danne Dyr gaaec an at bemerke Hierte og andre deslige fmaa Ting.

V. ) En derunder (n. IV.) liggende og fra Struben lige ned til Enden af 
Kroppen gaarnde Tarm (Fig. 16. c,). Denne er neden til forsynet med nogle 
Side-Grene og fra den overe, tykkere D^, somstiulesas Indvoldene (n. IV.) 
udgaaer tit hoyre Side af-Kroppen en kroget Mast-Tarm (Fig. 16. d.), som i 
fleere Exemplarer var opfyldt med sorte Excrrmenter, og ved Hielp af dennes 
Gang bemerkcdes forst Garborec ;Fig. 15. d.), som ellers visede sig uden paa den 
hoyre Side af Kroppen, som cn gandste liden sort Plet.

Af denne Bestridelse «kionner man lettelig, at dette Dyr ligner meest de 
Slagter LIMAX og DORIS i LINN. fylt. nat. edit. XII. Nemlig: i Hen- 
seende kil sin Fod, hvormed del bevcrger sig fra et Sted til andet (Fig. i2.e,e,e. 
§g Fig. 14. d, d, d), saavel som det Hul, det har paa hoyre Side (Gatboret) 
fcelleS for Fodsels Lemmerne og Ercrementerm, og detS sire tentacula for til, 
er det narmest bestcrgtet med LIMAX : Men, i Henseende til Kroppens Skik
krise og De tvende tentacula i Nakken, som den kand trcrkke ind (Fig. 11. d, d.) 
har det meest Overcensstemmelfe med DORIS, hvortil Det derfor og allerede af 
Hr. B-after er henfork og det, saasom mig synes, meestrn med lige saa stor Ret, 
sim DORIS vsrrucofii er bie ven henregnet til denne samme Slagt; hvorimod 
heller ikke Hr. v. Linné er i hans System, thi han siger paa foravsorte Sted, 
ak Dyrer, maastee snarere, burde henfores til Len Slcegr DORIS end LI
MAX, hvorved jeg og lader det beror, endstivnt det og i adstillige Stykker er 
forstielligt fra DORIS. Ellers kand man lettelig hielpe paa denne Sag, vedat 
Udvide Hr. v. Linné Karakter paa DORIS imod Enden paa folgende Maabe: 

Anus



_________ Norffe Ssedyr._____________ 173.
Anus pollice vel ad latus.
Tenta cula hinc retraélilia.

Hos Hr. Baller 1. c. finder man eet og andet angaaende dette Dyr, som 
jeg ikke har havt Leylighed lii ar bemerke, saasom: vers TEg-Srok.

Ikke drstommdre haaber jeg, ar Kiendere af disse Ting neppr vil anser mm 
Afhandling om samme Dyr for overflodig.

Til INTESTINA henhore tvende folgende ASCARIDES:
i.)  ASCARIS ImgtJJima, qvadripedalis & ultra; lineis qvinqve longi

tudinalibus, fiavefcentibus: rollro obtufo: lubrus rima infra par
tem anteriorem (Fig. 17.)

En rar Orm, som vel ey tilforn er siet af mange i Norge, end sige, Ud- 
leendere, og for De Leerde hidindtil gandfle ubekiendr. Jeg har rager den paa 
den tilforn anforte Corallin. Naar den trcrkkes ud, er den en Favn lang, men 
derhos meget smal. Ellers er den et par Alne lang og tyk som en Ravne-Pen. 
Dog forandrer Den ofte selv sin Tykkelse, i det at den trakker sig sammen inrer 
og mindre, et længere og kortere Stykke, hvorover den cg hist og her faaer ad
skillige aflange Knuder paa sig (f. Ex. Fig. 17. d, d. &c.). D-n er trind og 
noget smalere i begge Ender, i soer den, som modsattes Hoveder, hvilken og nl- 
sidst bliver spids. Hoveder er stumper og kort (a, b.), dog forlanger den der 
undertiden, ligesom den svrige Krop. Osen paa er der noget nedtrykt og har 
en liden lige frem ad til Enden ester Midten gaaende Klsfr (c.). For til er der 
runder og~i Enden heraf sidder Kiasten paa rverr, som har dybe Mundviger. 
Neden under Kroppen, strap neden for Hoveder, er og en dyb, langs og midt 
efter gaaenve Sprcrkke, omtrent af een Tommes Langde, som uden Tvivl bli
ver en falles Aabning for genitalia og Excremenrerne. Farven paa Kroppen 
er sorte-bruun med fem gumagrigr Linier langs efter, hvoraf wende ganer ned 
efter Siderne, nemlig: een fra hver Mundvig, den tredie fra Kloster i Snuden 
oven paa Hoveder, og een imellem denne og hver af hine. Mundvigene, saavel- 
som Kloster oven paa Snuden, ere hvide.

Hvad jeg, i Henseende ril dens Adfarv, bemerkede, da den var levende, 
bestaaer i folgende Stykker: Den bevazede sig frem ad ligesom en Regnorm (*), 
ved ar rrakke sig sammen og flyde sig ud iglen; den flog ofte adskillige Bugter 
og Lokker (f. Ex. c.) paa sir Legeme, og undertiden faldt den jmmnen i en Klump. 
Imellem den ovemneldre rode Corallins Grene havde den saaledes forvikler sig,

D S är
(*) LUMBRICUS terreßris.
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at man neppe var i Stand til at lose den derfra, uden at flaae Corallinen i 
smaa Stykker. Den bevcegede stcerkr Snuden og lofrede den ofre op i Veyret, 
i sar, naar den kom med samme oven over Vander. Af denne Aarsag holder 
jeg Kloftet oven paa samme for den<s Nase-Hul, eller, i Almindelighed ar tale, 
er Fornemmelses Redskab (*). I ovrlgt var der ikke ringeste Tegn til noget 
Folehorn eller tentaculum hverken for paa Hoveder eller paa Siderne af 
Kroppen, paa hvilke Steder jeg ikke engang saae ligt til en Vorte etter noget 
Haar.

Dens Fode har den uden Tvivl af Corallinen og den Vadske ogGrondske, 
saavelfom de mange smaa Orme af andet Slag, som derpaa i Mangde findes.

Formedelst Kroppens og Kieefrens Beskaffenhed, fanu de meget fine Tver- 
rynker, denne Orm hist og her har, besynderlig paa de ovemneldte Knuder, 
henhorer den til ASCARIDES LINN. Menten er i mangeMaaderforffiettig 
fra de tvende Arter as ASCARIS, nemlig: vermicularis oglumhricoides, som 
forekomme i Hr. v. Linné S. N ed. XII. Hr. ProfefTor Afchanius har vel i 
hans Iconibus rerum naturalium, fecfii! Deel. p. 44 og tab. VII. Fig. A.B C. 
giort en nye Art af ASCARIS bekiendt, som han kalder ASCARIS marina, 
cute coriacea; venulis fangvineis transverfis: inteftino fimplici albido. 
Men blot denne Karakter, han derpaa giver (ey at melde om hans Beskrivelse 
vg Kagber) tarer noksom, at hans ASCARIS er en anden Art.

2. ASCARIS pelagica, pollicaris; roftro acuminato: fubtus rima infra 
partem anteriorem (Fig. 18,19.).

Den blev i samme Aar tagen paa MADREPORA pro lifer a, fam mig i 
Soe-Vand blev tilsendt fra Stadsbojgden og ligner overmaade meget den for
rige, hvorfra den kun i folgende Stykker er forskiellig: Den er halvanden Tom
me lang; og har et tilspidset Hoved, samt meget fineTvcrrynker paa hele Krop
pen, som dog neppe med blotte Oyne kunde sees, forend den blev lagr i Bran- 
deviin og skrumpedes meer sammen. Den lille Kloft oven paa Snuden, faa» 
velsom de fem tange efter hele Kroppen gaaende gulagtige Linier, favnedes her. 
Farven er oven paa Ryggen brunagtig, men paa Siderne graa; ueden under 
hvidagtig. Da Den blev lagt i Breendeviin, skiod den en fim og hvid Tarm ud 
afKiaften, som var längere end Kroppen og gik i Kringelbugter (Fig. 18. c.). 
Flere Tarme havde den ikke. I ovrigt har den Kiafteu paa tvert med hvide 
Mundviger (Fig. 18. 19. a.) og en Siitie neden under (Fig. 19. b.) ligesom den 
forrige. At den er en nye Arr af ASCARIS, er ligeledes klart.

Til
(*) Organum fenforium*
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Til INSECTA aptera henhorer endelig:

MONOCULUS finmarchicus, annulis poftice qvinqve; capite obtufo: 
pedum anteriorum qvaruor; polleriorum vero qvinqve paribus 
cauda reéta, bifida. (Fig. 20-23.)

Ved Reensholnmr, som ligger en god Finmarkist Miik (der pleyer at ud- 
giere et par Danske Mile og derover) Sonden for Hammerftcstes Havn i Vest- 
finmarken vrimlede det allevegne i Soen af disse gandste smaaKrak, hvoraf eet 
Fig. 20. i naturlig Storrelse er aftegnet.

Ved at lade Soe.Vandet rinde i en Boutellle, fangede man en heel Deel 
af dem, og saaledes var Kiobmanden paa Hammerfcrst Hr. Luck, ved min se
neste Ncrrvckrelse sammesteds i Junii Manned 1767, fa a god at tilsende mig 
dem levende. Uden for Vandet faae De gandste uformelige ud, men, naar 
man betragtede dem i deres Element, i far faa lcenge Devare levende, kunde 
man med blotte Ayne fee, at De havde en aflang Krop ligesom Recken (*), for
synet med tvende Folehorn, vel faa lange, som Kroppen, og en gandste liden 
Hale, og, naar man meget noye gav Agt paa, kunde man og merke, at denne 
var klovet i Enden; men Fodder faae man neppe Tegn til, saaledes som Fig. 20. 
forestiller Sagen. Det stemmede meget hastigt, faavel lige frem, fom op og 
ned ad, og Det, faafom ftedvanligt, paa Bugen, hvorved Det stillede sig fra 
Marfluen (**), fom det ellers noget ligner; thi denne fvemmer altid paaRyggen, 
meest stievt op ad.

Jeg betragtede Det Derefter igiennem et lidet Oyeglas (***)> men derved 
opdagede jeg intet meet end tilforn, naar jeg undtager tvende par af Fremfod- 
verne og at man tydeligere faae Kloftekf Halen, saaledes, fom Det Fig, 21. er 
aftegnet.

Men, ved Hielp as Gufs Forogelses-Glas, bemerkede jeg, at det havde 
fire par Fremsvddrr og fem par Bagsodder. Disse vare längere endFremfod- 
6erne, bestaaende af tre til fire fracte Leder. Alle Fodder vare, i Hen fe ende til 
Det nederste Leed, forsynede med Haar, ligesom og Folehornene, paa hvilke Haa
rene stode for det meeste frem ad (Fig. 22.). Raar Det stemmede, vendte de 
forreste Fodder ud til Siderne, og de bageste bag ud; derfor kunde man ikke fee* 
De sidste, naar det laae paa Bugen (Fig. 22.) Paa Kroppens BagDeel saaeS 
fem Ringe, een for hvert par af BogsodDerne (Fig, 22, men fornemmelig Fig. 23.).

Folehvr»
(*) CANCER S<pilla;
(•*) CANCER Pulest.
(***) Lens.



i?6 Nogle fmaa rare og meeftendeelen nye Norffe Soedyr. 
Folehornene bestode af mangfoldige Leeder/ men dA vare saa smaa,^tdeffke 
kunde tolle». Enhver Deel af den kloftede Hale var dannet som en Fiffe,Finne, 
og bestod af Straaler, som vare foreenede ved Hinder. Snuden var stumpet 
og hverken oven til savedannet, ikke heller neden under Tandet. Ikke ringeste 
Tegn saaes til Syne eller Kiceft, i hvor nsye man end, ved Hielp af Forsgelses, 
Glasset, saae derefter. Kroppen var meget giennemsigtig, ffinnende, glat, 
rodagtig og forsyner med en Skorpe, faasoni Rakernes og Marfluernes, men 
meget tyndere end deres.

Dem lille Krak har jeg henfort ril MONOCULOS LINN., da der har 
meest Overeensstemmelse med denne Sla'gt, t seer MONOCULO qvadricovni 
LINN, saaledes, som denne i naturlig Storrelse i de Stokholinffe Handlinger 
for Aaret 1747. og Maanederne Julius-Sept. tab. VI. Fig. 2. er aftegnet; end, 
ffionr jeg , saasom allerede meldt er, ingen Syne derpaa har kunder bemerke. 
Men da jeg heller ingen Mund fandt, som detdogufeilbarligenhaver/ saa bliver 
man saa meget mindre berettiget, til at nagte Synenes Tilværelse, fordi de end 
ikke under Forogelses-Glas bleve seede. Med Krabbe-Slcegten, i scrr de Arter: 
Sqvilla, Puléx og Locufta, har det og nogen Liighed. Men da det har ingen 
Krabbe-Kloer (chelas) ikke heller palpos cheliferos, saasom Krabberne have, 
sag kand del ikke did henfores.
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Afhandling
om

Fiskerierne i Nordlandene.
af

N. C. Friis,

Sj3et> at forfatte den Nordlandffe oeconomiae Historie, falder forst under
Betragtning det vigtigste NceringS Brug for Indbyggerne, som er Fiffe» 

rierne, og det i Henseende til de adskillige Fiffe Sorter, som meest ere at kage i 
Consideration, tilligemed Did, Stader, Nedffaber og Maader at fiffe paa.

i. Torfle-Fifferiet/
som det almindeligste og vigtigste, der srrcrkker sig til 

alle Landets Indbyggere.
Samme har tilforn været meere almindelig i Henseende til Skederne at fiffe 

paa, saa at den hele Landstrcrkm'ng igiennem har ude ved Soekanten, hvor Ser 
og Holmer ligger, varet almindelig Tilgang af Tvrfffifferie meere og mindre, 
ligesom Stederne kand have ligget beleylige for Havgabene, hvor Fiffens Ind» 
steg eller Indlob af Havet har forefaldet, saa at Folk i den Did fik Fiffen ved 
sin Stuedor saa kalM, og flap at reyse lang Vey derefter , og var dem de» 
Tiid saa meget profitablere, faa de flap at gisre stor Bekostning derpaa, men 
kunde jevnlig komme til sit Hjemsted, endeel hver Alten og andre hver LoverdagS 
Aften, og kunde da bedre benytte sig af den Guds Velsignelse, de fik baade for 
Folk og Creaturer i Huset; Nu i Eftertiden scerlig paa en Snees Aar, siden 
man har begyndt at mestre Fifferedffaberne, og reformere Manden at fiffe paa, 
har dette Slags Fifferie gaaet fra de fleeste Steder, og er nu indffrcenket kil 
nogle faa Steder, hvorhen ben fiffende Almue med stor Bekostning mna reyse 
paa den haardeste og morkeste Aarets Tiid at soge fin Naring, cg bet over store 
aabne Havstykker paa smaa Baader, hvorved aarlig gierneffeer Skade ved ind
faldende haardt Veyr, ja undertiden faa stor, at ben bliver alt for folelig;

Z . ex. 
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ex. grat, for tre Aar siden faßte tre og tredive Mand Livet til fra et Prastekald 
GiUeschaal i Salrens Fogderie paa een Dag ved flig Neyse til Fiskeriet over 
et Havstykke kaldet Moschncre,Havet otte Mile langt uden Land at have paa 
nogen af Siderne, a'lene det man forlader og det man reyser til.

Disse Fiskesteder ere adskillige: Tranen er et gammelt Fistevar i Röd-cns 
Kald i Helgelands Fogderie fem Mile over Havet fra Landet, hvor der staaer 
en liden ^nnex-Kirke, hvortil Indbyggerne paa de smaa omliggende Oer, der 
ere nesten alle Fiffere, og har lidt eller intet med Agerdyrkning, men vel med 
Grcrsning for nogle Creaturer at bestille, soger og gror en liden Meenighed, for 
hvilke holdes Tieneste eengang hver Manned, undtagen i Fastens Tiid, naar 
Fiskeriet gaaer an, og en stor Deel af Høbøe Kalds Almue ligger der, da Ca# 
pe lianen er ständig der ude for at holde Tieneste hver Sondag, for hvilket han 
fra aldgammel Tiid har en Slags Indkomst, som kaldes Skaarfist, det er et 
Spar fist eller et par Torst af hver fiskende Person, foruden at holde ham med 
Kaagnings Fist, og Brande i den Tiid , han ligger der; Dette har i forrige 
Tider varet eet af de aldste og anseeligste Fiskevarer, hvor nogle 100 Baader 
har ligget til Fisterie, og avlet stor Guds Velsignelse, saa lange Fisten kom 
faa nar under Landet, at man nogenlunde i alt Slags Veyr kunde fege den, 
og da fegte derhen fra aHe Nordlandste Districter, og kunde een Baad, Ot, 
trmg kaldet, med fire par Aarer og sire Mand paa Banden avle 30, 40 a 50 
hundrede Fist, hvert hundrede til 120 regnet, font kaldes der er stort Hundrede 
eller 6 gange 20, fom man altid bruger at beregne fin avlede Fist der i Landet; 
Nu i Eftertiden, da Fisten en kommer faa nar under Landet, Vinteren er og 
bliver alt stärkere, og vet haard--Veyr paa den Tiid alt meere har tiltager, fom 
er et Problema, der ey lette! ig fol veres, eller kand gives Raifon til, er Dette 
Steds faavelfvm andre Steders Fisserie kommet i stor Decadance, faa at in# 
gen synderlig Sogning er af Fremmede, uden af R<Sd^e Prastekaids egne Ind# 
byggere, Da deres avlede Fist af en Baad i diste Tider-kand overalt ey regnes 
hopere end 5 a 600.

Foruden dette Tranens Fistevar, fom end ikke kand vare stort at regne, 
<r Lofødeno District midt i Nordlandene det rette Fiskeriets Save for alle 
Indbyggerne Norden og Sonden fra hele Landet over, da de låner sig til strap 
tfur Nye-Aar at renfe derhen, og skider sig fammen 20 a 30 Baader for hver 
Jagt; Tre Mand bliver gierne paa hver Baad at fere Den til Stedet, da De 
Derpaa ey kand fere videre med sig end deres Fisteredstad, endeel Klaver og 
Kosthold for det forste at holde paa, indtil Farteyerne kand faae Veyr at kom# 
me frem, til hvilke at føre, sattes gierne den fierde Mand af hver Baad.

Disse
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DG Fartsyer fsrcr Resten af deres Kost med sig, som de maae vare be« 

raad paa for er fierdcndeel Aar og derover, de, som har de längste Veye der« 
hen, nemlig nogle og tredive Mile, og derfor maa saa tidlig begynde Reysen, 
hvortil gierne henleder, 2, 3 a 4 Uger, ja meger längere, ligesom Veyret fal
der; De ssm boe Fifferiestederne saa meger narmere, og have en kortere Tii- 
nodig til Reysen, som kand bestaae af 8 a ig Mile, begynde ikke Reysen foren- 
i4 Dage for Kyndelmisse, vg de, som reyse til de Steder, hvor Liinefifferier 
bruges, som ikke saa tielig gaaer for sig, som siden bliver beskrevet, reyse ikke 
Hiemme fra, forend 14 Dage efter Kyndelmisse, men alt med store Fartoyer 
og Jagter, i hvor kortVcyen er; Paa disse fores foruden Kosten, som meldt 
er, deres Brcrndchveed og Raahveed kalder, det er lange Stanger at henge de
res Fist paa at rorres, nemlig Rundfisk, sotn med en liden Vidle bindes to og 
to sammen efter Sporene, og henges over de lange smale Slanger, thi der er 
at.agu, at paa de Steder, hvor de soge Fiskeriet, ergandffeodefvrSkov, saa 
de maae fore med sig de smaa Vidier endog at sperrte og henge Fiffen efter, som 
meldt er, ligesaa nogle Hanker eller Knipper store Vidier at samle Fiffehovederne 
paa, som de forer hiem, og bruger noget af til sin egen Fsde, naar de ere tor
rede, og Resten til Creaturerne, da de koger Soetang og Fiffehoveder, og op
holder fine (Lreamrer med i Foertrangens Tiid om Foraaret, og er en herlig 
Spise for dem, som er vant dertil, hvorefter de malker meere end efter Hoe og 
Halm, og blive de fieeste Creaturer ved Ssekanten i Nordlandene meest ved 
denne Fode underholdne; men de Creature inden i Fiordene, som ikke ere vante 
dertil, ere vanskelige at faae til at fsrtcrre det, medmindre Noden gaaer desto 
stärkere paa.

Paa samme Fartsyer fores og Traer eller TonDer til Fifferavnen at falte, 
og Traer til at samle Fiskeleverne udi, som da fores ved Fiskeriets Slutning 
hiem, og brandes eller smeltes til Tran for at fores til Äcrgcn forste Stevne 
eller Marked med Jagterne Foraars Reysen, derved er at merke: De, som 
reyse til Liinesifferiets Stader, fore intet Salt og Traer med sig til Ravn at 
salte, da Ravnen, ved det samme Fifferie gaaer saa sildig til, er afUdgydnin- 
gen saa blod og bedervet, at den ikke kand saltes, og til Lever fore de heller ikke 
den halve Deel Traer med sig, som de, der fiffe med simple Haandsnorer, det 
er en enkelt Snor med Jern, Steen og en Angel eller Krog paa, da Liinefiffen 
er paa Lever og Fiff langt magrere, og kiendes strap derved ud fra den anden, 
da derimod dr, som reyse til Garnfiskeriet, som og siden ffal beskrives, fore 
334 gange saa mange Traer med sig til Lever, og 2 a 3 gange saa meget Salt 
med sig til Ravn, som de, der fiffe med Angel og Snore, da Garnfiff salver 
langt federe paa begge Deele, ligesom og paa Fiffen, saa at, naar der paa em

Z 2 Vog
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Wog af Liinefiff kand gaae 30 a 32 Tall, og paa i Vog af Torsk, med enkelt 
Snore fiffet, 2$ a 26 Tall, kanv iVog afGarnfiff noyes mev omrrenk 20 Tall, 
thi deels falder den storre, deels tykkere, federe og kyngere, og naar man til 
«n Baad i Liinefifferict kun behover fire Levertræer, eg til ey Baad med Haand, 
snore 8 ai2 Traer, san behover man til en Band paa Garnfifferie, nnar det 
gaaer yppig til 40 a 50 Traer, eg af Salt og Traer til Ravn at salte i Pro
portion deraf, san at, naar en Band med Haandsnore avler 6 Tender Ravn, 
fim kand en Band med Garn avle 12 a 15 Tender, deels fordi Garnfiff have 
storre Forraad af Ravn og Lever, efterdi Fiffen cy endda haver gydet ved den 
Aarers Tiid, deels fordi Garn forskaffer eller fanger gierne et storre Qvanturn 
Fiff, saa at, naar en Baad med Snore kand een Dag avle 2 a 300, kand en 
Garnbaad een Nat avie 6 a 800 Fiff, ligesom man har mange Garn til.

De Steder i Lsfoden, hvor de vigtigste Fiskerier falde, ere Moschnces, 
Gcannsnnd og vaagen, alle tre anseelige Fiskesteder, seer Vangen, som 
bær Prisen for de andre, og er Centrum for alle Landets Indbyggere at soge 
sin Næring. Moschnces ligger længst ude ved Havet omtrent en Miil fra den 
bekiendte Malstr-m, der staaer en ^nnex-Kirke, som horer til Flagstad 
Kald, hvor Indbyggerne, og de Frenunede i Fiskeriets Tiid have sin Gudstie» 
lufte hver Sondag, saa længe Fifferiet varer, som gierne gaaer best til fra 
12 Martii til 24 April.

Sraunstmd horer under Buxnces Kald fire Mile derfra, Tiden ril Fiffe» 
riet er der den samme omtrænt font paa Moschnæs; mellem begge disse Steder 
er paa den hele Strækning adskillige smaa Pladser, hvor Fifferiet paa samme 
Tiid soaes saavel af Indbyggerne som Fremmede, men samme bliver regnede 
under disse tvende Hoversteder, hvor de Fremmede meest soge til. Deres Fiffe» 
redffab er nu Liner allene, som er en lang Strækning af Snore ct par tusinde 
Favne for hver Baad; denne lange Snor er paa hver halvanden Favn beknyk» 
tet met) Angler, som henger paa et smalere Snore, Z Qvart. lang, hvormed 
de ere fæstede paa Hovedsnoren; disse Angeler fatter de Ang eller Mading paa 
enten af Fifferavnen eller en liden smal Strimmel af Fiffebugen, saa at Line, 
fiffen kiendes gierne derpaa, at der af Bugen er ffaaret cn saadan Strimmel til 
Agn; disse Redffaber have de Fiskende gierne en dobbelt Portion af, faa at, 
naar de kage den eene Part vp med Fiff paa, sætte de den anden altid ud igien, 
og kand de ofte med saadan Sætning tage tvende Baads Ladninger, nemlig 
4 a 600 Torsk, faa at, naar de fiskende ere ret lykkelige, kand de i 6 a 8 Dage 
og Nætter giore sit hele Fifferie, og avle 20, 30 ja 40 Hundrede. Men det 
hender sig ofte, at, naar de have fadt sine Liner ud, kand de i nogle Dage for, 
medelst Haardt Myr ikke faae fee til dem, og staaer imidlertid hoy Fare for ar
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miste fine Redskab. I forrige Tider have de og brugt at fiske med Snore og 
Angel, men nu aldrig uden med Line, da der Slags Fiskeredskab har den Art, 
nr hvor man haver begyndt at bruge den, der maa man aldrig tanke siden at 
faae en Fiff med Haandsnore. Samme Beffaffenhed har det og med Garn, 

* fiskeriet, at, hvor Garn er brugt et Aar, der maa man aldrig tanke at faae en 
Fiff med Snore Aaret efter.

Dm ringe Deel Lever, som avles af denne Linefiff, giver ikke faa meget 
Tran af sig, som den anden, da der i Almindelighed gager ey meere end 2 Ton- 
der Lever paa i Tonde Tran, men af Linefiff maa man nok regne zTdr. Lever 
paa i Tonde Tran.

Af Baader kand der nu roe med Indbyggere og Fremmede 400, deres 
Fiffeavling kand belobe sig af hver Baad prater proprer 16 a 20 Hundrede, 
undtagen dette sidste Aar, da Fisteriet der, som andensteds er mislingende.

Det storste og anseeligste Fiffested er Vangen, hvor den gamle Nord- 
landffe Kiobstad var, der havde Privilegium, at alle af Nordland og Find« 
marken ffulle handle derpaa og ikke paa Bergen; samme bestaaer af adffillige 
Fiffesteder, alle Vangens Prcrstekald tilhorende, nemlig Hennings Veer, fem 
grandfer sig til de andre Steder, hvor Linefifferiet bruges, og derfor har man der 
nogle Aar drevet paa samme Brug; men da det befindes heel ffadeligt for det 
almindelige Fifferie med Snore, siden man paa de Steder, hvor Linerne have 
varet brugte i Circumferencen af famine Fiffevcrr, er kommet i Erfaring om 
den Skade, som derved tilfoyesldet almindelige Snorefifferie, saa bliver samme 
Redskab nok der afskaffet, faa aten liden Holm, kaldet Vnlbergs plcessen bor 
vare Skillerum imellem Lme og Haandsuorebruget; dersom Linier kommer der 
Osten for, bliver det alt for stor Skade for Vangene store Snorefifferie som 
det almindeligste famt mindst bekostelige og hazarderlig for den gemene Mand, 
hvis fattige Omstcendigheder man i saa Fald nicest bor rette sig efter i flig Na
rings Brug.

As Linebrugets Ophavelse paa dette Sted vil nok flyde, at dette Steds 
Fiskene bliver nogle Aar i Decadence, inden Fiffene vannes til at bide paa 
Haandsnorel, men samme er ikke at regne, mod at det Almindelige ffulde lide 
derved.

Der andet notable Fiffested under Vangen paa Nordre Side er 2\at# 
funder, hvor man for nogle Aar siden havde der beste Fifferie med Haandsnore, 
men siden man begyndte nogle faa Aar at bruge Garn, har der ikke varet en 
Fiff at faae med Haandsnoret, og nu sidste gang var lige faa flet med Torffe- 
garnene, faa de, som havde givrt faa stor Bekostning derpaa, maatte reyfe 
tomhandede hicm, altsag har Garnbruget der stimme Skiebne, som allede andre 
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Skeder i Norge, hvor Garnfiskeris have vceret brugte, da man har alk for stor 
Erfakenhed af, ar, hvor de nogle Aar have vceret brugte, har alt Fiffene siden 
forladt de Steder, saa at Folk i Efkeniden sidder og creperer, heraf kunde op# 
regnes alt for mange og sorgelige Exmipler langs ved Norriges hele Soekyft; 
Er derfor ar onffe denne Maade ak fiffe paa maakke blive indffrcrnket, og ikke 
rage videre Overhaand i det uffatreerlige Vaagrns Fiffevcer, der opholder hele 
Nordland, og bringer nogleTender Guld afsig om Aarer, fleere og fcerre, li
gesom Fifferiet og Prisen er kil; ffulde Fifferiec i Vaagen ophore, da maakke 
Nordland blive til en Steenhob, alle Indbyggerne erepere, fa hele Lergens 
Bye tillige med en Part af Trundhiem, som har Deel i den Nordlandffe 
Fiskehandel; Syntes derfor hoyst nodig, alder ved en Kongelig Refolution blev 
fadt sikre Gramdser for, hvorvidt Linebruget paa den Vestre, og Garnfifferiet 
paa den Nordre Side af Vaagens store Fiffevcrr ffulie strcrkke sig.

Garnfifferiet har den Beskaffenhed: Man bruger paa een Baad i6 a 20 
Garn, et hvert 40 Favne langt; Et saadanr Redskab med Banden kand koste 
henved 100 Rdlr., som en fattig Mand ikke er i Stand kil at bekoste eller hazar- 
dere, da en ulykkelig Hendelse forste Nat man sirtter den ud, kunde lettelig 
spilde det dele Fifferie, da enten et stort Havdyr kand reyse af dermed, eller 
haardt Veyr drive dem bort, eller og for stor Mcengde af Fiff gaae derpaa, 
da de ey kand taale den store Tyngde, og har gaaet til Bunds med Fiff cg alt, 
naar man have villet trcekke dem op, som alt har vceret mange Exempler paa, 
i den Sted et Haandsnore koster ey rotere end 1 Rdlr. i det hoyeste, som enhver 
Fattig kand baade bekoste og hazardere, saa at, naar det var tilladt at bruge 
Garn overalt i Vaagen, som roan har nok arbeydet paa, roaatte ten storfte 
Deel af Almuen, som ikke var i Stand dertil, blive uden for alt Fifferie, da 
de ikke kunde skaffe sig Garn, og kunde intet faae siden med Haandsnore, og 
over alt vilde det kun vare nogle faa Aar der, som alle andre Steder, og siden 
intet Fifferie paa nogen Slags Maade.

Det vilde blive en herlig Regning for Publico, vniendffiont nogle faa Fa
milier i Landet kunde ved et rügt Garnfifferie berige sig de faa Aar, Fifferier 
var ved Magr; Naar nu nogle hundrede eller et tusinde Baader ffulie samles t 
XXrogcn med saa stort Garnredffab, nurotte man gierne sporge; hvor alk Dette 
ffulde faae Rum; Deler langtfra, nt Vaagene Circumference funDe rom# 
roe saa stort Brug, med mindre man fogte 6 a*8 Mile ud i Det bundlsse Hav, 
fom var baade Livs og Velfcrrds Spilde, og hvad Synd og Ugudelighed, Bam 
Den og Skianden, ja SlagSmaai maakke ikke flyve deraf, naar deres Redffab 
bleve indviklede i hinanden, eller Den ene satte sine Garn over den andens.

Det
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Det lader sig lettelig demonftrere, at del yppige Garnfifferie varer kun 

nogle Aar, hvorefter baade Garn og Angelfisserie siden ophorer, i det mindste 
en rum Tüd derfra at regne, da der kommer an paa Guds synderlige Forsyn, 
om Fistemcrngden, som man der kalder Filkebergck, meere tager sin Tour ved 
saadan Kyst, som den eengang er blever afssrekket og afvant fra; delte har man 
havt saa tydelig Erfaring afpaa saa mange Steder, at ingen oprigtig Patriot 
kand eller bor forsvare Garnbruget; Jeg vil til Beviis nævne de fornemste: 
GundmHer var for 12 a 16 Aar siden bekiendt for sit store Fifkerie ved Garn
brug, saa del var ey at beskrive, derefter kom Stands deri, saa Fiskeriet blev 
i mange Aar alt for flet, indtil for et par Aar siden, der faldt ind et temmelig 
anseelig Fisserie paa sine visse Steder, i disse sildigere Aar har det og saa vidt 
passeret, men ey saa almindelig som i de forrige Tider, og i steden for den store 
Velstand tilforn finder man nu Meihed og Fattigdom blant Indbyggerne; Lige, 
saa er det gaaet deres Naboer i Remsdalen og Nordm-icr, hvor der fraerld- 
gamle Tider har veerer yppig Torskfifferie, indtil Garn kom der i Brug for 20 
a 30 Aar siden, der, efter nogle Aars Forlob, standsede Fisseriet, og i disse sil
digere Tider lidt eller intet har villet yure sig, saa der nu er den uselste Tilstand. 
Deres Naboefifferie igien er Hirreren, hvor Garnbruget har giort samme Skade, 
saa at deres forrige overflodige Fisserie har mange Aar standset, nu i et par 
Aars Tud har det ligesom tegnet sig lidt iglen til Oprettelse, men ikke af synderlig 
Belang eller Betydenhed, nelst mod forrige Tider al regne; Dernest kommer 
de angrcrndsende trenbe Prcrstekalb i Storfosens Fogderne Orelandcr, Aafisr, 
den og Bieimöer, hvor der formedelst Garnbrugets Jndforsel er saa stor For
stiel paa Fisseriets Tilgang, at vedkommende Tiende-Participanters har nu, i 
dr tvende sidste Aar i scrr, i Tiende ikke kundet obtinere 1 pro Cento, mod 
hvad de har fanet i den forrige Tiid, saa at Stedets Prcrst, der har den tredie 
Part af T'enden, i steden for nogle ico Voger, samme i forrige Tiid kunde 
belobe, og var da hans fornemste Indkomst, har afvigte Aar naaed halvanden 
Wog sor sin Deel, og de andre tvende Participantere lige Deel derimod, som 
alt bliver tilregnet Garnenes Jndforsel, saa der er nu paa de Steder den jam
merligste Hunger og Sult, saa mange Mennesker paa diste Steder i afvigte 
tvende A ar have derover creperede, siden Kornavlingen tillige flog saa gandste 
seil, og gemene Folkes sot nemste Spise eg Ophold har verret Brod af malet 
Fyrrebark, som de endog paa de Grcvndftr have kun lidet Forraad af; Saa 
gandste har Fisseriet forladt bisse Grernwer, at Gud veed, naar Det igien vil 
yttre sig, hvorover Folk i Mangde forlader de Steder, og flytter andre Ste
der hen.

Derfra
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Derfra kommer man til Nummedalens District, som det Norderste Sted 

af Trundhiems 5Itut egentlig men ikke Stift; Der har man og for nogle Aar 
siden begyndt at indfors Garnbruget over alt, endog til det der liggende aller- 
ældste Fiffevcrr, som bekandt er fra de ældgamle Tider Greslingen kaldet, hvor 
i forrige Tider mange ioo Baade har ligget til Fisserie, som den bekandte Provst 
paa Foesncrs Hr. Peder Hersleb (act lang Tiid har modstaaet, men har ikke 
kundet drive det igiennem, at jo øvrigheds Refolutioner har bevilgetGarnbru# 
get, hvorover Fisseriet, som paa de Steder over alt var giengs tilforn, saa en 
stor Deel af Indbyggerne kunde fisse for sin Stuedsr saa kaldet, har nu faa 
gandsse forladt de Grændser, saa der paa de andre Steder af samme District 
er intet at faae, naar man undtager Gieolingen, hvor Garnbruget i de sildi
gere Tider blev indfort, folgelig er der endnu Levninger tilbage af det forrige 
yppige Fisserie, som dog med Tiden ved Garnenes Brug vil reent forlade dette 
fom de andre Steder; Ligesaa er det gaaet paa det Norderste Sted af Helge- 
land,som det forste Fogderie af Nordlandene Mæl-ene Kirkesogn kaldet, og 
detangrcrndsende Sonderste Præstekald af Salrens Fogderie kaldet GiUeschaab, 
hvor der paa begge Steder har tilforn varet almindelig Fisserie, saaatdefieeste 
have fisset hiemme for sin Stuedor, og ikke behovet at soge Fisseriet andensteds, 
indtil man ved Garnbrugets Jndforsel har bragt det dertil, at Fisseriet gandsse 
har forladt de Grerndser, saa at Indbyggerne der, som de andre Steder i 
Nordlandene, maae soge Fisseriet i Lofoden.

Heraf vises da, at Garnbruget har spildt dette Slags Fifferie paa saa 
mange Steder nesten lige fra Bergen og til ©alren i Nordlandene, og vilde 
man efterforsse det i de Sondre Distrikter fra GundMjSer tilLindesnces, faa 
vilde man have det samme Klagemaai over Torssegarnenes Brug, som paa disse 
reciterede Steder paa den Nordre Deel af Norge.

Det Norderste og sidste Sted af Nordlandene, hvor Torssegarn har giort 
Skade, er det ommeldke Sted af Vangens District kaldet Rafsunder, hvor 
man, fom meldt, har forst ruinered Haandsnore-Fisseriet, som der tilforn var 
i fuld og fordelagtig Drist, og siden ester nogle Aars yppige Garnfifferie ruine
red det Slags Fisserie tillige, saa at de fieeste Garnfissere i afvigte Liar fik ikke 
io Tall Fiff i den hele Tiid, og maarte reyse hicm med uforrerted DLrende, ef
terår de havde forsogt at trænge fig ind i de andre Districter af Vangen med 
sit Garnbrug, men blev af de andre med Snore fiskende t en ordentlig Combat 
bestaaende af nogle ioo Mand paa begge Sider drevne tilbage, og disse for# 
muende Garnfissere, som har lagt sigtil en stor Redskab deraf, ere de, som 
drive paa Garnbrugets Zndforftl i de andre Vangene Districter, hvilket om 
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maatte faae Fremgang, vilde den gemene Mand, der ikke havde Garn, og derfra 
udelukkes, og Fifferiet der om nogle Aar tigesaa veere ruinered.

Hvad som egentlig kand foraarsage FifferietS Fragang paa de Steder, 
hvor Garn nogle Aar have varet brugte, bliver ikke alrsaa let at udfinde til 
noget cathegorifk deri at ftatuere; Saavidt Hypothetica i saa Fald kand 
strikke sig, bliver forsi en grundig Aarfag derfor, at man ved Totssegarn ar 
sixtte saa tidlig for Fiffen, medens den endnu er i sit Jndsieg, saa kaldet, eller 
paa sin Reyse, gior Fiffen Indpas i sit Sieg eller Fart, gior Diversion i denS 
die^Tour, da den indvikles af flige Garnlcrnker over alt og excluderes fra de 
Steder, hvor hans Repse-Delleins er, for at flette sig fast ved Bundenat gyde 
sin Ravn, og fuldfore sine naturlige Operationer: Dernerst naar den og er 
kontmed til sine sKdvanlige Steder ved Bunden at staae, da i steden for den ud
fordrede Roelighed for Fiffen, Han og Huir at parre sig, og samle sin Melk og 
Ravn sammen paa naturlig Maade efter deres Art til Fiffeavling; thi det er en 
bekandt oa afgiort Sag paa de Steder: at Fiffen, flra lcrnge den har saadansin 
naturlige Leeg og Operationer for sig, lader den sig ikke af nogen Ting diftra- 
here, thi mat, kand i den Tiid, n.aar man lader Fissesnoret lobe til Bunde, 
kiende, hvorledes Jernstenen paa Snoren stoder an paa Fiffene i Mængde, og 
om man har det begierligste Fiffeagn paa Angelen, ffal man den hele Dag neppe 
flide sig til 2 a z Torff, som bider paa Krogen, men ved det Snoren lober op 
og ned giennem saa stort Fiffeberg, hender det oftere, at Krogen lober an 
i Fissens Bug hvorved den da bliver hængende fast ved Snoren, og saaledes 
fanges.

Denne Stilstand kand gierne vare 2 a z Uger, efter at den er kommedind 
af Havet, i den Tiid er han paa det fedesie, og saa lange hans naturlige Ope-. 

. rationer varer, tarer paa Huldet, uden at bekymre sig om hvad Madding eller 
Agn, der forekommer ham paa Fiffekrogen, forrud den, ester fit haveexpede- 
red sig ved Havbunden, giver sig op i Soen, og siden daglig bliver alt graa- 
digere at soge efter Agnet, som paa Fiffekrogen præsenteres ham, hvilket 
Fifferne kalde, at Fiffen giver Beite; thi den lille Remse af Fiffebugen, som 
man fletter til Agn paa Krogen kaldes Beite, og jo yppigere Fiffen bider paa, 
jo firere Beiter eller Agn giver den, og jo skiffere Agn, jo begierligere for Fiffe» 
at soges.

I steden siger jeg, for den udfordrede Roelighed paa Bunden at nyde, 
foruroeliges den ved Omspcrndelse af Garn paa alle Sider, saa den kand ikke 
snoe eller vende sig, uden at indvikles i Garnene, hvorover den maa ffye Bun
den, og give sig op i Soen, hvor den ikke kand fuldfore sine naturlige Opera
tioner, folgelig maa Fisseavlmgen. misiinge, og Fiffen, som foruroeliges i sit 
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Deflein, og jages fra sine bestemte Steder, sogeud igien til Havet for dens 
bestemte Tud, ognaar saadan hans Foruroeligelse nogle Aar haver continue- 
red, kand del vare naturligt, at Fissen ssyer de Steder, og kager en anden lour 
til andre Steder, hvor den finder det roeligere for sig:

De mast kand man og tage som en grundig Raifon for Fissens Fragang, 
ar, naar saadan Mangde af Garnloenker, der ikke kaaler saa stor tyngde, som 
en Mangde Fiss giver af sig, synker ned, og bliver med sin hele Fisseavling lig
gende paa Bunden, og alt tilhobe bliver til en maden og stinkende Materie, da 
er ikke at undre, der Frssehoben ssyer de Steder i det mindste for en Did forme
delst den deraf kommende onde Stank, foruden at samme stinkende Materie for« 
aarsager en stor Samling af Uhyre, nemlig store Rovfisse, bcsiaaende af 
Brygde, Springere, Haae eller Haj, Haabrand, Haakiering, Haamarrc., 
for hvilke alle stige Aadfler er den storste Delice at gaae efter, og opholde sig 
ved.

Nu siger det sig selv forud, hvor en Mangde af flige Rovfisse opholde sig, 
de Steder maae endelig de andre mindre Fissearter ssye for;

Saavidt finder man Raifon for Fissepiets Aftagelse paa de Steder forme
delst Garnbruger; Videre kand man ey grandsse i stige Fisserigets Hemmelig, 
heder, men maa overlade det den Allerhoyestes Providence, der styrer alt til 
Menneskenes Beste, tager fra er Sted cg legger til et andet alt ester hans evige 
WiisdomS Raad.

Her maa jeg afbede min DigreflTon, der maatte falde Laseren kiedsomme- 
lig, dersom ikke hoyeste Fornedenhed drev mig til ved denne Leylighed at give 
Den rette Oplysning out Garnfisseriet.

Ru jeg- kominer til Vaagcn i sig selv igien, da ere de derunder forterende 
Fissepladse, som tillige med de tvende forbcmcldte Steder, gior et stort Kirke, 
Sogn, nemlig Brcrresims, Helle, Osten«« fiordcn, Svolvcer, Schrs» 
ven, Aabelrog, Grorvszen, Ors„«s og ballen, paa alle disse Steder 
ligger fremmede Fissende foruden Indbyggerne, og kand udgisre et Antal i Fisse- 
riets Tiid 2 4 til 5000 Wenn esser.

Paa all« disse Steder bruger man intet andet Fisseredssab endHaandjnsre> 
hvormed der dog paa en Baad med 4 Mand kand, naar Fisseriet gaaer til, 
avles 20 a 30 Hundrede, ligesom Fisseriet kand vare yppig ogVeyret fsyelig, 
thi de kand ofte blive liggende paa Land 1 22 Uger, og naar faa tresser ind i 
Forstningen af Fisseriet nemlig saa lange PebruariiMaaned varer, kanddet ikke 
faa stort ssade, da Fiss riet endda ikke er af den Belang elbrBetydenhed; men 
falder det ind i Martii Manned, da Fissen allerede begynder at give Beite, som 
for er meldt, Der continuerer til 14 Aprili det längste, da gior en Uges Land
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leye alt for stor Skade, end sige fleere, og gierne falder paa den Tiid haardeste 
og uroeligste Veyr der i Lander, og er der derfor ey ar beffrive, hvad Ondt den 
gemme Mand lider, og hvor yderlig Ve vove sit Liv for den smule Fist, de stal 
avle ril deres Ncrrmg og Ophold, da Landmanden har sit paa der Torre, uden 
ar vove saa yderlig enten sir Liv eller Helbred for Foden at fortiene, og naar de 
nu har bragt en liden Fisteavling til Veye, hender der ofte , ar samme ved Far« 
royer enten fra Fisteriet ril Hremftedet, eller paa Reyfen til Bergm bliver borte 
for dem, og naar saadan Ulykke ind tresser, kommer Ve Folk, som lider Skade, 
saaledes paa Knceeriie, at de aldrig reift sig nteere.

Fisteagn bruger de intet andet end bemeldte Bette af Fistebugen, thi det 
biver straffed som et stort Crimen, at nogen stulde bruge andet Agn ex. gr. 
Sild eller Blekfprur, som Fisten er saa begierlig efter, hvorved ve faa, som 
saadanr Agn kunde overkomme, fffamte ud eller fordervede Fisteriet for den al
mindelige Hob, der havde kun det Sædvanlige og Tilladelige.

Een af Ve storste Perialer, man staaer for Fisteriets Mislingelft, der dog 
vfte indrreffer, er, naar der kommer Sild, Bliksprut eller enliven Fist kaldet 
Lodde blant Torsteberger, og forvilder dem fra fine rette Steder formedelst 
dens store Begierlighev efter diste Sorter, som dens delicatefte Fode, helst Ve 
tvende sidste, som Torsten er saa graadig ester, at den undgaaer aldrig Meede- 
krogen, dersom man har en Smule af Visse tvende Slags Fist at fatte derpaa, 
hvorfor disse tvende Slags alvrig sees inde ved Landsiden, uden den har et stort 
Fisteberg i Folge med sig enten af Sild eller Torst.

Lodden har meest sit Scede i Findmarken, hvor den i stor Meengde kom
mer ind af Haver, og bringer med sig en stor Mcrngde af Torst, _der kiender sig 
ud fra anden Vaarfist ved dens overflodige Fedme paa Lever og Fist tillige.

Denne Lodde standser ikke gierne fangere end 8 a 12 Dage paa hvert Sted, 
i hvilken Tud Indbyggerne og en stor Deel af Nordlandene, som soger Fisteriet 
paa Den Tud i Findmatken, kand let ved Landet, naar Veyret og Havets Op- 
rorelft tillader at faae deres Baader as Land, treekke Baaden tvende gange om 
Dagen synkfulde, saa fort de kand treekke og kaste paa Land, og i saa korr Tiid 
giøre sit fulde Fisterie, naar saadam Slags Fisterie indfalder og Veyret ikke 
spilder Det; Siden stryger Denne Lodde frem langs ved den Fmdmarkiste Kyst, 
og opholder sig en foye Tiid, paa sine visse Steder, inDril den kommer forbi 
Vardehuus, Der stikker den iglen til Havs med sit folgende Fisteberg mellem 
de Norste og Ryssiste Grckndftr, dog har Den ikke alle Aar sin samme Tour, 
vmendstiont Den kommer under Landet; kand og undertiden lade sig see i Nord
land men heel sielden.

Aa 2 Blikfprut
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Bliksprur derimod har sit Serbe i Nordlandene, der ere mange Aar mel» 

lem, at den viser sig i nogen Mcrngde, men naar det steer, da er den af saadan 
Mcrngde, som nu just afvigte Aar, at alle Fiorder, Viigerog Bugter ere op» 
syldede deraf, saa man kand sinde den i Dyngetal drevet op paa Land, og brim 
ger ben da med sig et stort Fisteberg af S?ld, Sej eller Torst, og undertiden af 
alle 3 Sorter, alt af fedeste Slags.

Til dette Vangens Fisterie soger og en Mcrngde af Lauders Finder, hvilke 
ere gierne lykkelige i Fisteriet, og mange af dem gaae Bondersolkcc enhoy Gang 
over i deres Fisteavling; men de fleeste bringe ikke stort Hiem af Forttenesten, 
som de gierne tillige med maugeandreaf Bsjdefolket, som erhengivedtÜBrcrm 
Deviin, legger igien efter sig, og fortårer i Brcrnbeviin, som der paa Stederne 
i den Trid er ingen Mangel paa saa at rnange Drikfcrldige helst fra Helgclands 
Fogderie, ligesom Finderne, dog ikke alle, reyser fattigere fra end til Fisteriet, 
i det de drikke op ey allene deres Fisteavling, men sin Baad vgFisterebstab med 
Klceberneaf Kroppen, jaer Erempel paa, at de derved har forstarhet sit Liv 
tillige, ved hvilken der graderende BrcZndevnns Handel al Slags Synd og 
Forargelse begaaes, saa ar dersom samme ikke bliver Hemmer, er det at befrygtt 
GUD maa tage sin Velsignelse bort fra Steder og der hele Land.

Naar de nu har fuldfort sit Fisterie, som gierne af bisse Fistende sluttes ved 
Paastekiid, stiont endeel kand ligge til 14 April, om Fisteriet har gaaec sildig 
for sig, og derfor undertiden til den Tiid kand continuere, saa bringer Jagter- 
ne hiem den Ravn, Lever og Fistehoveder, dehaveavler, ethvmsaabantFartoy 
for sine Baader.

Den avlede Fist, som alt erRundfistpaa ben Aarcls Tud (thi Rodstier eller 
siagt Fist giores ikke paa den Tud, men endeel Klipfist kand undertiden fabri- 
queres, og endeel salt Fist virkes i Krigs Tider, ellers ikke af Belang) bliver 
hengende igien ril sidst in Majo eller forsi in Junio der bliver tor, da maae De 
samme Jagter reyse ud over at hente den.

Naar samme da kommer diem, bliver den blant samtlige Eyere bytter, da 
Skipperen faaer sin Fragt, fom er den femtende Part af al bei, avlede Fist, 
hvilket af saa mange Baader kand belobe sig til en Sum, naar godt Fisterie og 
god Pciis tillige indfalder; Videre er ey om Tvrstefisteriet paa ben Tud at 
melde.

Om Sommeren og Hosten fistes og andre smaa Torst, som de fleeste trcrk- 
ker hiemme hos sig selv, nemlig de, som boer ved Soekanlen, og de, fom boer 
inde i Fiordenr, og ikke har Fisterie hos sig selv (da der ere adstillige Fiorder, 
hvor man om Sommeren og Hosten har lige godt Fisterie som ved Havsiden, 
hvori sårdeles diftingverer fig d« tvende Fiorder S-erfvldrn og Norbfclden, 
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samt Vfsdens, Tpoftordens og Vejerens Fiorder, alle i Salrens Fogderie, 
hvor fast alle Slags af Landets Fist ere paa de Aarets Tider at faae, i forrige 
Tider har Vinterfiskeriet tillige gaart for sig paa disse Steder, men i der sidste 
halve Seculo, da Fiskeriet i Vaagen og de andre Skeder i Lofoden har ufor
anderlig nogenledes havt sit Seede, har det sielden indfaldet med Vinterfisse- 
riet at gaae til i Fjordene, dog er del pafl'ered nogle gange saa alternative i 
disse Fjorder i en Tiid afzo Aar, jeg har boet der i-Lanbet) soge ud til Fisse- 
vaerene paa visse Tider, naar dehave LeylighedforsitLandarbeyde, ellermellem 
deres Lergens Reysrr, for at benytte sig as Sommertiden til Fisserie. Hvad 
smaa Tvrff, de i al den ovrige Tiid af Aaret trcrkker, gisr de Rodskier af, i 
det de flekker den, og henger den efter Sporen over lange finale Stanger for ar 
wrres, undtagen de, som fra Nordlandene o tn Foraaret soger Fiskeriet i Find- 
marken, hvilke legge sin flekkede, saa kalde fede Lvddefiss ud over Bjergene al 
torres, thi de kand ey til det ode Land for Skov med deres Jagter bringe meere 
af de smale Stanger med sig, end de kand benytte sig af til sin fede Helleflynder 
at torres, som de der gierne saae Mcengde af, og holder sig blant Torffebierger, 
der folger Lodden; Samme ssiar de op til Strimler af den saa kaldede fine 
Rav og Skaarfia'g, som er et Slags Rakling af den tykke Fisk, men bredere 
ssaaret end den rette Sort deraf, som og er gandske flette Strimler, og 2 a 3 
Finger tykke, men denne Sort er gierne halvanden og to Hinder breed, og Fisken 
er lige indtil Skindet ssaaret tverts over af 1 a 2 Fingers Tykkelse, saa at naar 
den^r torret, henger den overssaarne Fisk langs ned efter Skindet, der kand 
verre 1 a 2 Alne lang, som Fissen i sig selv har verret stor til, ligesom Lag om 
Lag, saa den haren underlig Udseende, dog giver den ikke den beste Rcrkling 
efter i Smag, naar den har truffet god Torke; Denne Sort maatte af sin Fedme 
bederves, dersom den blev lagt ned at torres, da den maa vindes, og Luften 
stedse maa blcrse derpaa, om den in Junio og Julio, naar dette Fjsserie gaaer 
an, stal for Utoi) conferveres, derfor maa den henges og torrespaa Strenger; 
Samme bruges messt i Landets Huusholdninger af de Fissende selv og andre, som 
den scrlges til, dog naar Fifferiet haver vceret yppig, og god Torke, bringer 
de og endeel deraf til Bergen, hvor dr faae 637 Mark for Vogen ligesom Bo
niteten er.

Hvad ellers Rodssierfisserict angaaer, da er samme ikke af saa stor Belang 
t Nordlandene, undtagen i Lo fodens og VesteraalensDistricter, hvor de der 
boende Indbyggere har ingen synderlig Kvmavling at drive paa om Sommeren, 
allene Grcrsning sov sine faa Creaturer, Ver dog lever meest af Fifferiet, som 
meldt er, ikke heller har Sildefiskeriet om Hosten at opholde sig ved, da der 
paa disse Steder er ravt, at synderlig Sildefangst skeer, fag de gierne maae 
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soge andre Slever hen ar fiste eller kiobe Slid ril fin Huusholdning, helst naar 
Hellcstynderfisseriet ikke desbedre lykkes for Dem, ven Ve veels salter, Veels hen* 
ger op ar rsrres paa samme Maade, som for er nyelig meldt, for ar bruges til 
Spegemav i Huset, og derfor bruger den ineeste Did afAaret, somALnder og 
LEderfugle ac ligge paa Vandet, samme Beskaffenhed har der og i disse Poster 
med Indbyggerne af der Norderste, og med Findmarken grandsende District 
Tremsen kaldet, hvor ve har-ingen Forhindringer fra Fiskerier den hele Som
mer og Host igiennem, og derfor soger ständig Fisseriec baade hiemme og i Find- 
marken , saa der fra disse opregnede Steder kand bringes til Bergen nogle Jagt* 
ladninger Rodssier foruden en anseelig Deel, som Trundhiems"Borgere reyser 
af nrev ril Trundhiem hver Host.

2. Sild-Nssenet.
Nest Torffefisseriet, som Vet almindeligste paa de Nvrdlandsse Stromme, 

bliver Sildfisserier der vigtigste og fordeelagrigste sor Landet, helst i forrige Did, 
da den holdte sin Priis, og man i Bergen kunde faar g a 4 Rdlr. for enTonde, 
ligesom ven iaae, uforhoyet og uvraget, da bragte den stor Vrlfard af sig for 
det Nvrdlandsse Publico, men t Eftertiden, sceriig paa 10 a 12 Aar, har dette 
Fisserie ey stor Fordeel indbragt Landet, da det Svendsse Sildfisserie har gaaek 
saa yppig for sig, og de kand spille prævenire for os ved Exporten til Oster
isen, hvor de kand faae den henbragt samme Host, den er fistec, nemlig endeel 
vg Resten saa tidlig om Foraarer formedelst SrederiteS nar Beleylighed, lange 
fsrend den Nordlandsse Sild, som om Hosten er fisser er rort ved at fores med 
deres Jagter til Bergen, allerhelst de dog salter ned i Eege-og Bsgetraer endeel 
af sin Sild, som satter den i en Slags Egalire for saavidt med den Hollandske, 
og gior den strap begierligere end den Nordlandsse, der dog i sig selv er langt fe
dere og finere i Kiodet, hvori den endog overgaaer den Hollandsse, naar man 
faaer af den retreste Havsild, ligesom og deri, ar den holder sig langt bedre og 
längere end den Hollandsse, men bliver ikke i andre Derer^nedsalted, end hvad 
Bonden kand bringe til Veye der i Landet af Gran og Fyrre, der udenlands 
strax giver den Mispriis, besynderlig har den Nordlandsse Sild varet ringe 
agtet fra den Tiid af, da de Bergensse Kiobmand for endeel Aar siden, efterår 
endog der Svendsse Fifferie var kommed i fuld Drift, og Silden nogle Aar 
gik yppig ril paa de Bcrgenffe Kyster tillige baade Norden og Sonden for 
Byen, lod i Byen optage Sildladninger af deres brugelige Bomseyl-Jagker af 
10, 12 til 15 Lasters DragtigheD, som var farer 10 a 12 ja firere Mile, fra 
de Sreder, den var fisser, varet undertiden 8 Dage ja längere under Veys for

medelst



_______ om Fifferieme i Nordlandene.__________ 191 
medelst Modvinds faa man kand tanke, hvad Tilstand saadan Sild fandtes 
uüt; Men siden Silden var saa vidt i PriiS, og man kom let til saadan Sild 
atkiebe, blev dog Silden salret til KiobmandS Gods, og sendt Udenlands til 
Asfteming, men hvad ffeer? Silden befandces saa fler, ac den blev fort fra et 
Sted til andet alt til desto storre Bekostning, og tilsidst fik den ft or fte Deel Sted 
i Rakkerkulen, fra hvilken Tiid af vor Nordske Sild i Priis og Anseelse ey er 
kommed sig, som er ar tilskrive de Bergenske, der ey aliene tabte hele Capita- 
len med Renter og alle Omkostninger, men cg tillige gjorde det hele Publico 
stor Skade i den Slags borges Produét; Ligesom vore Naboer heller ikke for 
nogle Aar siden spandt Silke ved samme Feylgreb i deres Silds Virkning og 
Handel, der sadte deres Sildhandel i Decadence, der endnu ikke saa ganbske 
har reist sig, hvorfor« der udkom famme Tiid et Kongelig Forbud mod flig Feyl
greb i Sildens Virkning, hvori blev fastsat, hvvr lang Diftance fra Stederne 
eller Byerne det var tilladt at fore los, fersk og v faltet) Sild, for af Kieb- 
mandene at saltes og virkes til Kiebmands Gods at udfores til fremmede 
Steder.

Hvad egentlig det Nordlandfke Sildefifferie angaaer, da alternerer detvel 
mellem Stederne og Districkerne, saa at Silden kand gaae til et Prersiekald as 
Fvgderiet i eet Aar, vg Aaret efter igien i et andet; Men nest ETumebalen, 
fbm er det Norderste af Trundhicms Amt narmefl ved V7ordland, hvvr i 
forrige Tider Sildefifferiet har nesten aarltg varet giengs, men har nu nogle 
Aar tilligemedTorffefifferiet, som foran melder, gandffeforladt de Grandser, 
saa Indbyggerne har maartct fege ester den Slags Naring längere Nord efter, 
er -Helgklands og Galrens Fogderier, (nemlig paa der forste Sted i alle Prasie- 
kaldene meere og mindre paa sine Steder, ligesom densReyse-lour falder, dog 
meeft indtil Fjordene i disse sidste Tider, og det paa adskillige Steder, hvor man 
aldrig for har vicst af Sild uden i de aldgamle Tider, og paa det sidste Stev 
meeft iden Sonderste DeelafFvgderiet i Gülcschaals, Bsd-ens og Foldens 
Prastekald for disse TPer at regne) de Steder, hvor jævnlig nesten alle Aar ind- 
tresser Siidfangst, i det mindste nogle Steder; Vel fender sig og, at Sild, 
fangst falder ind Norderst i Salten, far i Ofodcns eg T'ssfisrdeno Fiorder, 
ja og længere Nord i Gcnjen og Tromsin, men samme er ikke just aarvist saa 
kaldet, dog har den i bisse sildigere Tider begyndt at vise sig faa langt Nord, 
endog i Findmarken meere end tilforn. Men da Folk paa de Steder ikke er be, 
raad paa videre enten Redstab eller Salk, end de kand salte til sit Husets For, 
nedenhed, saa kand Fifferiet ikke blive af nogen Belang, ikkesordi der mangler 
Sild, som kand staae der hele Hosten og Vinteren under Isen, men Salt, 
ex, gr. i Rejens Fiord i TrsnrjLn har nu nogle Aar jævnlig varet Mængde af 
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Sild, som har staaet Hosten og Vinteren igiennem, og har været et godt Op
hold for de omkringboende, da de have hugget Hul paa Isen, cg med et par 
Garn taget saa meget Sild, de vilde have; Men paa de ommeldte Sondre Ske
der har Sildfifferiet været meere jævn i tg og i stor Confideration.

Nu i disse sildigere Aar har Sildefangsten meget aftager, ikke fordi Sil
den nrangler, men Saltet ar virke den mev; ex. gr. i der Sonderste District 
as Galtens og det Norderste af Helgolands Fogderier var denne Host kom- 
med en stor Mængde Sild, faa ar naar det idelige denne Host faldende ufæd- 
vanlige haarde Veyr gav lidt ester, kunde de med nogle faa Garn fiffe meere 
end de kunde modtage, og det af allerbeste og fineste Sild, der var kommed lige 
ind af Havet; Men jeg er vis paa, at Fangsten blev kun gandffe liden tilKiob- 
mands Gods at udfore, da den gemene Mand manglede i Almindelighed Salt 
til sin Fornodenhed end sige til Kiobmands Godning ak virke, havde der saa 
vist været en complet Handelsmand eller Handelsplads i Nærværelsen, som 
havde Forraad paa Salt og Træer at modtage Silden med, naar den blev dem 
tilfort, da havde ikke manglet saa stor Forraad af den fedeste vg beste8orrSild 
at faae for en Bagatelle kiobt, som de ville forlange, og den Guds Velsignelse 
af Sild, som Guds Providence tilbod, havde da blevet til storre Nytte for 
Publico, end som nu ffeede, da Indbyggerne maatte være Tilffuere deraf, og 
havde intet Salt at giere den til Gode med; thi ved det Kornavlingm, der har 
tvende Aar ester hinanden gandffe mislinger 176$. af Kuld og 1766. af for stor 
Varme og Skin, Fifferier har og dette sidste Aar siaget feil, saa har den ge
mene Mand maanet anvende sin ringe Formue paa Korn at faae fra Bergen 
til sit Ophold, og har ikke havt mindste Leylighed enten at kiobe Salt eller faae 
det Nordbragt, da alle Jægter gik synk ladde med Korn, og kunde derfor intet 
Salt bringe Nord; desuden falder Modet hos den gemene Mand til saadan de
res Nærings Brug at fortsætte, da flige mislige Aaringer indfalde, og Con- 
tributerne, hvortil al deres Sveed og Arbeyde gaaer, blive de samme.

Tiden, naar dette Sildfifferie gaaer an, er baade tidligere og sildigere, . 
ligesom Jndsieget af Havet ffeer, naar de Aaringer er, at oprigtig Havsild 
kommer ind, thi der kand være et og andet Aar imellem, at samme udebliver 
saa, men faaer allene af den saa kaldede Landstaaede Sild, det erden, som 
Aaret forud har kommed ind, og været fiffet af, og naar den har staaed sin rette 
Tiid ved Landet til de Fistendes Nytte, begiver den sig i Dybet, naar ffarpeste 
Vinterkuld yttrer sig, og Detenten paa Fiorder, sour ere uendelige dybe, hvor 
den kand staae i Roe baade for Fiffere og Rovfiffe, særlig Hvalfiff og Sprin
gere, der og er som Hvalen en mignature, som dens fornemste Efterstræbere, 
og er at anser som Jægere, der driver den til og fra Landet, ligesaa naar Den et 
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irwkomnm, fra Sted rit ander; dier og den kand giøre en Reyse til Havs, og 
synke sig ned et Stykke ud fra Landet, hvor dybe Huler og Daler findes, at 
den der kand overvintre, og staaei Dybetat fedes op igien, hvorefter den mod 
Hosten, diet sidst paa af Sommeren paa sin bestemte T"d soger Landet og de 
sædvanlige Grunde igien. .

Skeer der nu, ar paa samme Tiid kommer ind den rette Slags Havsild, 
vg samler sig med denne, da bliver der gierne et stort og langvarigt Fiffene, 
men bliver denne Sort samme Aar kun allene, da er den ikke saa stadig i sinTil- 
Hang, rit den jo 'ffyver sig fra Sted til andet, og opholdet sig nogle Dage paa 
en Bugt eller Viig inde ved Landsiderne, og nogle Dage efter maa soges paa 
manden, helstsaasnart Nattekulde om Hosten yttrer sig, da den ffistet sine 
Opholdssteder, som nu meldt en Tud af Hosten, og naar Kuld og Snee viser 
sig for Alvor, reyftt gierne af til det bundlose Hav igien, hvor den var kommev 
fra, følgelig kand Fangsten deraf ey blive saa anseelig.

Denne Slags Sild kand og vare seed nok og fuld af Blomme, men aldrig 
saa fiin vg sodsmagende i Kiodet, fom den rette Havsild, der kiender sig ud 
baade i Skikkelse ved ar verre fortete og bredere med langt mindre Hovedet end 
den anden, saa og i Fiinhed og Bonitet, og Hat man enbnu det sikketste Kien- 
betegn, naat man koger begge Slags, enten fetff eller saltsprengt, da Blom
men ffillet dem ad, thi af den Landstaaende Sild refolveres Blommen, og 
Fedmen deraf rinder bort i Kaagevandek, faa at man i den finder intet igien 
uden Mavepiben, og de magerste Trevlet af Blommen, som med det fede Ister 
saa kalder har oæret omringet, dog kand den i Kiød udi sig selv være gandffe god 
og feed.

Derimod findet man i den kogte Havsild af retteste 8ott Blommen lige heel 
og holden liggende i Silden, som den kom i Vandet.

De fieeste Aaringet kommet dog gierne i det mindste paa nogle af de op
regnede Stedet oprigtig Havsild ind, og det undertiden i Hundedagene sidst in 
Julio eller forst in Åugufto, da den er saa overmande feed, at den taaler ikke 
det mindste at ligge, før den bliver salted, og er detsor heel vanffelig at be
handle, hvorfor den gemene Mand ikke gierne faa tidlig vil fiffe, fordi den da 
behovet meere Salr, og er særdeles vanffelig at faae til Kiobmands Godning, 
saa og fordi deres Lands Brug og Zndhostning giver dem da ikke Tiid at passe 
Fiskeriet; Men det fornemste Sildfifferie gaaer for sig sidst in Augufto og con- 
tinuererin Sepcembr. og0<Iobt.Maaneder, jasammeAarligetilJulen, men 
formedelst indfaldende stærk Kuld, som faldet der i Landet i Novembr. og De
cembris Maaneder, hvorved Sild sttax fryser stiv, er den vanffelig tit omgaaeS 
med, og bliver heller aldrig saa god til Kiobmands Gods, da Kiodet gierne 
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gaaer fra Beenene, siden den har ligger faa lange frossen i Tsnden, forend den 
kand knibes af Saltet, hvilket og gisr den rod og uanseelig i Kisder, og" burde 
der vare Forbud paa, og paalidrlig Opsyn over, ar ikke frossen Sild blev fairer 
ril Kiobmands Gvdnmg-, men vel ril Bo nd eg od s ar forbruges i Lander, og om 
nogen var tilovers da ar bringes ril Trundhiem, og. forbruges ved Verkerne, 
samr salges paa det store Levangers Marked inden for Trundhicm, hvor 
aarlig nogle ioo, ja undertiden mellein i a 2000 Jamrer kommer over at kiobe 
Sild og rorret Graasey, som de kusser med deres Jernkram og videre, os tten* 
lige Wahrer, de bringer herover; Men hvad font ffulde fores ril Bergen som 
Kiobmands GodS, burde oære feleél, thi nogle Tonder sier virket Sild, som 
kommer udenlands blank den gode, gi or strap Diverfion, og stener Godser i 
Mispriis. War derfor bedre, at et mindre Qvantum af godt GodS blev virket 
af Kiobmands Gods, da den holdte sin Priis, og var stsrre Fordeel for de 
Fistende og Handlende tillige; Men saa lange ingen anden Handel er i Lauder, 
end at Bonden allene stal bestyre Sildsaltningen, er saadant meere at onffe end 
haabe.

Redffaber at fiffe den med, og Maaden at fange den paa, er ikke som paa 
de Sondre Steder ar stange med cn lang Sildnved eller Wodd af 100 til 120 
Favner over en Vaag eller Bugt, hvor Silden er kommed ind, saa den bliver 
staaende inden for Roeden, og naar der er en maadelig korrion inden for, rræk# 
ker de Silden deri tit Landet, men da faaer man smaa og store Sild tilsammen, 
som alt ikke bliver til noget anseelig Kiobmands Gvdnmg, men.naar der er et 
stort Sildberg saa kalder inden for, bruger man mindre Vodver af 10 a 12 
Favner ar drage en vis Portion deraf til Lands om Gangen, men alt sier Gods 
i Henseende saa stor en Mcrngde sammendynges, og kommer til Lander paa ten* 
gang, og saa stor Mcrngde kand ikke saa hastig komme i Salt, at jo noget for# 
fares, faa cndeei af Godser kand ey ander, end blive sier virker, foruden arSil# 
den ikke er feleä i sig selv.

Saadan Ro ed kand staae i Soen 233 Uger, ja längere undertiden, 
imidlertid de salrer og fiffer inden for, ofte er der og saa stor Mcrngde Sild 
deri, ar de rilsidst maa optage Roden og flippe Silden ud, af hvilken Fiffe, 
maade der flyder store Infolencer, hvorfore og samme pan de Sondre Steder 
mægtig har aftaget, i der mindste er der mange Aar mellem, at Silden ey 
ymer sig paa flige Steder, thi meget af den Sild, fom kommer ril Lands, Mt# 
ver liggende Dyngevns paa Lander og raadner, naar Mcrngdener uvvertagelig, 
af Silden, naar den staaer faa længe mvstcrnger, qvæles en utroelig Hob, som 
biiver liggende paa Bunden, og giver Afffye for Fifferiers Tilgangen anden 
Tiid, cg een storste Deel, kand man rænke, ar den Sild, som stippes ud af 
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Fangster / hvori den faa lange haver varer indflmcet, uden at have sin fri Gang 
og Luft, creperer Dog paa Udreysen, saa at den mindste Deel deraf vpnaaer 
Skaberens Syemerke, og kommer Menneskene til Nytte.

Men i Nordlandene fanges Silden allene med Garn / som valger Silden, 
ligesom Masserne eller Baandene i Garnene ere store eller smaa ril, og derfor 
«r man gierne forsynet med Garn af storre og mindre Masser al bruge, ligesom 
Silden kand falde til i sine visse Aaringer. Disse Garn bruges enten paa Sak, 
ning, som man kalder det, da Garnene 6 i Tallet, og hvert Garn regnet til 
12 Favner, bindes med nogle Favner Toug ud fra Landet, vg sattes hen i Dy
bet, naar man merker, Silden staaer nar ved Landet, saadant kaldes at kage 
Silden paa Landsatning, og af saadan Garnfatninger har gierne hver Baad 
tvende ar sarte paa adssillige Steder: Eller og man bruger-dem paa Drivning, 
det er: Man legger sig med en Baad om Aftenen ude paa en Fiord, hvor man 
af Maagens visse Kienderegn om Dagen ved dens Flugt og Udraab, som Fi- 
fferne er kyndig paa, merker ak Silden holder sig, og har en Garnlanke af ir 
til io Stykker stabende ester Baaden, der driver ud efter Soen, ligesom Vin, 
den blaser, eller i stille Veyr, ligesom Strommen gaaer, da flig Garnlanke 
opfanger hvad Sild, som kommer den i Veyen.

I morkere og tykkere Luft for begge Slags Fifferie, jo bedre Fangst, og 
naar Luften er klar, og stark Maanens Skin, stikkerSilden sig ned, og derfor 
maae de alt lade Garnene synke paa den Tiid saa meget dybere ned i Vandet, 
at dr kand naae derned, hvor Silden staaer, dette merker de deels paa Strand, 
maagens Flugt hoyt eller lavtom Dagen, deels har man inventeredet 
garn saa kaldet, det er et langt smalt Garn a 40 til 60 Favne, som man ester 
sin Loengde lader sirtte lige ned igiennem Soen, naar man da tager det op, seer 
man strap af den derpaa staaende Sild, hvor dybt Fiffen staaer, son, man da 
tager Favnemaalet as, og derefter passer, hvor dybt man ssal synke sine Garn, 
redssab saavrl ved Satning som Drivning.

De, som benytte sig af dette Kunstgreb, kand paa sine Garn faae Sild 
nok, og de andre panden Tiid flet intet, forend Maanssinner giver efter, og 
Luften bliver tykkere, da den giver sig op i Soen iglen.

Vanffeiigst erden ar opsoge og fange, naar just Luften og Veyret foran, 
drer sig fra tyk til klar Luft, fra stille Veyr til Storm og vice verfa, da den 
og forandrer sin Gang og Opholdssted, dog den Landstaaende Sild meere end 
den rette Havsild, som foran meldt.

Da der nu paa saadan Stlvfiord stedse gierne opholde sig Springhvaler 
med andre store Hvaler og firere Slags Rovstsse, der jager Silden ind i Gar, 
nene, saa regner de Assere, der ligge paa Fiorden med Drivegarn sig det for 
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en Slags Lykke, ar de om Narren horer den store Hvalfisk er noer ved deres 
Garnlamke, vg ffyder sig fra og tik, ja springer er Stykke op af Soen, og la, 
der sig falde ned igien midt i Sildberget, rhi siden Silden styer for ham ind i 
Garnene, saa venter de sig derved god Fangst ffionr dette undertiden ndfalder ril 
en Tragoedis; i der Hvalen har kommet Garnene for ncrr, og naar de stal 
indtage sine Garn, befinder de, ar der halve ja undertiden der hele Redffab er 
dem beroved.

Hender sig og, at Hvalen naar den ffyder sig op over Vander for at 
rrcekke Luft, driver op for sig over Vander, endeel Sild, som er folgaqtig med 
den Soe, han spruder for sig, saa ar der oppe i Veyrer staaer ligesom er Seyl, 
og har ved stig Leylighed ofte Silden falden ned i de omliggende Baader, ligesom 
den kom directe ned af Luften.

Med saadan Garnredffab paa Scetning eller Drivm'ng kand, naar Fiffe, 
riet gaarr ril, faaes en halv eller heel Tonde Sild paa hvert Garn, undertiden 
meere, men undertiden igien kun nogle Stykker Sild, naar Fiskerier er flet.

Best regner man dette Fifferie ar vcere, naar Middelveyen sviges, og man 
kand faae en halv Tonde omtrent paa hvert Garn, thi Ce» Portion er overta- 
gelig ar faae i Salt, for den bliver liggende vg bederves, derved fpoleres 
vg mindst deres Garnredffab, som er den gemene Mand en Hoben om at 
confervere.

3. Graasey-Wmet.
Seyfifferitt er og et af Lauders vigtige Fifferier, thi foruden ar der ffeer 

rn stor Export deraf tit Trundhimr, som ganer til Vårkerne og Oplander, 
 famc salges paa LevanFers Marked til de Svendffe, og til Bergen , som veels 

fortåres i de BerZenste Oplande, deels udfores til fremmede Steder, dog dm 
storste Deel Ssndenfields hen, ligesom og den store Hob Tran, som deraf pro
duceres, vg fsres ril Trundhiem og Bergen, og har farlig nu i nogle Aar, 
ved den anseelige PriiS samme har vcrret udi, givet Indbyggerne god Fordeel, 
saa er Landet i sig selv best tient med dette Fifferie, thi dette er den Slags Fist, 
Indbyggerne hele Vinteren nytter i sin Huusholdning, ved at bruge Tran i 
fine Lamper, vg Fiffen at giere ril Lrmdfiff og Spise, fordi den er mindst i Prns 
i Kiobstaderne, og derfor den letteste Fode, de kand komme af med.

Af denne Slags Fiff er 4 Sorter i Henseende til Storrelfen, der er Geyufs 
kalder, lignende ^en Lap baade i Srvrrelfe vg Styrke; der er Nsedsey noget 
mindre som en ffikke.1g Torff, vg Dorgsty atter noget mindre, og endnu dek 
fierde Slags kaldet Smgasty, derer ikke stsrr« end den smag Kiobenhavnffe
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Torst, dog er de alle af famme Skabning og Coleur paa Skindet, samt med 
feed Lever vei forsyner, naar den fanges paa retle Did; Thi det er at merke, 
ar al anden Fisk kommer gierne feed ind af Havet, og magres, naar den har 
staaed sin Tiid inde ved Landsiden, maa derfor soge Dybet igien for at fedes op; 
Men denne Slags er gierne mager paa Lever, naar den forst kommer ind af 
Haver, rvernmvd fedes op efterhaanden inde ved Landsiden, ogdetvedetSlagS 
Soe-Inleök kaldet Reiaar, som er deres delicaretts Spise, den Fiffen er fim 
begierlig efter, at den render selv op paa Land efter den, faa der ofre er pafle- 
red, at den ved flig Leylighed i Strommen er fanget med Hcrnderne, naar no
gen har været nærværende, og passet paa, ligesom man og oste fterdcm i mange 
tusinde Tal gaae i flige Stromme med hele Hoveder oven over Soen, ogKiæf- 
ren gandste aaben for at siuge denne lille Soe-InkeLi (der faa snart den kommer 
af Soen paa Landet rinder op som lutter Fedme) der jeg selv oste har været Te- 
ftis ocularis kil, og jo længere Fisten da ganer i denne Fode ud paa Somme
ren, jo storre Fedme og Lever famler den; alle fire Sorter virkes ligesom Rod
stier af Torsk, i der den stækkes og henges over lange Stænger at torres.

Dette Fiskene begynder gierne forst in May, og continuerer til Augufti 
Maaneds Udgang, da mani Hundedagene, naar stærk Varme indfalder, staaer 
Fare for, at Fisten forderves af Utoy, undtagen Fangsten steer paa vindige Steder 
hvor den bedre conferveres; Naar denne Fist kommer ind af Havet, standser den 
stsrste Deel, og tager fit Sæde paa Grunder og Banker ude ved Havgabene, hvor
hen Indbyggerne i Mængde fager dette Fiffene, og dette oste faa lang Vey fra, at de 
maae bruge store Fartoyer derhen, for der, ligesom til Torskefiskerier, at frembringe 
deres fornodne Dug, og siden bringe Fiffeavlingen hiem derfra igien; Der 
Redffab, de der bruge til Fiffen ar fange, er et Synkenoed, man kalder, som 
en fiirkanred Vod, 12 Favne i hver Kant med 16 til 20 Favne Tvug paa hvert 
Hiorne; Med dette Redffab reyser de ud om Astenen paa de Grunder, deter: 
Ovhoyede Banker i Soen, hvor Grundtvande er, hvor de tvende storsteSorter 
af Seyen meest holde sig, faa synke de saadan Noed temmelig dybt ned, og hver 
Baad beholder sit Hiornetvug, hvorefter de ligger gandste stille, indtil de for
nemme, der er saa stor Portion <Sep inde paaVodden, at den er værd at trække, 
da gives et vift Signal, faa alle fire Bandene trækker op paa eengang, og der 
faa gandste tillige , at ikke Fiffen paa nogen Kant maa faae Leylighed at und
vige, og da kand de med et saadant Kast faae nogle tusinde, naar de ere ret 
lykkelige, og fylde ey allene de fire Baader, men meere end fire Baader til.

En mindre Deel af denne fra Havet indkommende Sevfiff lober længere 
ind til Fiordene, og tager sit Opholdssted Sommeren over i stærke og brusende 
Stromme, ex. gr. i den vidt bekiendte Malstrom har jeg selv paa en Reyse for 
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mange Aar siven opholdt mig en Times Did, og i den Did med ftorste Plaifir 
krakket 150 store Sey, og der saa fort jeg kunde faae Angel med Snoren ned, 
og krakke Fiffen ind; Den Maade man ellers i flige Stromme bruger ak fiffe 
den paa, er enken Dragvodder 12 a r? Favner lang, som man sakker for Sey- 
bierger, naar man feer den staaer ved Landet, derved behoves kun 3 Mand, 
fom da krakke Kastenocden i Land, da de i el Kast ofte kand fylde r a z smaa 
Baader, eller og de bruger med en liden Baav ak roe omkring i Strommen 
med en udhengende Snor af nogle faa Favner med en Messing Streng og en 
liden Angel i Enden, hvorpaa mange i skeden for Aan bruger blanke Tin, stobt 
paa Angelen; Naar man da roer med Baaden maadelig fort, og Snoren med 
Angelen flyder oven paa strap ester Baaden, lober Seyen i Hobetal bag efter, 
og ligesom vil spille sig med den blanke Angel, saa de kappes om at komme forst 
til Krogen, og bide i.

Dette at roe saaledes efter Seyen steer helst paa de Skeder, hvor Skrom- 
mene er starkest og farligst, og Seyen meest opholder sig, saa ak de store Hvirvler 
i Strommen, kand snor Baaden mange gange om, ak den af Aarene ey kand 
regieres, og ofte kanlrer Baaden derover, saa ak derved gierne aarlig i de stcrrke 
Stromme steer saadan Soeffade paa Folk, som derved omkommer; Thi naar 
Strommen paa flige Steder ved nye og fuld Maane, samt indfaldende tillige 
stark Storm i Flodens Did er paa det stcerkeste, er den i Stand kil i sine dybe 
Hvirvler eller Vorticibus at nedtrakke de storste Fartsyer, i det mindste at 
giore dem uregierlige, saa de maae drives hen paa Klipperne og knuses, ja! 
de store Hvalfiste maae give sig tabte uden at trange sig igiennem, naarStrom- 
men er paa der starkeste, der har ofte varet Exempel paa i Salrens Strom en 
halv Miil fra Bodelen: At Hvalen har arbeydet faa lange mod Strommen, 
at den paa det sidste har sprudet det klare Blod fra sig, og man har kundet fra 
Landet af, som er nar derved, hore hans Brolen, samlet med StrommenS 
Susen og Brusen, og har dog omsider maatket dankse tilbage efter Strommen 
gandffe udmattet, saa den har staaet Fare for at drives i Land, og man suppo
nerer deraf, at ved at flide noget lost indvortes, hvoraf Bloder strommer, maa 
den dog omsider rage sin Dod deraf, stionr saa lang Tiid efter, og faa langt 
borte, ar den ikke kand blive de hoSgrandsende til Nykke; Saa stark lober denne 
Strom iniellemstunder, at man paa Landet ligesom synes at kiende et Slags 
Jordstielv under Fodderne; Paa flige Steder holder Seyen sig meest, dsg 
ikke paa den Tiid, da den kunde ikke regiere sig, men naar Hvirvlerne giver 
lidt efter, og da vove de smaa Baade sig alt for yderlig, og derfor oste maa 
fatte kil.

Saa
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Saa farljge^ftradanne Steder ere, saa Fifferige tillige, hvor ey allene 

Sey, men alle Slags Fiffe opholde sig, hvilke frekventere De Nordffe Strom
me, strrlig Salrens Strom er el stort Spisekammer for mange, saa det er stor 
Skade for de Steders Publico, naar Fifferiel feiler paa flige Steder, som nu 
et par Aars Ti id har indfaldet ved Galtens Strom, da der hverken af Sey 
eller andel Slags Fiff har varet noget at faae, forenddekte sidste Aar, da Fiffe- 
riet, scerlig af Sey, har igien ymet sig.

Aarsagen er: at Der paa dette Fifferige Sted har opholdt sig en Deel glu
bende Dyr af store Salhunde, som man der i Landet kalder Ermer, faa store 
i Huden, som Hestshuder; Disse har i den Tiid fortared alk Slags Levende, 
og giort Stedet ode for Fiff, saa at man i den Tiid kunde see Mangde af Fiffe- 
hoveder, fom det reneste af Fiffene, de har levnet, endog indtil de store Helle
flyndere, og de saa kaldte store Sleenbider, drevet op paa Land, eller liggende 
paa Sandbreddene der i Narvarelsen, hvorhen Strommen har samlet disse Lev
ninger, som man i klart Veyr kunde see af Baadene.

4. Helle-Flynder og Fly.nder-Fifleriet.
Disse kand just ikke regnes for Landets almindelige og confiderable Fiffe

rier i Henseende til stor Udforsel deraf at giere, men for det forste tiene dissSor
ter til almindelig Bordhvld om Sommeren over hele Landet, dernest bliver 
disse, og i Henseende til Udforsel regnet for confiderable paa visse Steder hvor 
dette Fifferie har fornemmelig sir S «de, og af Indbyggerne Drives fast paa det 
hele Aar igiennem; Helleflynder-Fifferiec er giengs om Sommer-og Hostetidm 
det hele Land igiennem ved Soekanten, og i en Deel Fiorder tillige, men ey er 
af videre Belang, end den saltes, eller der giores Nav og Rcekling af, som 
rorres ligesom Den Findmarkiffe, og bruges af enhver i Huuöholdningen, den 
saltede hiemme fom SpcrgemaD i steden for Sild, og holdes delicatere, den 
törrede bruges ar legge i deres Magaziner paa DereS Reyser ril Fifferierne, 
og ander Ncrrings Brug, alt, som den fra Findmarken forud beffrevrn.

Disse falder temmelig fede, store og smaa om hinanden, somme kand fylde 
i Qvarter, somme en halv Tonde, og endeel saa store, ar deraf kand saltes 
i Tonde, halvanden Tonder, ja 2 Tonder af De allerstorste; Til halvanden 
Tender at salte har jeg selv adskillige gange havt Erfarenhed af; Undertiden hen- 
der og, ar Fifferne kommer over et Slags crldgammel Fiff af denne Sort, sag 
Skicrl er voret paa dens Skind, ligesom paa Hval, dog Skiallene langt min
dre, og kaldes af den gemene Mand Trold-Erveite; Den er alligevel ey endda 
saa overmande stor som seed, ikke med Kiod, men allene med Spcrk bekladed;

Samme
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Sani me kand ey vel af Psbelen fpifts uden af Finderne, thi den fmager heel 
traned; Naar flige Fiste blive rec gamle, og formeger fede, flyder de i Hunde
dagene op af sig felv paa Seen, og kand for Fedme ikke holde sig paa Bunden; 
Deraf har jeg selv paa min Reyse funden een saa qvalificered, fom nu er be- 
strevet, men ingen kunde spise den for bens tranede Smag; Saadanne bliver 
ellers Rovfugl«, helst den faa kaldede Fisteorn til Fode, da den ikke kand giore 
den Modstand, som andre store Helleflynder der ofre reyser af til Havs med saa- 
van Ørn?, som har flaget sine Kloer fast deri, ja undertiden til Bunds, og da 
horer man det ynkeligste Skraal, naar Fuglen maa saaledes reyse af mev det 
sogre Rov, og blive samme til Bytte; Der er undertiden fistec saadan Helle
flynder, i hvis Kiod, der har ftaaer Ørnekloer, fluttelig har Kroppen efter« 
haanden forraadner, og enten falder af, eller ved Fisten selv paa Stenene L 
Grunden afstubber; Den brugelige Maade over hele Landet ar fiste Helleflyn
derne paa, er at fatte lange Liner fra Lander, hvortil bruges Toug i stede« for 
Snor ril Torstelinerne, og fire gange saa store Angler, hvorpaa fattes en heel 
af de smaa Seytorst eller Kolle til Madding; Saadan Line, der dog ikke gierne 
er längere end ioo Favne, og 30 Angler staaer ude er heelr Dogn, da man 
optager der, og atter med nyt Agn forsyner, og satter den ud iglen paa er an
det Rum, den kaldes Gangvad, og giores god Fangst med, naar den Slags 
Fist er ved Landet i nogen Mangde, og det vil lykkes, som dog Aarne glor For« 
(fiel udi; Best gaaer det for sig i de varme Sommere, da Fisten seger meest 
Grunden inde ved Landet, men i de koldeste Sommere erfarer man den Fist fast 
ikke uden een og anden i Dybet, hvor man da med disse Redstaber maa soge hen, 
i steden for at soge Grunden dermed i de varme Sommere.

Den anden Maade man bruger ar fange denne Fist paa, helst ved hedeste 
Sommers Tud, naar Varmen er i Luften, da den legger sig op paa den lyse 
Sandbund, og ligesom recreerer og spiller sig af Solens Skin, og det ligesaa« 
vel Natten som Dagen, da Solen, ude ved Soekanten i Lofoden og Vester- 
aalen i sar har sin Gang over Horizonten, saa man kand fte hel« Solens 
Lorpus oven for Havet, er ar stange eller pigge den, da man med en Stang 
334 Favne lang med en los Jernpigge, og en Ring med er Toug udi fadt paa 
Enden af Stangen, ftanger Fisten; Naar Fisten er fanget, flyder Stangen 
op, og man lader Fisten, naar den er ftor og vanffelig at faae Livet af, lobe 
efter Touger, som er fast i Piggen, og flabe Baaden ester sig, indtil den krat
res, saa den beqvemmelig kand rages op i Baaden; Eller og, man i steden for 
Stang bruger et tungt Blyelod med en Jernpigge midt i, som man forst rager 
Grundmaaler med, for ar vide, hvor lang Touger, som der er fastedi, stal 
gaae ud, siden rrakker man der op, og holder det midt over Zisten, lader det
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faa mcd Force lobe ned, da Piggen tobet ind i Fiffen og fanget den, og et det 
mroeligt, hvor store Fiff man paa den Maade kand fange, og faae Livet af, 
naar man bruget forsigtig Omgang dermed; thi derfvm man strap med Force 
vilde bringe Ben op til Baaden, uden forst at lade den lobe Forcen af sig, 
ffulde den lettelig telte Baaden om; Samme Maade maa og iagttages, naar 
man fiffet det Slags store Fissmed Gangvad ellet Haandsnore, at man forst 
ladet den lobe Forcen af sig, forend man trakker den til Baaden; Den famine 
Maade at stange Fiff bruges og med den Fiff kaldet Steenbid, font og holder 
sig paa famme Aarets Tud paa lys Sandbund, men ligger gierne dybt, faa at 
Biycloddet, fom man kand pigge en Flynder med paa io Favne Vand, er meest 
beqvemt dertil, og har man ofte Exempler paa, at, naar man har kundetallene 
firåre Ben, og ikke faaet den i det famine, har den lobet op efter Loddet, bidt 
sia fast i Piggen, og fulgt med lige op under Baaden, da den hat fluppet, 
gaaet ned iglen, og lagt sig paa famine Sted, faa den gemeenligen Bog siden 
maa fonte Livet til, faa at paa den kand sikkert passe sig, det en vis Scribent 
hat ftatuered om Helleflynderen, at den er hevngierig, fem og videre vises 
deraf: Naar Ben er kornmod op i Baaden, bider Ben alt det Tret i Stykker, 
fem den kand faae fat paa, ja endog bider Stykker af Steen, om dm findes i 
Baaden, hvoraf Ben og just har sir Ravn, faa Fifferne maae vel vogte sine 
Fodder, thi hvad den faaer fat, flipper Ben ikke, forend det er kmsset, derfor 
tnaa Fiskeren strax flaae Ben ihiel; Denne Digreffion om Steenbiden er giort 
i Anledning af Fiffemoaden, som de Rorffe kalder at gtøcre, det er, at staae 
og stirre og fee efter Fiffen paa Bunden.

Nu kommer vi til det relteste Helleflynder-Fifferie, som har sit Seede i 
Geniens Fogdetie, hvor visse Indbyggere drive derpaa Vinteren, Vaaren og 
Hosten, og træffer Ben med Haandsnore.

Dette Fiffetie fand famine Aat være considerable, men i disse sildigere 
Tider, erdet kommedet Slags Rovfiff, fom man kalder Hvalhugger, og er 
fom fmaa Springer, der huggermed sine store Tænder Stykkerne ud af Hvalen, 
ja henger sig efter Tænderne fast i Hvalen i hundrede Tal, og oste jager dem 
paa Land; Ligesåa hugger Ben af Helleflynderen store Stykker, som man feet 
komme op, og ligger flydende paa Havet.

Paa disse Grændser ffiæres Fiffen op allene til Rav og Rækling, og Der# 
fra fommer Ben delicatefte Sort Betaf, som et bekiendt over hele Europa, og 
sendes allene uB som en Prefent fra Bergen, men Benne salder allene paa Ben 
eene SteB Sandsele, hvor Bet er et lidet"Kirkesogn, fom driver meest paa Bette 
Fisserie, og er det synderligt, at fra Naboekaldene ere der og adskillige, som 
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fiffer paa samme Hav med dem, men faae den aldrig saa delicat, maa komme 
af den Lust, der falder at tem den udi.

Den, de virker om Vaaren og Hosten, bliver gierne sey, og ikke synderlig 
at spise, men den deraf, som holdes for en Delice inden og udenlands, falder 
om Vinteren, da den fryser, og bliver derved moer og tendre, just fordi der 
falder kun lidt af den delicateile , og alle Folk tre begieruge derefter^ saa er 
den og i anseelig Priis, og koster gierne i Bergen 4a s Rdlr. Vogen, nem# 
lig Rerkling, som er udsogt, thi Råven er mindre baade begierlig og kostbar.

Flynderfifferiet er og giengs over alt vedSoekysten, saavel som i Fjordene 
vedat glokkederefter om Sommertiden, saa tit der indfalder Havblik og stille 
Veyr med Soelffin, da Fiffen er helst oppe paa Sandgrunden, hvor mankand 
feeden ligge og spille sig i Solen, da Fifferne bruger at tage et Sjekar Tran 
med sig i Baaden , hvoraf de siipper en liden Portion ud paa Soen af gangen, 
som har den Virkning, at der bliver stille nogleMinurer^paa den Sted, Baa# 
Den er, om der ellers er lidt Vind paa Soen; Dette F'.fferie er ep af videre 
Belang end det kand give et dagligt Bordhold, paa diste Steder, naar Veyret 
er stille, men paa sine Steder i Lofoden, farlig i Gims§e og Slaotstads Kirke# 
sogner, oves ftorre Drist i dette Flfltrie, da en Hoben torrede Flunder expor- 
teres derfra til Bergen, hvilke legges en Nattes Tild i Lage, og siden knyttes 
232 sammen, og ophenges paa Stanger ot torres og præfereres for bekltndke 
Sundm^ero Flynder, som bliver snarere harff. Paa de Steder falder den Fist 
meget feed, og fanges deels ved at pigges, som meldt er, deels og ved Liner at 
fatte udi Dybet efter den; Nok bruges Haandsnoret tillige at trakke Flynderen 
med af Dybet, og den Sort er gierne den fedeste og delicatefte.

5. Brygde-Fisscritt.
Dette Slags Fifferie har man der i Landet aldrig vidst af for 30 Aar siden, 

men fra den Tiid har det alt tneere tiltaget, og er ellers over hele Norge ube# 
kankl, uden hvad Hr. Ström i sin Sundm^ers Bcffriveise iste Tomo lidt 
melder derom, nemlig en Brugde, der kom ind paa en Seynod, og ester at 
den med Gelastenhed haver ladet sig bete be sin Lever, kom sig igien, og reyste 
af et langt Stykke Vey bort med det hele Selffab, hvilket viser, at dette Fiffe
ne, endog paa dette Sted, fom ellers er rug paa alle Slags Fifferier, har 
varet ubekandt, da denne saa vel sortiente Mand har deri ftin referered relata, 
thi dennes, som anden Leverfiffes Liv, bestaaer i Leveren, saa at Lever og Liv 
folges stedse ad, og, efter at have mistet Leveren, gier den ingen Reyse, men 
synker strap til Bunds, da den derimod flyder paa Soen dod, saa lange den
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har Leveren i sig, oger i Henseende li! der Indvendige/ ulædered, saaatde, svin 
i Nordland fanger den, kand roe Den efter Banden hcngende, nogle Mile fra 
Haver af, hvor den feetter Livet ti!/ til Landet, hvor den ssiæres op/ og dens 
Lever udlages/ hvorefter Fissen kastes bort, der i sig selv er mager, og uden 
Sperr, saa denne Fiss er nærmere af Hay end Hvalarten. Finnerne og de 
meest fattige Folk bruger dog at ssiære den op i lange Remser, som en Slags 
Ræklmg, hvilken de forst udvander i Soen for at trække Stramheden derfra, og 
siden henger den op ar torres.

Dens Storrelse kand være almindelig 10 a 12 Alens Længde, Bredden 
og Tykheden i Proportion, ligesom den er seed og har stor Lever til.

De, som ere blaae.graae paa Skindet, holdes for de fedeste, og samme 
ere af middelmaadig Storrelse, men giver dog ofte fleere Tonder Lever af sig, 
end de storste, der ere magrere, og besindes des Aarfage langt stærkere, saa man 
har storre Move med at faae Livet af de magre, omendssionl ikke de storste, da 
de ere meere difpos og spræke, som man kalder det.

Den har i steden for Been allene Brusse i sig, hvilket, om ikke var, blev 
det umueligt med saa smaa Baader at faae den dræbt; Thi hadde saa stor Fist 
faste Been i sig, folgelig af saa meget storre Styrke, da vilde den snart ffille 
Selssabet, naar den fik det storste Sting.

Leveren kand fylde en Læst Tonder, meere og mindre, ligesom den er feed 
og stor til, men 8 a 10 Tonder Lever er den almindeligste Fangst af saadan Fiss, 
deraf faner man gierne ved Brændingen De tvende Paner Tran til viste, da 
denne Lever falder langt federe, end anden Fisselever. Saadan Lever kand oppe 
ved Hovedet, hvor al Lever er stedse tykkest, være saa tyk, som en Kippertonde.

Dette Fisserie gaaer for sig i Sommermaanederne, og lykkes gierne best in 
Julio ved Hundedagenes Begyndelse, helst i De varme Sommere, da Den hak 
best sin Gang af Havet ind under Landet, da den dog holder sig meest ude ved 
Havsiden, paa stige Steder, hvor Scysisseriet med Synkenodder gaaer for sig, 
da Den holder sig meest op iblant Den Fiss, og soger begierlig efter Den samme 
forud bessrevne smaa SoelnfteA, som Seyen.

I Begyndelsen af Dette Fisserie vovede man sig ikke dertil udelt med store 
Baader, kaldet Femboringer af De; par Aarer, man derpaa bruger, af i a 2 
Læsters Drægtighed, hvilke Slags Baader man kalder ellers Finmarks Baader, 
Da De, som fra Nordlandene soger om Vinteren Det Finmarksse Fisserie, for 
forst at bruge Vnnerfisseriet, der gaaer for sig samme Tiid, som i Lofoden, 
og dernest at passe paa Det bessrevne Lvddefisserie om Foraaret, fom cr dem med 
Helleflynder-Fisseriet Det betydeligste, og lemner vel Umagen og Omkostningerne, 
naar det staaer ind, bruger paa Denne lange og farlige Vey stedse stige BaaDex, 
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Da sirr Makro reyftr paa Byraden, og Den ferme af hver Baad kommer efter om 
Foraarer meD Vet store Fartsy at heme Deres Fiffeavling hiem, men t de sildigere 
Tider, da man er bieven meere vanr dermed, bruger man genmnlig de tilforn 
beffrevne Ottringer, ja undertiden ©erringet’, Det er smaa Baader med tre par 
Aarer, med hvilke det adskillige gange har indtruffet, ar Brygde er drerbt, dog 
ikke udeit stor Fare.

Dette Fifferie kand ikke gaae for sig uden i stille Havblik eller Solstin, da 
Fiffen er oppe, og fornoyer sig af Solskinnet, og svemmer overst i Vandet, faa 
at noget af Vens Krop er oven for, hvilket Fifferne af Hovene paa Landet, hvor 
de ligger med deres Kikkerter sier langt fra, Derpaa strax forfoyer sig i sin Baad, 
og roer derhen, thi den gaaer saaledes lang Tiid oven paa Vander, da de har 
en Harpun, siddende paa Enden af en Trcrstang, og en Line, af heglet Hamp 
staget en Tomme tyk, og 3 3 400 lang, fasted i Jernet.

Saa snart Fiffen er stukket, flyder Stangen op, og Linen maa her, lige
som vev Hvalfangsten, ligge parat at lebe, da Fiffen dermed soger Bunden, 
hvor Den er, derfor maa man vcere forsynet med saa lang Line, om Fisten stalde 
stikke paa saa dybt Vand; thi om noget da stalde feste, medens Fiffen er i sin 
bejle-Fore®", maatte man strap vare fardig at afkappe Linen, om Folk ogBaad 
bulle reddes. Saa dybt som der da er, hvor Den forst stikkes, saa Dybt stikker 
Den, uden at gaar tabere, og uden at Fiskerne skulle behove längere Line, om 
Den eg kommer paa dybere Vand siden i sur Fart at gaae, thi saa snart den har 
naaed Brmden, revser Den af til Havs i fuld Lob, og Det negle Mile ud, da 
Vanden stabes efter, og Det med en Fart, som Den i sicerkoste Blast gik for fuld 
Seyl. Naar Brygven da har gaart nogle Mile ud, fnoer dm gierne om, og 
gaaer under Landet iglen, men alt taber Den meere og meere af sin Force og 
Fart, Da begynder man at hale dm med Linen noget op i Soen, men flipper 
Den ud iglen esterhaanden, indtil man kiender, Den har tabt saa meget af sin 
Force, at man kand hale den op under Banden, da man bruger et Lansejern 
ligesom vrd Hvalfisken, og giver Den noZie Snit deraf, faa Blodet forlober, 
sg den flyder Vod op; Endeel taber sin Tiid og hele Arbeyde hele Sommer-' 
riden over, ved flet ingen Fist at faae, og Da er en Hoben tabt i Henseende til 
Dm beste Aarets Tiid at ipendere, og andet Fifferie ar forsomme, men endeel 
Baader kand terre saa lykkelig, og faae 2, 3. til 4 Fiffe, Da DegivrAvdFordeel 
Dermed, helft naar Trannen er i god Priks.

Disse ere nu De fornemste L7ordlando Fifferier, Resten bestaaer af Fiff til 
Daglig Bordhold, smaa Grnndkorff eller Tarervrff/ saaledes farvet og kaldet af 
Den store rode Tars eller Soegevaxt med store brede Blader, ssm den stedse hol
der sig iblant, og derved best ffiuler sig for Rovdyr i Soen, Kvlle, Hvillinger, 

Brosme,
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Bcosme, Langer og Rodfist eller Uer, hvilke er den almindeligste Fiff der i 
Lander ril Bordhold, som ikke gierne mangler, om der flaaer feil med De andre 
Slags; den holder sig i Dybet og trækkes ey gierne paa mindre end iroFavne; 
Samme har Den Art i sig, ak om den folger Krogen nridt op i Soen, og flip, 
per i det samme, flyder den dog op ret ved Baaden, og bliver faakedes ofte af 
Fifferne rager med Hcenderne, og er lidet Liv Deri; thi de» maa ikke kunde lev- 
uden i Dybet, som hans Element.

Ved Den foran beskrevne farlige Galrens Strom avles Rodfiff, der et 
saa seed som Lax, hvilker Slags Fifferie er ey synderlig giengs i Nordlandene, 
forend man kommer ril Fininarken; Denne Slags Rodfiff fanges sielden paa 
Krog, men naar der falder stormende Veyr indpaadenTi'id, naarStrommen 
er paa Det starkeste, forstyrres den af Den, og drives fra fin Boelig op i Soen, 
saa man finder Den flydende dod paa Vandet, eller opdrevet paa Stranden. 
Samme er saa feed, at Den ep vel kand spises friff, men saltspr enget er Det en 
Delice. Ude ved Havsiden paa endeel Steder falder og en Sort stor Rodfiff 
kaldet, der kand vare 5 Qvarter lange, i steden for den ordinaire er ikke meere 
end en halv Ale», Den samme er grov i Kiodet, og saa seed, ak Den er fast 
uspiselig.
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Gerh. Schönings

Afhandling
angaaende.

Hvad Begreb og Kundffab titan har 
havt om de Nordiske Lande, ester Ptolemæi 

og indtil de saa kaldte midiere Tider.
Indledning.

<XX3et) prsleineeo og de Skribenter eller Jord-Bessrivere, som har levet nest 
**V efter hans Tider, og fulgt ham eller deældresBeretninger (a), kandman 
ey ubilligen sige, ar den Geographisse Videnskab er nesten gandsse uddod, eller 
har i der mindste mist sin forrige Anseelse og Skikkelse. Den Forandring, som 
de mange barbarisse Folkes Indfald i de Romeres Lande , og der Romersse Her
redommes derpaa fulgte Kuldkastelse foraarsagede, var ey mindre i den lærde end 
den politisse Forfatning. Ligesom allerede i pcolemæi Tider, eller ey lange 
derefter, bemeldte barbarisse Folkes Anfald paa de Romersse Landes Grændfer 
begyndte kiendelig at ytrre sig; Saa begyndte ogsaa det Romersse Sprog og 
Videnskaberne at helde til den Forandring og den Fordervelse, som siden paa- 
fulgte. Samme Forandring var i sær heelkiendelig i der Geographiffe, som ved en 
Hoben fremmede og tilforn tildeels ubekiendre Navne vel blev i visse Maader 
giort rigere, men fik tillige en langt anden Udseende, end den tilforn havde havt, 
hvilken der bliver saa meget mere vansseligt ar hicre Nede og Rigtighed udi, som 
disse Tiders Skribenter ey allene folge de crldres Beretninger, saasom prole- 
meet i fær, Mel«, Golim med fleres, betjenende sig af de gamle, hos dem 
forekommende, Navne paa Folk og Steder, hvilke de som oftest forbytte og bruge 
i steden for de nyere, enten formedelst en Slags Lighed imellem begge, eller efter 
en Formodning, tagen af en Overcensstemmelse mellem de nyere og ældre Fol
kes Boepæle, Skssker og Levemaader, men og mænge der ind imellem, hvad 

man
(a) Solil f. e. Marcianus Heracleota, Agathemerus, og andre.
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rnmTöfnpere Beretninger eller egen Erfarenhed havde faaet al vibe Hvilket 
altsammen nodvendig maa foraarsage en stor Forvirring og Uvished, der anseelig 
meget foreges af de mange barbarisse Folkes, da indfaldende, uophørlige Om
vandringer fra ec Sted til er andet, idelige Forandringer af Boepcrle, og deres 
nu af- nu til-tagende Magt, som giorde, at de undertiden bleve kaldte efter andre 
Folk, som de stode under, undertiden andre efter dem, eller at de reent mistede 
deres forrige Navne, og finge derimod eller mitoge et tilstiles nyt, som derover 
gav dem Anseende af et nyt og fremmet Folk.

I Henseende til vor Norden i scrr, har man just ey Aarsag at klage fim 
meget herover, da man om den har fra de Tidernesten ingen Efterretninger. Thi 

" naar man flipper prolemceum og de Skribenter, som have fulgt hans eller 
andre ældre Beretninger, bliver, lige indtil Procopii og Iornandis Tider, vor 
Norden ey engang næont, end sige.videre omtalt, naar man undtager hvad en' 
Martiamis Capella, en 2Lrhicus, en Orosius, en Julius Öraror, har 
derom, hvilket dog baade er af ringe Betydenhed, og man desuden tydelig kand 
see ey at vcere deres eget, men allene udskrevet af celdreJord-Bestrivere; Som 
siden nærmere skal vises, naar vi i Forveyen kortelig, og saavidt det er vort 
Syemerke vedkommende, har betragtet de Skribenter, der have levet for dem, 
og anført eet eller andet, som om det ey faa lige og egentlig cmgaaer vor Norden, 
dog de nastgrcendsende Lande, ogkand tiene os enten til videre at stadfæste, hvad 
tilforn er anfort, eller til Oplysning og Weyviisning i det efterfølgende.

§. i»

Af den Poet pcdonis Albinovani (b) Vers, som han har ffrevet om 
Drusi Germanici Tog i Nord-Soen (c), anfører M. Annceus Seneca (d) 
et Stykke, hvori de Romersse Soefol? eller Soldater forestilles, som besvær
gende sig over, "At de nu vare komne faa langt, at de havde Dagen og Solen 

"bagen

(b) Hau levede under Keiser Augufto, j de næfte Aar ester sshr>sti Fodsel, ved Aar i6. om- 
trntt, og var en fortrolig Drn af Ovidius. See Th. Chrift. Harlelii Introductio in 
Hiftor. Lingvæ Latin®, pag. ;z. Hvorfor og endeel af hans Vers, særdeles det til Livia» 
ere blrvnc denne tillagde.

(c) See og videre herom i forrige Afhandling Cap. 4. § 7.

(d) Svaforiarum libro pag. io. Tom. 3. Opp. M. &An. Senecte ed. Elz. in z Amft. 1673 
Dette Stykke er og fsyet fil den Samling af kedoms Vers, som Theod.Gorallus (Jo' 
Clericus) har udgivet med Not. Variorum i Amft. 1703. "pag. IZ2.
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"bagen for sig; ar be vare uven for de bekiendre Verdens Grandser; ar de van» 
"drede igiennem er Morke, tangere hen mod Vesten, end nogen burdekomme; 
"at de vare i det Hav, under hvis runge ogncestenubevcegeligeLslZerfe) 
"adfflLige forfardelige Dyr svemmede, der vilde anfalde deres Skibe; at man 
"synkes, som disse allerede fade faster Dander, som man vilde brckke iglen« 
"nem Luften, og som man intet mere kunde stille og kiende igien, da man var 
"uden for Verden; Og at Guderne selv vare imod dette deres Foretagende, 
"som ey vilde tillade al de ssulde beseigle disse hellige Vande, og gi-re Gu
iderne Uroe i disse deres Boliger". Intet kand vel vare sterkere Beviis, end 
dette, for de Romeres Vankundighed i de Tider om del Nordlige Havs rette 
Bestaffenhed, og intet, hvoraf tydeligere kand sees, ar hvad de derom vidste, 
vidste de kun af et blot Rygte og et gammelt Sagn, hvilket syntes at bekraftes 
af hvad de selv havde maattet udstaae, da de langs Kysterne af Germanien 
vilde bcseigle dette Hav. 'Vel har endeel Fortolkere af dette pedonis Vers, 
visselig af ingen anden Aarsag, end af Mangel paa Indsigt i Sagens rette 
Beskaffenhed, villet atifee det enten forat vare fuldt afCopiist-Feil, eller Tin
gen for vidt dreven af Poeten selv (f): Thi hvad er mere urimeligt, synes de 
med Foye at kunne sporge, end dette, at man i faa dybt et Hav st'ulde frygte 
for ar blive siddende fast i Dyndet? eller at man vil kalde det Hav udevageligt, 
hvis heftige Bevagelse de Romere selv til deres Skade havde erfaret? Andre 
har derfor villet henfore alt dette til en blot poetisk Bestrivelse over den Frygt, 
hvoraf de Romere vare indtagne under bemeldte Drust Seilats, for ar ophoye 
denne des mere, og satte den i en Slags Lighed med Alexandri M. Tog i det 
ostlige Hav. Dette kand i visse Maader vel nok lade sig sige; Men saa maa 
dog Poeten have havt noget for sig, hvvrpaa han har grundet saadan Frygt og 
denne hans Bestrivelse over Nord-Havet. Paa dets sterke Ebbe og Flod, vil 
man sige. Jeg tilstaaer, at samme kand have giert noget dertil, men troet 
tillige, at den hverken kand have varet den eneste eller den fornemste Aarsag til 
bemeldte Frygt, eller den derover givne Bestrivelse: Thi de Romere havde Da 
allerede saa lange opholdt sig ved dette Havs Kyster, til deels befehlet samme, 

og

(e) Pigris fub undts, hcdcr det. Hvorved Poeten ey har meent, at Havet var belagt med 
Ils, føm Jo. Clericus vil i hans Noter loc. cit. pag. 174, men har sigtet til det af de 
Gamle omtalte Lunge- eller Lever-Hav.

(f) Endog Seneca selv er af denne Mening, naar han saa figer: Latini declamatores in 
Oceani deferiptione non nimis viguerunt: nam aut tmnide lcripierunt, autincuriofe. 
Nemo illorum potuit tanto Spiritu dicere, qvanto Pedo, qvi, navigante Germanico, 
dixit: Jam pridem &c.
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og havt faa megen Omgang med De der boende Folk, at de maatte vide og vcrre 
temmelig vel vante med denne bemeldte Havs Bessaffenhed; Ey at tale derom, 
at de allerede i 3. Lcesarrs Tider havde mere end eengaug passeret Kanalen mel* 
lem Gallien og Britannien, hvor bemeldte Ebbe og Flod er kildeels störst og 
kiendeligst (g). Hvorover jeg sikkert troet, at Poeten har giort denne opssruede 
og, som det synes, urimelige Beskrivelse over Nord-Havet, ey efter hvad de 
Romere selv havde erfaret, hvilke ey korde vove sig ret langt ud derpaa, som 
tilforn er beviist (h), men blot og allene ester de gamle Skribenters Beretning, 
hos hvilke han havde sundet, at Dette Hav blev kaldet det dovne, runge, ube- 
Vcrgelige og sammenstArknede Hav; at alk Elementer vare der sammenblam 
dede (i), Havet i scrr med Luften (k), faa man maatte frygte for fra hint at 
blive optrukken i denne; at Havet selv var fuldt af Strandgins og Siv, font 
voxer i Dander, faa man neppe kunde komme der igiennem, og af fsrftvrde- 
lige D^r, hvorom videre siden, naar vi komme til den gamle Larchaginien* 
str ^iknilcsnis Reise hos Festum Avienum (1); og at der var Gudernes 
Bolig, som Tacitus paa det Sted, hvor han taler om Drusi' Seylats (m), 
af de Gamle beretter, hvis Fortælling, eller anferte pedom's Vers, han uden 

al

(§) Denne Omfiamdighed, nemlig at de Romere frygtede for af blive siddende i Dyndet, 
font) lige faa lidt vore grundet paa noget virkeligt, der var faa i sig selv, som den tilforn 
auferte, ct de vaudrede igiennem et sielt iTførfe: Thi denne Drufi Scilats stede oin- 
trciit midt om Sommeren, da man paa de Kanter, hvor Drufus da var, har langt min
dre Merke, end i Italien- Og altfaa maa vel Poeten i denne sin Beskrivelse have havt 
langt andet for Syne, end hvad de Romete virkelig faae og solede.

(h) See forrige Afhandlings Cap. 4, §. 7.

(i) Som i Pytheæ Hav-Lunge.

(k) Denne Indbildning havde ogsaa tildeels sin Grund i den, blandt de Gamle antagne, For
mening, at Jvrden blev alt hsyere og hovere, jo longere man kom mod Norden, hvil
ken man sinder endog i dr senere Tider Americæ forste Opfinder, den berømte Chrift. 
Columbus, at have »oret indtagen af, da han, ester Hen-eras Vidnesbyrd, bildte sig 
ind: "At Jorden var dannet som cu halv Pare, og at deus Poel stoed lige op iVeiret, 
"faa at Havet derover uformorkt ophavede sig mod Himmelen". Ser Samling afReiser. 
Tom. 17. Lib. I. Cap. 3.

(l) See efterfølgende 22 §. i denne Ashandling.
(m) See forrige Afhandlings 4de Cap. §. 7.

Dd
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al Tvivl har sigtet ril saavel der, som naar hanin vita Agricolæ raler om Thule 
og vet nordlige runge og ubevægelige Hav. Hvoraf tillige rydelig kand sees, 
hvor dybt indgroet hos de Romere de Gamles Snak og Indbildning om Nord» 
Havet har verret , da saadan en Mand, som Tacirus var, ey ar tale om flere, 
ey engang kunde faae den af Hoveder, uagrer ar de Romere selv havde forfaret 
det at vcere anderledes, baade paa deres Tog under Liberis ind i Elben, som 
og paa deres Seilars norden omkring Britannien og de Orcadiske O.r un
der Agricola.

§. 2.
Jeg er derfor ogsaa aldeles sikker for, at denne pedsm's poeti'sse Bessrst 

velse over Drusi Seilars og Nord-Haver, som blot og allene grunder sig paa 
de gamle Skribenters Beretninger, ffal kunne riene til noget Beviis imod min 
Meening, at de Romere ey ere, paa den Kant ved Tydffland, komne længere 
end ind i Elben, eller tvertimod godrgiore, at de maae være komne norden om 
Nord-Cap, da endeel Gamle berette, at det dode eller ubevcrgelige Hav, som 
Drus! Flove skal have beseiglet eller vcrre kommen ncer hen til, laae norden for 
Thule: Thi om man end vil fette til Sive alt hvad tilforn er anfort om bemeldte 
pedonis Vers, og ansee det for at indehoive en sand og virkelig Beretning, saa 
bliver vog foranforre Slutning, som deraf Mod min Mening ffulde kunne ud- 
lrekkes, aldeles urigtig, da de Gamle, som af Plinio tilforn er beviist (n), 
har udstrakt deres dode Nord-Hav lige til det Limbnste Forbicrg eller til El- 
ben, saa de Romere kand derfor gierne siges at have berorr foromtalte Hav, 
ffionk de ey vare komne längere end til bemeldte Flov. En anden Sag er det 
med de Romeres Seilars paa den anden Kant ved Britannien, hvor de ere 
komne langt længere Nord paa, og med Taciti Beretning, at de paa denne 
deres Seilars finge Thule ar see: Tbi^har der vckrer Ve Gamles rette Thule, 
som de da saae, maae denne deres Seilars da have gaaer end og norden om 
Herland hen imod ve Norffe Küster. Men af deres endda vedvarende, tilforn 
omtalte, urigtige Begreb, store Uvidenhed og fale Forestilling om Nord Haver, 
har man stor Anledning til at troe,, ar Ve hverken ere komne, ey heller har tordet 
vove sig saa langt ud paa Dette Hav, men at Det hellere har kun været De Her» 
landste Ber, som Ve saae fra De Orcadiste af, og enten bildte sig ind at være 
De Gamles Thule, eller rettere gave ud for at være Det af et Slags Pralerie, 
eller for at flattere den ryranffe Regent, under hvis Aag de da sukkede.

§-3-

(n) See forrige Afhandlings zdie Cap. 7,
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§- 3.

Foruden andre tilforn anforte Aarsager (o), som har bevcrget en Ptofc« 
mceum cg andre ti! at fcettc Sen Thule faa nar ved Britannien, kand altsaa 
Vene have givet endeel senere Skribenter, hvilke om Thule ey vidste andet end 
det blotte Navn, og at den var der yderste Land mod Norden, Anledning til 
at anser den for en Se, som laae nar ved Britannien, eller maaffee for et 
Stykke af Britannien selv: Thi ey at tale om det bekiendle Vers hos Sene
cam Tragicum:

“Albim Perfæ Rhenumqve bibunt,
“Venient annis fecula feris,
“Qvibus Oceanus vincula rerum 
“Laxet, & ingens pateat tellus, 
"Thetysqve novos deteget orbes; 
1 Nec lit terris ultima Thule.

Hvorved Poeten, i Betragtning af de mange ubekiendte Lande, som de Ro
mere da havde faaet Kundffab om, ligesom spaaer, at Thule med Tiden ey 
ffulde blive det yderste Land i Verden; Saa lader det, som den Romerffe Bor
gemester og Proconsul T. SiliusIralicus, der og levede i Domitiani Tider, 
har ved Navnet Thule villet betegne Britannien selv, eller den nordlige Deel 
deraf, naar han, i sit Poetiffe Verk om demanden puniske Krig (p), under 
Jupiters Person siger: "At (Domitiani) Fader ffulde kilveyebringe det, at 
"(de Rourere) kunde overvinde den ubekiendte Thule, og forst fore de Rome- 
"res Tropper ind i de Taledoniske Skove". Hvormed Poeten har sigtet hen 
til de Romeres Tog paa Britannien, paa hvilket Vespasianus ogsaa var til
stede, og givrde god Tieneste, men undertvang for Resten den Gang ligesaa lidt 
Calrdonien og Thule, som Domitianus selv, efter Poetens Flatterte (q), 
undertvang Indbyggerne ved Garages og de Bacrrianer. Domitianus 
var for at lyve sig Seyervindinger til paa alle Kanter, ogderfor maatte de, font

Dd 2 vild

so) See forrige Afhandlings ?te Cap. §. 21. og 22.

(p) Libr- Z. v- 597-
(q) See anforte Sted v. 6iz. Jul. Agricola, som mod Slutningen afDomitiani Regiering 

blev sendt over til Britannien, var den forste, der, eftcrat have bemægtiget sig Sen Man, 
foretog et Krigstog ind i Skotland eller Laledonien. Se? Alex. Gordons Itinerarium 
Septentrionale pag. 13. og 14.
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vilde undgaae denne Tyrans Raseris, etter smigre for ham, glore det famine', 
det beste de kunde. Saa enhver kand deraf noksom ffionne, hvorvidt dette Sked 
hos vor Poer kand tiene til ae bevise imod de aldre Skribenter, ar de Gamles 
Thule er Bkikannierr.

§- 4.
Del samme omtrent kand ogsaa siges om de tvende Steder, paa hvilke Thule 

bliver ncrvnr hos p. Papimum Statium, der levede paa samme Did omtrent 
og under famme Regiering, fom foranforre Gilms Italicus: Thi det er tyde
ligt, ar han paa der ene Sted ved Thule forstaaer der ydersie Land mod Nor
den, naar han ril sin Hustrus Llaudice Roes siger (r):

" - - - Si gelidas irem manfurus ad Ar&os,
‘-'Vel fup er Hejper i £ vada caligantia Thules,
“Aut feptemgemini caput haud penetrabile Nili,
“Hortarere vias(<. -

Og paa der ander (s) taaler Meningen og Ordene, naar man betragter dem 
som brugte i et Vers og af en Poet, meget vel, ar Navner kand tages i samme 
Bemerkelse, ffiont der iynes, som derved kand vcere sigter til Britannien i 
far, er af de yderste Lande mod Nord, naar Poeten ril sin Vens, Victotii 
Marcelli, Berommelse siger, at han ogsaa tienre til ak vare en Krigs-Helt, og 
at han maassee med Tiden korde komme til ar forsvare det Romerste Herredom
mes yderste Grerndser, brugende disse Ord:

“Forfitan Aufonias ibis frenare cohortes,
“Aut Rheni populos, aut nigret Utar a Thules, 
“Aut Iftrum fervare latus, metuendaqve pome 
“Limina Gafpiaca?.

Hvor man maa flurre, ar Poeten har bekiem sig af Navner Thule, enten for 
Versets ffold, etter fordi der hos de Gamle bemerkede der yderste Laud mod 
Norden, for dermed ar beregne Britannien, som der yderste Land paa den 
Kant, hvilker de Romere eyede, eller virkelig kiendre; Allerhelst da foranforre 
Silius 'Italicus i bemeldte hans Vers (t), hvor han taler om Slager imellem

Hannibal
(r) Sylvarum Lib. z. V. v. 19,
(s) . Loc. eit. Lib, 4. IV. v. 6f.
(t) Lib. 17. v. 421, See Oßfilfl herom J. Wallaces Account of the Mands of Orkney- 

Pag- -74»
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Hannibal og Scipio, bruget Navnet Thule paa en Maade, som eykand 
paffe sig uden paa Britannien selv, i det han siger om Masinisia, at han L 
bemeldte Slag soer frem:

l<Cærulus baud aliter qvum dimicat incola Tbules,
"Agminafalcifero circumvenit arcta covino.

"Som en blaa-malec Indbygger paa Thule, der i Striden betienet sig af 
"sin Jern-Vogn"; Men hvoraf dog intet videre folger, end ar de Romere en» 
len af et Slags Pralerie, da de vilde ansees for ar have undertvunget sig endog 
den hos de Gamle saa meget derom te Thule, eller af Uvidenhed, da de den 
Did ey kiendte noget Land længere op mod Nord, end Britannien og de der
omkring liggende Aer, har imod dr ældre Skribenters Beretning virkelig brugt 
Navnet om det urette Land, eller og, at deres Poeter, ester en iblandt dem 
brugelig Maade og Frihed, formedelst den Lighed Der var imellem Beliggenhe
den af de Gamles Thule og det nu værende Britannien, da de begge laae i de 
yderste Kanter af Norden, har i steden for dennes brugt hins Navn, som mere 
beqvemt i Werfet, eller mere brugeligt hos de gamle Poeter, hvilke de nyere 
gierne fegte at efterfølge (u).

§• 5.
Hvad hidindtil er sagt, kand og ttene til Svar paa den Indvending, som 

endnu kunde giores os aset andet Sted hos foranforte Statium, hvor denne 
(v) siger om Ctispim Fader Bolanus (Vectius Bolanus, som efter Taciti 
Beretning under Keiser Vitellius var Statholder i Britannien), at han som 
Befalingsmand kom hen til Thule:

" - - - - Tu difee patrem, qvantusqve » - ~ 
“Fluétibus occiduis feflbqve Hyperione Thulen 
'Tntrarit wandata ferens, &c. -

Dd 3 Og

(n) Man kanS og maae ey regne det saa nsyc med Poeter, om de i saadanne Tilfalde vige 
lidt sta det virkelige; Sotri na ar Virgilios siger Æneid. Lib. 6.

u - - - Super & Garanianthas & Indos
“Proferet imperium -

Thi at visir heraf stntte, at Augnftus har bragt disse Folk under de Romeres Herredom
me, gaaer cy an. Liaesaa lidt kand man giere enten Britannien cikr Scotland til de 
Gamles rette Thule, fordi endeel af de senere Rsmerste Poeter har tillagt dem dette Nam.

(v) Sy Ivar um Lib. 5, in Protreptico act Crilpinum. v. 54,
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Og hvor man, vev at holde nys anførte Stev mod et andet, som forekommer 
noget derefter (x), kand tydelig fee, at Poeten ved Thule har forstaaet den 
nordlige Deel af Britannien eller Laledonien. En Dug, som vi derfor baade 
maae og kand tilftaae at vcere rigtig nok, uden at vor Mening om det rette og 
de celdste Skribenters Thule derved taber det mindste af sin Gyldighed. Lige
som det ogsaa derover meget vel kand verre, at Poeten Juvenalis (y), med det 
bekiendte Vers:

“De conducendo loqvitur jam Rhetore Thule, 
har sigtet hen til Britannien og til den Lyst, som Dette Lands Indbyggere da 
begyndte at fatte for Videnskabet og Veltalenhed i feer, efter Taciti Beret
ning (z). Ey heller er jeg, i Betragtning af foran forte, for at negte, at jo 
den, i sin Did meget berømte, Poet TI. Claudianus (a), hvilken jeg her vil 
føye til ntft foran anførte, ssiont han har levet Icrnge efter dem (b), eftersom 
ban iblandt de fenere Romersse Poeter er den, som mest og oftest betiener sig af 
Navnet Thule, at han jo, siger jeg, paa sine Steder har ved bemeldte Navn 
meent Den nordlige Deel af Britannien, fornemmelig i hans Lovtale til Keiser 
Honorius, da Denne fierde Gang blev Borgemester, hvor han berommer Kei
serens Farfader Theodosius, for hans Bedrifter i Britannien, iblandt andet 
med følgende Vers (c):

" - - - Maduerunt Saxone fufo
“Orcades. Incaluit Pifforum fangvine Thule. 
aScotorum cumulos flevit glacialis Jerne“.

Og, Marl ban paa et andet Sted til Stilichonis Roes siger/ at man nu uden 
Frygt kunde komme lige til Thule (d):

‘‘Qvod
(x) See nys anførte Sted y, 140. feq.

(y) See dennes Satyra 15. v. 112.

(z) See hans Vita Agricolæ. See ogsaa J- Wallaces Account of the Iflands of Orkney 
Pag- 154-

O) Ham til ZEre blev ester Raadets Begicring cn Støtte oprejst paa Trajani Torv, Metz 
en prægtig Opssrift, as Keiserne Arcadio og Honorio.

(b) Mod Slutningen af det fierde Seculo, ved 390. omtrent, og var fra Alexandria i 
ZEgypten.

(c) De IV. Confulat. Honorii Panegyris.

(cl) De laudibus Stilichonis Lib. 3.
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“Qvod fedem mutare licet: qvod cernere Thulen 
“Lufus, & horrendos qvondam penetrare rec ej]in“.

Men for Resten syncs hau dermed ey ar have forstaaet andet end Le langst bort# 
liggende Steder mod Nord; Som naar Ler heder (e):

“Te vel Hyperboreo damnatam fidere Thulen,
“Te vel ad incenfas Libyæ comitabor arenas“.

Og om den Krig, som Stilicho sorte med de Gsther (f):
“Famaqve nigrantes fuccinéla pavoribus alas
“Secum cunéla trahens å Gadibus usqve Britannum
“Terruit Oceanum, & noftro procul axe remotam 
“Infolito belli tremefecit murmure Thulen",

Ja der lader endog som han et Sted (g) tager derre Navn for de Gamles rette 
Thule/ naat det saa heder:

“Qvoqve magis nimium pugnæ inflammaret amorem,
‘ Fada tui numerabat avi, qvem litus aduftæ
“Horrefcit Libyæ,, ratibusqve impervia 'Thule11,

Eftersom Poeten her siger/ at Thule ey kunde beseigles/ eller nogen komme did, 
hen med Skibe; Saa nt om han har meent noget ander Land dermed, end hvad 
de Gamle derved har forstaaet, er det dog klart, ar han paa samme har appli
cerer de Gamles Beretning om Thule, i hvor lider der end passede sig. Saa 
man derover har god Anledning til ar ranke der samme om de andre her foran 
ansorte Steder, og ar Navner selv er ogsaa brugt til ar betegne Lande, hvilke 
det siet ikke tilkom, allene for en Slags Lighed mellem dem og de Gamles Thule.

§ 6.
Men dette maa vcrre nok sagt om denne Materie, da jeg mener, at hvad 

som bande nu og tilforn derom er anforr, kand noksom afgisre Sagen, og til- 
strekkelig vise, at de Gamles rem og egentlige Thule vel ey bliver noget andet 

Land,
(e) In Rutinum Lib. 2.

(f) De bello Getico.

(g) De tertio Confulatu Honorii,
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Land, end vort Norge, og at de senere Romerske Poeter, ved en eller anden An- 
ledning, hvorom tilforn er erindret, har kun misbrugt Navnet, til dermed at 
betegne det yderste Land mod Norden, som var dem bekiendt, uvidende for Re
sten eller ubekymrede om, enten det passede sig fammen eller ikke. En Ting, 
som man ey mane forundre sig over at vare skeer hos de Tiders Poeter, hos 
hvilke saadant i visse Maadrr kand ansces for tilladeligt, da andre Skribenter 
og giorde der samme, ncrvnende de da vcrrende Gokher med de gamle Geters 
og Gcychers, Hunnerne og Alanerne med de Massagerets, Frankerne 
med de gamle Germaners, Romerne med de Ausomers Navn, o. f. v.

§• 7-
For Resten kand dette endnu her merkes, at i den faa kaldte Itinerario 

Anronini, hvorom tilforn erhandlet (h), Navnet Thule ingensteds forekonr- 
mer (kil videre Stadfcestelfe for hvad hidindtil er sagt, og til Beviis, at de 
Romere aldrig ere komne til eller har eyet noget paa Thule, og at folgelig denne 
er hverken Britannien eller Skotland) (i)', men at der kun ncrvneS de Orca« 
diste Oer, hvilke de Romere virkelig for en Tiid stal have eyet, tillige med en
deel andre, beliggende i Havet mellem Gallien og Britannien, som bemeldte 
Itinerarium selv siger. Ligeledes maa ogsaa merkes, at ingen Romerst Skri
bent, naar man undtager foranforte Poeter, enten i deres eller folgende Tider, 
bruger Navnet Thule for Britannien eller de Briranniste Oer. L. Ampelius, 
en Skribent, som synes ac have levet i Keiser Adrian» eller Anconinorum 
Tider (k), da man begyndte at giore saa mange Udtoge og Compendier baade i 
den Historiske og andre Videnskaber, fætter i det Capitel, hvori han handler 
om Jordens Kreds , samt dens Landskaber og Oer, Oen Taprobane i det ost
lige, Britannien i det vestlige, Sen Thule i det nordlige, eg Infulas Fortu
natas i det sydlige Hav.

§. 8.
Paa samme Maade stilles Thule ey allene fra Britannien, men ogsaa 

fra de Orcadiste, Hædudiste og andre Oer, i det korte Cosmographiste 
Udtog,

(h) See forrige Afhandlings 5te Cap. §. 6.
(i) Skient endeel Engelske og Skotske Skribenter har giert sig Umage for at ville bevise dette,

blandt dem foransorte J. Wallace, Rob. Sibbald. Alex. Gordons Itinerarium Sep
tentrionale pag. 133, 'og andre.

(k) Fabricius in Biblioth. Lat. Tom. I. pag. 493. n. (i) mener, at han erde» samme, 
som Marcellinus nervner Hiftor. Lib. 24. cap. 4. vcd Anno 369, og som var Stathol
der i Rom; Men det er uvist, stiont Navnet dermed kommer ovcrccns.
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Udtog, som er bekk'ndt under Julii Oraroris Navn, en Skribent, hvis Al» 
der er meget uvis, da nogle ansee ham for al have levet ved Plinii den Digres 
Tud, og at vcrre Kn samme, som Ovincilianus omtaler under Navn af 
Julins Secundus Oraror (1), men andre henfore ham til Alexandri Severi 
eller Maximini Tider, og mene, ham ellers ar have fert det Navn Julius Ta - 
rianus Oraror; Hvilke sidste jeg og rroer at komme Sandheden ncermest (m) : 
Thi endssiont i bemeldte Cosmographiffe Udtog adssillige barbariffe Folkes Navne 
forekomme, som synes at robe en sildigere Alder; Saa ssal dog enhver, som 
med nogen Agtpaagivenhed læfer saavel Begyndelsen som Slutningen af be
meldte Udtog, noksom kunne begribe, at det ey allene er en Stump af et storre 
Vcrrk, der har handlet om flere Ting end Cosmographien allene, men at det 
vgjaa er et Udtog af Julii Oraroris eget Udtog, ey af ham, men af en anden 
forfattet, hvilket er kommet i almindeligt Brug, folgelig oste omssrevet, for# 
qvaklet, og ey allene paa sine Steder afstumpet, men ogsaa paa andre med nye 
Tillag formeret, saaledes som det og er gaaet andre saadanne Skrifter, som 
mani Skolerne og ellers almindelig har flidt paa. Hvortil endnu dette kommer, 
at I. Capitolinus ('n), Servius og Lassiodorus, tale udtrykkelig om Julii 
Tatiani Liber Provinciarumetler Cofmographiæ (o), og at ligesom Taria# 
nus hos Ausonium faaer i sar Navn af Magifter (p)> saa tiilegges ogsaaFor
fatteren af bemeldte Udtog samme Tilul ved Slutningen deraf.

§. 9*
Det er altsaa rimeligt, at Julius -Honorius Oraror og Julius Ta# 

tianus eller Ticianus Oraror er een og samme Person. Hvilket om man 
antager, saa kand man deraf lettelig komme efter baade Aarsagen til bemeldte 
Titel, som Anledningen for vor Skribent til at forfatte, bemeldte Udtog: Thi 

Julius
(l) See Fabricii Bibi. Lat. Tom. i. pag, 4S7.
(m) Dette mene Sirmondus ad Libr. I. Sidonii, Epift. I. Tom. I. Opp. pag. 838. See 

Fabricii Bibliorh. Lat. Tom. 2. pag. 201. øg Henr. Cannegieterus in Differt, de Etats 
& ftilo Flav. Aviani, in annot. edit. Fabularum Aviani Amfi. 1731. gvo.

(n) In Hiftoria Maximini Junioris Cap. 1.
(o) See Cannegieteri Differt. loc. cit. pag. 278. HvørhøL maae erindres, at af sidst anførte 

Cafbodorus kand i dcnne Gag just intet sikkert Beviis tages/ da han kun navner Jutius 
Orator. See øg Fabricii Bibi. Lat, Tom. 2. pag. 201.

<p) See Henr. Cannegieteri Differt, paa bemeldte Sted pag1, 274.
Er
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Julius Titianus Oraror var Ven unge Maximini Lceremesier (q), til hvis 
Nytte han maae have forfattet dette Udtog/ og dertil betient sig saavel af andre 
Skrifter, som iser af den nu saa kaldteAnconini Irinerario, hvilket kand 
noksom erfares ved at holde begge mod hinanden, fornemmelig det Sted i Ud
toget, som fsrer Titul af: Oceani meridiani oppida qvæ fint, med Anto
nini Itinerario og de Steders Navne i Africa, som der opregnes, ey langt 
fra Begyndelsen, under Timl: Incipit Cæfarienfis, hvor iz Navne efter hin
anden , {fient ordine inverfo, ere de samme paa begge Steder, allene atNavnet 
Qvinqvegintiani er i Julis Orarore kommet ind imellem, ey at tale om 
videre Overeensstemmrlse mellem begge (r). For Resten er det unegteligt, at 
Julius Orator jo og maae have betjent sig af andre aldre, sårdeles Graffe 
Skribenter; Ligesom man ogsaa har Anledning til at falde paa den Tanke, at 
han forst har skrevet sit Udtog paa det Graffe Sprog, ey allene af Navnenes 
Sving og Endelser, som nestenoveralt ere Gråske, menogsaa af en andenOm- 
standighed, hvorom videre siden, naar vi komme til 2Lrhicum.

§. I o.
Det er altsaa let at siutte, at alt hvad man finder hos ham, som nogen

ledes kand angaae vor Norden, ey beiober sig til stort mere, end hvad de aldre 
Skribenter tilforn har sagt os, og bestaaer kun i folgende: "At i den vestlige 
"Ocean vare disse Hav: Havet ved det Gadiranske Sund, Havet, som de 
"kaldte det Orcadiffe, Havet tNadeo (ved de Hermodiffe eller Hcrbudiffe 
"Oer), Havet ved Thile, Havet, som de kaldte Herculis Scarcer, det 
"ilFrrheniske Hav, det Brmmniffe Hav, det Adriaciffe Hav; At i be- 
"meidke Ocean vare de Oer r Øen Hibero (Hibernia) > øen kNeuania (Mona 
"eller Man), Lrirrannia, Ebusos (Habuda), den storre Laleariske Oe, 
"den mindre Baleariffe Oe (Øen (Corsica), de Orcadiffe Oer, ni i Tallet". 
Over hvilken Beretning det maa vare vs, til Sagens narmere Oplysning, 

tilladt

(q) Magifter efter Augufti Magi ft er kaldtes Fronto , hvilkeis Titianus i fiffe Ting fegte at 
efterabe, saa Ot han derover blev kaldet Simia, Gee Sidonii Apollinaris Epift. Lib. i. 
Epift. i. Ey Under derfor, fit ham gives den Titel fif Magister; Ligesom Navnet Hono
rius kand vcrre blevet ham tillagt af den Anledning, at han under Keiser Maximino var 
Borgmester.

0 Man har Tiid efter anden stikket paa bemeldte Itinerarium, hvilket vor Julius Orator 
ogsaa i sin Tiid kand have foretaget sig, og ved samme Leylighed giort et Udtog deraf 
med et og andet Tillag eller Forbedring. At dette er rimeligt, ffiounes noksom deraf, 
at bemeldte Antonini Itinerarium ogsaa undertiden tilskrives vor Julio Oratori, som 
Forfatter. See Fabricii Bibi. Lat. Tom. I. pag. 175.
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tilladt at gi øre folgende Äniuarkninger:. (1.) Ac Skribenten deler den vestlige 
Ocean i tvende Dele, den ene uden og den anden inden for der Gadiranske 
Sund (hvilket er ler ar see af de Oer og Lande, som han siden dertil henregner), 
og anforer forst de Hav, som laae uden for bemeldte Sund og vesten for de 
Europaisse Lande, begyndende sonden fra og endende med Havet ved Thule, 
som det nordligste, men siden i samme Tur de inden eller osten for Sundet be« 
liggende Hav, deriblandt ogsaa det Lricraumske, af Aarsag, som siutteligrer, 
fordi der laae osten for Lrirranmen, saa Skribenten har derover anseer det 
sor rettere ar regne der ril det sidste end til det forste Slags Hav. (2.) At vor 
Skribent folger omtrent samme Orden i ak opregne de Briteannifte Øer, som 
Plinius, sk i on t i en anden Tur, saa at han navner forst Hibermen, siden 
Lrirrannien, derpaa de HabudMe Øer, og endelig de Vrcadiske, de forste 
som beliggende norden sor Hibermen, og de sidste som beliggende norden for 
Bkirramnen; Saa at man deraf kand flutte, at de begge har betient sig af 
samme aldre Beretninger omtrent, og hvorved min tilforn (s) over plimi For- 
tailing gierte Forklaring saa meget mere bestyrkes. (3.) Al blandt Øerne i be
meldte Ocean findes hverken Sicilien ey heller Sardinien; hvorover man ey 
maae undre over at Øen Thule der ikke navnes, men kun ansee det som el 
Tegn og Beviis paa, hvor meget der, ved de mange Afskrifter, af Texten er 
udeladt, hvilket og herefter videre skal vises.

S. ii.
For Resten forekommer hos vor Skribent vel intet videre, som egentlig an- 

gaaer vor Norden, men dog et og andet, som endnu fortiener at amuerkeS: 
Thi (1.) benener han sig af Navnet Spama som kun var brugeligt blandt 
Gråkerne indtil pcolemcei Tider, der forst antog Navnet ttilpama, hvilket 
fra de aldste Tider var giengs hos Romerne (t). En Omstandighed, der nok
som viser Rigtigheden af hvad tilforn er fagt, nemlig at Julius (Drator har 
for en stor Deel taget sit af aldre Gråske Skribenter, eg at hans Skrift maae 
fra det Grasse Sprog vare oversat paa Latin, og det, som jeg stutter mig til, 
af en ukyndig Person: Thi her maae (2.) merkes, at hos vor Skribent bruges 
Navnet Vicornis for Bicomis; Hvilket jeg sikkert troer ey at komme af en 
Skrive-Feyi, men heller af Overfatteren, som vidste, at Gråkerne oste betjene 

E e s sig

(s) See den forrige Afhandlings Cap. z. §. 21. og Cap. 2. §. 5. not. (d).

(t) See Dodwells Differt, de Agat'nemero. pag. 143. øg 144, in Tom. 2. Scriptor. 6eox, 
min, pqr Hudfou,
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sigafet st i steden for Romernes v, faa de f. e. -strive Bandili for Vandili
o. s. v., og har derover bildt sig ind, at da her i det Grceste stoed Bicornis, 
burde det paa Larin oversattes med Vicornis, ligesom han i samme Tanke paa 
et andet Sted har sat Araui for Arabi, som 2Lrhicus har. Ellers er (3.) at 
merke, at ved Navnet Bicornis forstaaer Skribenten Nhin-Strommen, hvil» 
ken han siger at komme fra Batabion eller Patavion (enhver seer, at Navnet 
er fordervet Grast, og stal sige Batavia) eller rettere de tvende Arme af Rhone, 
Floden, som ester Skribentens eller deres Begreb, som han har fulgt, ffulde 
komme norden fra, den ene Rhenus og den anden Araris kaldet, og hos 
Lisn forene sig med den, saa at denne eene Flod derover havde tre Navne. En 
Beretning, som vor Skribent ey kand have taget uden af meget gamle Graste 
Skribenter, og som altsaa useilbarlig viser Rigtigheden saavel af vor forrige 
Satning om Grunden til hans Fortallinger, som af hvad vi tilforn paa et 
andet Sted (u) om Rhone, og RhtmFloden efter de Gamles Mening have 
anfork.

§. 12.
Endnu er (4) at merke, at blant Gerne i det nordlige Hav satter vorSkrt- 

bent Hippopedes, fom kaldes hos 2Lthicum Ippopodes, hvilken foruden 
denne og fammesteds har en anden Ge, LbsAea eller Eubsgea kaldet, font 
vel ved ferste Gyekaft kand ansees for at vare Gen Euboea, men som jeg heller 
troer at indbefatte Navnet Lpigia (Ippogea), hvilket og for ekommer hos pit# 
mum, og jeg tilforn har bcviist at bemerke det famme som de Hippopoders 
Land (v). At (s.) Donan-Strommen, efter vor Skribents Beretning, havde 
fit Udspring fra de Alpiste Bierge, men deelte sig i tvende Arme, nemlig Do
nau og Dran, hvilke igien forenede sig, og under Navn af Ister-Strommen 
lobe ud i det Sorte Hav (x). En Sag, som atter tydeligviser, athan idrTing 
i far, der angaaer de nordlige Kameraf Europa, ey folger hvad nyere Skri- 
denter og de Romere felv af egen Erfarenhed den Tud har bedre vidstat kunne 
berette, men de aldfte Graste Skribenters Fortallinger. Hvortil ogfaa dette 
(6) kand henforeS, at efter hans Beretning havde baade Floden Tanais og 
Borysthenes deres Udspring fra det Hyperborei s?e Bierg Ripheus, og lobe 
den fsrste ud i det Masriske, og den anden i det pontiste Hav. Men hvad

• de
(u) Den forrige Afhandlings Cap. 1. §. 29. nor. (r). og Cap. 6. §. 4. not. (t).

(v) Sce forrige Afhandlings Cap. 3. §. 17. not. (f).

(x) Hermed kand ogfaa sammenlignes hvad Æthicus har, denne Sag angaaende.
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de Folke-Slage angaaer, som han henregner til dem, der beboede det vestlige 
Havs Grand ser, I'rancii, Alanii, Sveti, Manni i (Alamanni), Heruli, Go- 
thii, Dull (Vandnli) > Cippedi (Gepidæ) o. s. v.; Saa vare de for ben storste 
Deel ved Skribentens egne Tiber blevne be Romere allerforst ret bekiendte, og 
maae derfor enten af ham selv vare tillagde, eller af den, der har oversat hans 
Skrift, eller giort et nyt Udtog deraf.

§. 12.
Og saadan en mener jeg at foromtalte Ethicus har verret, en Skribent, 

der ogsaa har efterladt os en Cosmographie, men som for Resten er saa ube, 
kandt, at endeel har villet tvivle baade om hans egen Persons og hans Cosmo
graphies Rigtighed (y). At en Person, ved Navn Erhicus, har virkelig 
vtrret til, kand dog vel ey negtes, naar man betragter Rabam Mauri folgen
de merkveerdige Vidnesbyrd om ham (z): ^Vi have ogsaa fundet for os den 
"Philosophi Erhici Lojmographi, en Scyrher af Herkomst og af adelig 
"Byrd, hans Bogstaver, hvilke den crrvardige Hieronymus Presbyter har 
"bragt til vs med sin Forklaring hos, forbi han agtede hans Videnskab og Flid 
"hoyt, og derfor vilde han helst giere hans Bogstaver bekiendte". Hvortil 
endnu kand foyes disse Ord, som ere fundne i en gammel Codex hos p. Da
niel (a): "Her begynder 2Lchici Bog, hvilken Hieronymus Presbyter har 
"overfar paa Latin udaf Cosmographien, og det Skrift om Verden". Et
at tale derom, at han i endeel Haandffrifter af Antonini Itinerario og an
densteds (b) ogsaa kaldes Ethicus Ister eller Istricus; Saaat alle disse Om- 
sterndigheber give en temmelig Oplysning om hans Person. Ligesom man og 
kand see, at han maae have verret en Christen, deraf, at han i sin Cosmographie 
taler om den hellige Petri Apostels og den hellige Pauli Apostels Porte i Rom, 
og dm hellige Foelicis Martyris Gade (c); Saa det er venteligt, at han har 

E e 3 levet
(v) Sti Fabricii Bibliotb. Lat. Tom. i. pag. 349. Tom. 2. pag. 201. og Teftimonia de 

1 Æthico in edit. Melæ cum Jul. Oratoris & Æthici Cofnrograpb. Lugd. Bat. 1655. gvo.
pag. 4-

6) Tom. VI. Opp. pag. 333. tit. Fabricio in Bibliotb. Lat. Tom. 2. pag. 201; Rab. Mau
rus Mt ellers Bistop til Mayntz, og levede i Begyndelsen af det 9de Sewlo. See Jo. Ad. 
Webers Historie der Lateinischen Sprache, pag. 308.

(a) Ser de under not. (y) tilforn paaberaabte Steder.
(b) Set Salmani Exercitat. Plinian. pag, zgo. a. G. og Fabricii Bibi. Lat. Tcm.I. fag.349, 

& pag. i?5-
(c) See hans Cofmographie pag, 43. og 44. i forbemeldtk Edition.
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levet efter Loystanrini M. Tider-, og vcerel en Gorher afHerkomst, eftersom 
de Lonstanrinopoliranffe Skribenter nesten overalt kalde Gorherne Gcyrher, 
fordi hine beboede disses Lande, norden for Ister-eller Donau-Strom men, 
hvoraf man og faa har taget Anledning til ar kalde 2Lrhicus, deres Landsmand, 
Ister eller Istricus.

- §. 14*
Men endnu staaer den verste Knude tilbage, angaaende den ham tillagde 

Cofmographie, hvilken enhver kand fee at vcrre den famme, som foromtalte 
Julii Oraroris Arbeyde, naar man undtager, at 2Lrhici Cofmographie er til# 
deels mere frie for Skrive-eller Copiist-Feyl, og desuden mere fuldstcendig. 
Disse Skrifters Forfattere maae altfaa enten have udffrevet den ene den anden, 
eller begge ost af een Kilde. Begge Dele kand vcrre rigtige, og kommer det 
nesten ud paa eet, hvilken Mening man vil falde til, naar man antager, som 
jeg tilforn har giort bevisligt, at hvad vi nu har af Julii Oracoris Arbeyde, 
er ey hans, men en andens. Naar jeg noye overveyer alle foranforte Omstcrn# 
digheder, synes mig den rimeligste Slutning at blive denne: At i Anledning af 
den Omgang, som Thracer, Gorher, og andre ved Donau-Strommen i de 
senere Tider boende Folk, komme udi med de Romere og Gr aker, i sar da Ma
ximinus, som selv var af de Slags Folk, blev vphoyer til den Keiserlige Var, 
dighed, har en og anden af dem begyndt at faae Smag paa Videnskaber, iblandt 
dem bemeldte 2Lrhteus i sar, hvilken ved den Leylighed har faaet fak paa Julii 
Oraroris foromtalte Arbeyde, hvilket frem for andre af det Slags var blevet 
ham bekiendt og giengs blandt hans Landsmand, som det var forfattet kil den 
unge Maximini Sons Nytte; Hvilket Verk 2Lrhicus har da afskrevet, eller 
rettere giort deraf et Udtog til sin Nytte, og foyer Det til Antonini Itinera
rium, som derover af Flodoardo og endeel andre gamle Skribenter bllver 
2Lthico tillagt, som sammes Forfatter (d), men Hieronymus ladet det over# 
satte paa Latin, og udgive for 2Lchici Skrift, da dets rette og forste Forfatter 
var ham maaffee ubekiendr, hvilket en anden Overfarter, eller den, som har 
giort et andet Udtog af Julii Oratorio Arbeyde, har bedre varer underretter 
om, og giver Barner sir rette Navn; Saa at man derover har faact tvende 
Afskrifter eller Udroge af een og famme Bog, under rvende Odssilre Mands 
Navne.

§. r f.
(d) See Pet. Weflelings Fortale fil Itineraris Romanorum, pag. 5. og 5. Ham er dergrer 

og givet Navn af Antonius Ætliicus. Ske Fabricii Bibi. Lat. Tom. l. pag. 175.
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§. is-

Hvad ellers 2Lthici Cosmographie og dens Indhold i sar angaaer; Saa 
er derom det samme i Almindelighed at merke, som ved Julii Oratoris Excerpta 
tilforn er anforl, og desuden folgende Poster: (>.) At Floden Ganges, efter 
hans Beretning, og kaldtes Padus (e), og at Euphrat Floden havde fit Uö# 
spring paa Indiens Marke (5), (2.) At foruden dem, som Julius Orator 
opregner, henforer denne blandt de til det vestlige Hav henhorende Folk ogsaa 
de ttzrifonee (Frifones), de Theochoner, de ÄhurinZer, de Hunner, de 
Ruger, de Varrer (Varner), foruden andre, som ey'saa meget ere os an- 
gaaende (g), (z.) Ar foruden forberorre Omstændighed, at i 2Lthico findes 
meget, som Julius Orator ey har, staaer ogsaa hos 2Lchicum en Hoben, i en 
gandffe anden Orden, paa gandffe andre Steder, ogiScerdeleShed del allerforst 
hos ham, s»m i Julii Oratoris Excerptis findes ved Slutningen af Bogen. 
Et vist Marke, som mig synes, at disse tvende Udtoge ere udarbeydede af adskilte 
Personer, og efter tvende paa adskilte Maader lagde Planer, stiont de i Grun
den ere een Mands Verk. (4.) At den summariske Beregning over den hele 
Verdens Have, Oer, Bierge, Lande, Byer, Floder og Folke-Slage, hvor
med 2Lrhieus begynder sin Jord-Beffriveise, men Julii Oratoris Excerpta 
endes, er hos den forste overalt storre, end hos den sidste; Hvilket kand vel 
uden Tvivl ey have anden Aarsag ril Grund, end ar sidstbemeldre Skrift er for
fatter lange for det andet, endnu mens dets rette Forfatter selv levede, som man 
af de i Slutningen tillagde Ord : Illo (Honorio) nolente ac fabterfugiente) 
har Anledning til at tanke, men det forste derimod ey forend etr temmelig Tud 
derefter, da faa mange barbarisse Folk vare komne ret frem paa Skue-Pladsen, 
og ved dem fiere Ting i Jordbeskrivelsen blevne bekiendte.

§. 16.
For Resten har man om 2Lrhico nu intet videre at anmerke, end ar den 

anden Deel af hans Jordbessrivelse, som forer den Titel: Alia totius orbis 
Defcriptio, ey kand ansees for at vare hans egen, da i Julii Oratoris 
Excerptis siet intet deraf findes, men ak vare kagen ud af Orosii Historier (h), 
»ersten Ord for Ord, og foyer kil 2Lrhici Cosmographie; Med mindre man vil 

ftge,
(e) See hans Cosmographie pag. 31.
(f) See foranforte Sted. pag. 32.
(g) See bemeldte Sted. pag. 35. og 45-
(h) Lib. I. Cap. 2.
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sige, «c sfifivel 2Lrhicus, som Orostus har begge taget dette Stykke af e» 
cedre Skribent, hvilket vel ffifi kand være, men behover nærmere Beviis, og 
jeg for Resten neppe vil troe. Imidlertid ville vi dog, for at blive i den be
gyndte Tur, ved denne Leylighcd tillige tage bemeldte Orosii korte Jordbessri, 
velse under Betragtning, ogi Forveyen erindre, fit denne Skribent har efter 
hans Læremesters, den H. Augustini Tilssyndelse, som han selv beretter (i), 
ved Aar 416 eller 417 (k), sammenffrevet 7 Boger, for fit igimdrive den Be
skyldning , som ved de Tider blev givrt mod den Christne Religion, at man 
maatte tilssrive den alle de Ulykker, som da plagede de Romerske Lande, og tru
ede det Romersse Herredomme med Undergang. For hvilket Skrift han har 
sat bemeldte Jordbessrivelse, og til begge at forfærdige, som man har Anledning 
til fit formode, uden Tvivl betient sig af S. Hieronymi Hielp og Veyledelse, 
da man finder, at Orosius, efter Augustini Raad, og med hans Recommen
dation forsynet, har g i ort en Reise til bemeldte Hieronymum (1), hvor han, 
vel mueligt, blandt andre Ting, som vare tienlige til hans Forehavende, kand 
have faaet sat paa 2Lthici Cosmographie, med foromtalte Tillæg hos, forfat« 
tct enten af Hieronymo, eller maassee af 2Lchico selv, saa at dersom 2Lthi- 
cns og Orosius har taget noget den ene af den anden, synes det efter anførte 
Omstændigheder rimeligere, at denne har betient sig af hins Arbeyde, enS 
toertom (m).

§. 17.
Men dette kommer ey saa lige vor Materie ved; Hvorover vi strax ville 

tage Orosti Fortælling for os, og deraf anmerke de Poster, som fornemmelig 
er vor Sag angaaende, nemlig: (1.) At han, ligesom Julius Orator og Ethi
cus, udleder Floden Tanais Udspring fra det Riphceiske Bierg, hvor Det 
vendte mod det Sarlnatifte Hav (n), og lader den lobe forbi dr Robascers 

Lande

(i) Ubi Fortalen til sin Bog.
(k) See Fabricii Bibi. Lat. Torn. I. pag. 7)6.

(i) See Franc. Fabricii Fortale til det af. ham udgivne Oplag 'af Orolio. Coion. 1582. 
8vo.

(m) At Orofius ogsaa for en flot Deel har taget sit af Hieronymo, kand sees af Scaligeri 
Animadverfionibus ad Eufebii Chronicon. p. 2Z8> hvoraf bemeldte saa meget mere 
stadfæstes.

(n) See hans Hiftoriar. Lib.i. Cap. 2, som her kand holdes imod den til LtbiciCosmographie 
foyede foromtalte Verdens Bessriveise.



________ angaaende hvad Begreb og Kundssab rc. ___ 225
Lande ud i dttMsstiste Krcer (o). (2.) Ar han gier der Laspiske Hav til 
en Arm af Nord-Haver, som vi tilforn har viift ar de fleste Grasse Skribenter 
har giert, og lader der grcrndse ril der Laucasiste Bierg. (3.) At han satter 
Sen Bricanmen norden for Gallia Belgica, men flotter den dog tillige paa 
er andet Sted saa nar hen til Spanien, ar man fra den meget hope Fyyr, ved 
Staden Driganria i Lalecia eller Gallicien, ssulde kunne see Bricannien, 
eller de i Bricannien fee bemeldte Fyyr: Thi anden Forklaring veed jeg ey ar 
man kand gisre over disse hans Ord: "Brigantia Caleciæ civitas altiflimam 
"pharum, & inter pauca memorandi operis, ad fpeculam Britanniæ eri- 
«git«. En Beretning, som maae ansees for at vare urimelig og flet ingen 
Grund ar have, med mindre man erindrer sig hvad af os tilforn paa et ander 
Sted (p) er sagt, angaaende de Gamles Mening om Britanniens nare Be
liggenhed ved Spanien, hvilken altsaa Orosius, eller dm, som han her har 
udskrevet, maae have fulgt og antaget for rigtig. Ligesom man ogsaa derfor 
kand ansee det for at vare didhen sigtet med disse Ord om Øerne Bricannien 
og Hibermen: "At de laae in averfa Galliarum parte ad projpefium Hijpa- 
“niæ“; Hvilket i det mindste maae ville sige saa meget, som at Spanien laae 
Vesten eller i en Sydvest for og ey langt borte fra dem, da det strax efter heder, 
at Gallien laae si-nden for Britannien. Hvoraf nokfom fees Den Overens
stemmelse, som der er imellem Orosii og de aldste Grasse Skribenters Begreb, 
angaaende sidstbemeldte Ses Beliggenhed. Om hvilken vor Skribent endnu 
(4.) siger: "At den strakte sig langt op i Nord, og var 800'000 Skrit lang, 
"mm 200'000 Skrit bred; At bagen for den, hvor det uendelig store Hav 
"var, laae de Orcadiste Ser, as hvilke' 20 vare sde, mm iz beboede; Ar 
"derefter kom Sen Thule, font laae uendelig langt adskilt fra de andre 
"mod Nord-Vest eller Nord-Vest til Norden) midt i Det store Hav, og var 
"neppe for faa Mennesker bekimdt; At Sen Hibernia laae imellem Bri
tannien og Spanien i en lang Strakning fra S^d-Vest til Norden, og 
"blev beboet af de Scoters Folk; Og at endelig Øen Meuania, fom laae 
"nast ved Den, vgfaa afScociffe Folk var beboet".

§. 18.
(o) Hos Orofium i de trykte Oplager staaer Roxolanorum terra, men derimod i Manu- 

scripterne saavel hos ham, som i det til Æthicum foycde Tillag Robafcorum. De« 
Forandring af Ordet Robafcorum til Roxolanorum synes derover at vare filt for dristig.

(?) Ser forrige Afhandlings 6te Cap. 20 og 22 §§.

Ff



Afhandling,22Ä
§. 18.

Der er saa vel af foranforte, fom adffillige andre Omstændigheder tydelig 
nok at see, at Orosius, om ey i alt, saa dog i de fleste Ting, hvor han end har 
taget sit fra, har betient sig af de gamle Græsse Skribenters Beretninger om 
de nordlige Verdens Kanter. Naar man altsaa, af vore tilforn gjorte Forkla, 
ringer over de Gamles Begreb om de vestlige og nordlige Kanter af Europa, 
erindrer sig, i hvilken ©træfning nys bemeldte Lande, efter deres Mening, har 
ligger, samt derhos iagttager, hvilken Tur vor Skribent gaaer frem efter i at 
anfsre ye nylig tilforn opregnede Lande, saa bliver det ey vansseligt at udfinde, 
hvorledes og i hvilken Orden han har forestillet sig dem ar ligge efter hinanden: 
Thi fra Spanien gaaer han til Britannien, fra denne til de Orcadiffe Øer, 
og endelig til Thule, talende tilsidst om Hibernia og Øen Menania. Hvoraf 
jeg gier folgende Slutninger: (i.) At han har forestillet sig Britannien atligge 
i Rord-Ost fra Spanien, hvilket og ellers af hans egne Ord er klart nok og 
tilforn giort bevisligt; (2.) Ar Britannien selv, efter hans Mening, maae have 
ligget i en Strækning mellem Syd-Vest og Nord-Ost, som og fand sees af den 
Beliggenhed, hangiver Øen Hibernien, efter hans derom tilforn anfom Ord. 
(3.) At folgelig vgsaa, ester hans Sætning, de Orcadifle Øer maae komme 
kil ar ligge i Nord-Ost eller Nord fra Britannien, og endelig Thule, som den 
yderste, Norden for disse iglen. Hvilker altsammen noye kommer overeens med 
der Begreb, som vi tilforn har beviist al de ældste Græsse Skribenter har stort 
sig om denne Sag, naar man allene undtager, ar vor Skribent fætter Thule 
i Nord-Vest eller Nord-Vest.til Norden fra Britannien (q), en Sætning, 
som synes at kunne giere foranforte vor Forklaring til intet, eller i det mindste 
ey saa gandsse antagelig, men fom man ssal befinde ey at være i denne Sag af 
mindste Betydning, eller at kunne trekke bemeldte Folge met) fig, naar man be
tænker , at ingen af alle gamle Skribenter, paa hvilke dog Orosius vist nok 
heri grunder sin Beretning, har det mindste derom, og at de Ord: Circium 
verius, som Sagen beroer paa, ey engang staae i oftomtalte Tillæg til 2Lrhici 
Cosmographie, ssiont alt det ©orige, som Orosius har om Thule eller Tile, 
der rigtig findes. Saa man deraf fand noksom ffionne, at bemeldte Ord ere 
ey andet ent> en Gloflå, fom en i de fenere Tider har fat til efter sit Begreb om 
Thules Beliggenhed, men er siden indfort i Texten selv, og folgelig i denne 
Sag af ingen Betydenhed.

§. 19.

fø) Scr Plinii Hilter. Natural. Tom. i, pag. 179. de Circio, yg tillige Harduini Ammrb 
Hingcr.
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§ 19.

For Resteners endnu tvende Poster, fom vi af Orssts ville anmerke, nem* 
lig: (i.) Ar de upaatvivlelig fars vild, fom ville negre, at de Scorer nogensinde 
har beboer Jrlemd eller Sen Hibernia, under Forevending, ar i Skorland ftlv 
findes et Sred eller en Landftrekning, Jerns eller Iverne kaldet, hvorved efter 
deres Mening Scorernes Hibernia stal kunne forstaaes; Da dog baade for* 
anførte Orosii, join og andres, tydelige Vidnesbyrd kand bevise der at vcrre 
langt anderledes. Den (2den) Post er endnu af storreBerydenhed, og angaaer 
et vift Sted hos Orosium, fom har bragt endeel af de finere, ja ogfaa af vore 
Tiders Skribenter, i en merkelig Vildfarelse, i Henseende til Daciens og Go
thicus Navn og Beliggenhed, saa det derover fortiener at tages under noyere 
Betragtning, hvilken kortelig bliver denne: Ar naar Orostus stal tage sig for 
at bestrive Europce og de dertil horende Landes Grcrndfir, (r) begynder han osten 
fra, og gaaer siden. Land for Land, immer soer og vester paa, endende med 
De, efterve Gamles Begreb, allerlcrngst henne mod Vesten beliggende Ser, 
Britannia, Hibernia, Thule, 0. f. v. Efter denne Tur tager han da forst for 
sig den oftligste og nordligste Deel af Europa, hvis Grcrndfir han fielter at vcrre 
de Riphcriffe Bierge, Floden Tanais, det Mcrociske Kicrr, Strandkanten 
af det nordlige Hav, Rhinen, Donau, og endelig det Som Hav: Thi saaledes 
kroer jeg sikkert, at disse hans Ord, hvortil her sigtes, bor og maae forklares: 
“A montibus Riphæis ac flumine Tanai, Mæotidisqve paludibus, qvæ 
"funt adorientem, per littus Jeptentrionalis oceani usqve ad Galliam Bel- 
"gicam & flumen Rhenum, qvod eft ab occafu, deinde usqve ad Danu- 
"bium, qvein & Iftrum vocant, qvi eft a meridie ad Orientem direclus, 
“ponto excipitur“» I denne vidrloftige Landstrcrkning scrtter han derpaa: 
“Alania mod Sften, i Midten Dacia, hvor han siger at og Gothia var, men 
"siden Germania, hvor de Soever havde den storste Deel af Landetinde, hvis 
"Folkefcrrde belobe sig til fire og halvtresindsryve".

§. 2oi
Enhver kand heraf tydelig fee, hvilke Lande og Strekninger vor Skribent 

har meent ved enhver af disse Navne, nemlig ved Alania ep Sen Aland i Sver- 
rig ey heller Halland, hvilke endeel her har villet finde iglen, men den hele 
Landstrcrkning norden for det Sorte Hav, hvilken vor Skribent har givet dette 
Navn efter de Alaner, en Folkefcrrd, som vel egentlig havde sin Boepcrl osten 
for sidst bemeldte Hav, imellem samme og det Laspifte, hvor endnu stal findes

F f 2 Levninger
(r) See hens Hiftoriar. Lib. I Cap. 2. pass. 22. edit. Havercampii.
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Levninger af dem, men som allerede i ptolemcei Tider havde ogsaa sat sig ned 
vesten for Tanais (s), ja endog hoyt oppe moD Nord, i det nu vcerende Li- 
rhauen eller i de nordlige Kanter af Polen omtrent, vare siden blevne til et 
meegtigt og navnkundigt Folk, og gave de Romere nok at bestille, saa at Oro- 
(tue eller 2Lchicus derfor havde god Anledning til at give bemeldte Land Navn 
ester dem. Det samme kand ogsaa siges om Navnet Gothia, dadel erbekiendt, 
at de Gother, forend de oversvemmede Italien og flere Lande, som tilhorte det 
Romersse Herredomme, beboede en Tid lang Landene norden for Donau, hvoraf 
vor Skribent har taget Anledning til al kalde samme Gothia, et Navn, der 
altsaa ey heller kommer vor Norden ved, ssiont de senere vankundige TiderS Skri
benter har, for Lighedens ssyld, flottet baade det og Orosii hele tilforn anforte 
Bessrivelse didhen, bildende sig ind, at da der fandtes baade Dani og Gothi i 
Norden, maatte Orosius derved nsdvendig have meent sammeog deres Lande. 
Saa man har stor Aarsag til at simte, at Oxosius har egentlig varet den, der 
har givet forft Anledning dertil, at de midlers Tiders Skribenter har kaldet de 
Dansse Daci, Danmark Dacia, og at de Dansse Konger eller deres Secrete- 
rer har anseet del fvr.reklere al strive sig eller t>cm Reges Daciæ, end Reges 
Daniæ.

§. 21.
For Resten er dette desuden merkeligt, at Orosius indrommer de Svevee 

den storste Deel af Germanien, og henregner til dem saa mangfoldige Folke- 
Slage, endffiont de efter de Tiders Historier synes da kun at have varet et maa- 
deligt Folk, der ved Udvandringer til Gallien og Spanien var meget formind- 
ffet, og de Franker, Saxer, Allemanner, Varner, Thüringer o. s. v. at 
have varet deels ligesaa magtige i Germanien, som de ©vever, deels mergli
gere. Over hvilket man altsaa kand giere sig tvende Bcternkningcr, enten ar 
Skribenten taler om dette Folk, saadam som del var i de aldre Tider, da Let 
strakte sig nesten fra Oster-Socn og Veixelen til Rhinen; eller og nt han under 
de Svevers Ravn ogsaa har indbefattet de Allemanner, hvilket er saa meget 
mere antageligt, som adstillige Omstcendigheder vise, at Sveverne har blandt 
bemeldte Allemanner virkelig varet den storste og anseeligste Folke-Fard, om 
sidstb.meldte ey allesammen, eller i det mindste for den storste Deel, har verret 
Svrver fra Begyndelsen, og som man af det store men tillige fastsatte Antal 
Folk, som Orosius bevidner at de Soever har bestaaet af, kand allerbest ud

finde
(s) Der boede de ogsaa i Strabonis Tider, fom og, ester Dtonyfii Petiegetis Beretning, 

henne ved Floden Boryfthenes.
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finde Anledningen til tiet npe uf Allemanni, nemlig; ak samme af dem er 
forst blevet brugt ril at betegne deres Eenighed, som de Alle ftode udi med hin
anden/ og at Antallet af alle de Folk, som horte dem til, var endnu fuldstcrn- 
digr; mm er siden, seer blandt Fremmede, kommet i mere almindelig Gang end 
deres egentlige Navn selv.

§. 22.
Men dette er en Sag, som ey egentlig vedkommer vort Gyemerke, hvor

for vi ville lade saavel den, som Orosium, ferre og gaae lidt tilbage iglen i 
Tiden, for at tage fac paa den tilforn omtalte (t)Rufum Feftum Avienum, 
en Skribent, som synes at have levet mod Slutningen af det fierde eller ved Be- 

-gyndelsen af det femte Seculo (u), og af hvis Haand vi, foruden adffilligt an
det, endnu har tilovers en Smmp af hans Beskrivelse over Soe-Kusterne af 
Europa (v), hvilken er af stor Betydenhed, og derfor det Tab saa meget mere 
savneligt, at vi har mist Resten deraf, tillige med er andet Skrift af ham om 
hele Verden og dens Dele, som han selv beraaber sig paa (x). Endssiont vor 
Skribent har ellers levet saa langt stem i Tiden, som tilforn er viist, saa kand 
man dog tydeligste, at forsibemeldte hans Skrift, som vi her ville tage under 
Betragtning, grunder sig allene, eller i det mindste for den storste Deel, paa 
de celdste Grasse Skribenters Beretninger, ey allene af dets Indhold, nren 
ogsaa af de Personers Navne, hvilke han selv opregner (y), som dem, han i 
dette sit Skrift har fulgt, saasom en Hecatæus Milefius, en Hellanicus Les
bius, en Phileas Athenienfis, en Scylax Cariandæus, en Phileus (z) o. s. v., 
alle meget gamle Skribenter. Hvilker giver mig Anledning til at troe, at dette 
Avieni Skrift er ingenlunde hans eget Foster, men sammensataf en langt aldre 
Grass Skribent, og at han, kun har oversat der paa Latinsse Vers, en Sag, 

F f 3 som
(t) See den iste §. i denne Afhandling.
(u) See Fabricii Bibliotb. Lat. Tom. i. pag. 592. Henr. Canncgieterus Diflert. de 

ætate & ftilo FJ. Aviani synes ilt ville gisre ham noget yngere. pag. 258.

(v) Denne hans Ora maritima findes indfort, foruden paa andre Steder, i Hudfons Geo
graph. Græc. Min. Tom. 4.

(x) De orbis oris partibusqve. See foranforte hans Ora Marit. hoZ Hudfon pag. g. Det 
synes ellers rimeligt, at Avienus ved bemeldte hans Skrift ey andet har forstaaet, end 
hans Paiaphrafis over Dionyfii Periegefiu, eller Overstttelse deraf paa Latinsse Vers.

(y) See nys anforte Sted. pag. 2.
i». See bemeldte Sted v, 685.
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som Avieni hele Arbeyde synes al have gaaet ud paa, da inan ligeledes har as 
ham en Metaphrafis eller Overscrttelse af Arati Phenomena, og ligesaadan en 
of Dionyfii Periegefis paa Latinske Vers. Hvortil endnu delte kommer, al 
Forfatteren af dette Skrift beraaber sig paa Himilconis og Larchaginiensifte 
Skribenters Beretninger, naar der saa heder hos Avienum (a):

<cHæc olim Himilco Pænus Oceano fuper 
“Speélafle feinet & probafle rettulit: 
“Hæc nos, ab imis Pamorum annalibus 
‘‘Prolata longo tempore, edidimus tibi.

En Omstændighed, som gror der heel troligt, ar dette Skrift i stg selv er virke« 
lig forfattet endog lange for Christi Tiver og for Larchaguns Sdeleggelse, ri- 
meligst af en Grcrker i Alexandrien eller i Marseille, men ingenlunde af en 
Romer, helst i Avieni Tider, da man hos de crldste Romerske Skribenter 
neppe finder mindste Spor ester, ak de har vidst eller beliem sig af Larrhagi« 
niensrffe Skrister og Aarboger.

§• 2Z.

Vel er det saa, hvilket og her kand give Anledning til en Slags Tvivl o tn 
foranfortes Rigtighed, at Feftus Avienus i dette sit Skrift beraaber sig ogsaa 
paa endeel yngere Skribenter, end foransorte ere, ja endogsaa paa de Romerske 
Skribenter Plautus og Salluftius (b), samt ar hans Fortale til Probus i sar 
synes at tilkiendegive, ar der maae vcrre et Foster af ,ans egen Hierne. Men 
alt dette viser ey videre, end al vor Skribent for nnesin Overftrckelse af et 
Kldre Skrift har sat sin egen Fortale, saadan som ey allene han, men og Prifci- 
anus, har sat for Deres Overscrttelser af Dionyfii Periegefi, fliont de Fortaler 
ere langt kortere, og al han i Oversættelsen selv har sar et og andet ind imellem 
af sit eget; da man finder, at han har giort det samme med bemeldte Dionyfii Over« 
siktkelse, hvori han ey allene paa sine Steder har afstumpet Texten, men og paa 
andre lagt adskilligt til af sil eget eller af andre Skribenter, og at foromtalte 
Prifcianus har ligeledesi sin Overscrttelft indfort hele Stykker, tagne af 8olino, 
som den lcrrde Dodwcll viser (c). For Resten maae det hermed vcrre beskaffet 
hvordan Det end vcrre vil, saa bliver det dog vel en rigtig Sag, at vor Skribent 

har
(a) Ogsaa paa bemeldte Sted i Hudfons Geogr. Græc. Min. Tom. 4. p. 409.

(b) See oftanfmte Sted. pag. 2. og 9. v. 33. og 347.
(c) Eee hans Differt, de Dionyfii Periegefi. Tom. 4. Geogr. Græc. Min. per Hudfon.
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har tager sine Beretninger af oeldre ja meget gamle Skribenter, at de indeholde 
adskilligt, som hos andre ey forekommer, og at de derfor fortiene at tages under 
nsyere Berragr-iing. TU hvilken Ende det her maae merkes, ar Skribenten 
beaynder med den Arlanriste Lngr (d), uden for det Herculiske Sund, og 
hvad som laae der norden for (e); "Ar han der (i bemeldte Bugt) fatter det hoye 
"Bierg, som han siger at man i de gamle Tider kaldte Oeftrymnin, og ftak 
//sig allerlcengft ud mod Sonden (f); ar under eller uden for samme laae, efter 
"hans Beretning, den Oestrymniste Äugt, og i den de Oeftrymniste ^er, 
//vidt og bredt adspredde, som vare rige paa Tin og Bhe; Ar del der boende 
"Folk var meget mcrgtigt, hovmodigt, vindssibeligt, og havde alle en stor Lyst til 
"at drive Handel; at de med deres Baade, som vare giorre af sammenftede 
"Skind og Huder, beseilede det der verrende urolige, oprørte Sund, som 
//var fuldt af grumme store D^r (g); Al tv Dages Seilats derfra laae den 
"af de Gamle saa kaldte Hellige Oe, som blandt Havets Bolger bortkastede 
"(eller mistede) en Hoben Torv (eller Jord), og som af de Hiberner« Folk blev 
"vide beboer; At de Albioners Oe laae nsr derved; Al de Tarteesiste Ind
byggere, Indbyggerne i Carthago, og de, som boede mellem Herculis Skol
der, plevede ar handle paa de Oc strammers Lande, og seile hen til de Hav, 
"hvilke Hhnilco den Larthagimenser, som berettede al han selv havde erfaret 
"del, da han stilede didhktt, forsikkrede at man neppe i fire Maaneder kunde 
"overfare: Saa stille var Vinden der, og saa tungt var dette ubevægelige 
"Havs (ft) Vand. Hvortil han (Himilco) endnu lagde dette, ar i de der ver
wende Stromme (i) voxte en stor Hob Srrand-Grcrs eller Tang (k), der 
//oste holdt Skibet fast, ligesom det var kommer i en Krat-Skov; at Haver 
"var desuden der meget grundt og havde kun lidt Vand, der ssiulede neppe 

"Bunden;

(d) Ser hans Ora maritima paa tilforn anforte Sted V. 84-
(e) Ogsaa dette paa bemeldte Sted. V. 88. 89-
(f) Forstaae, i Henseende til de nordlige Kyster af Spanien, som her handles om. See 

bemeldte Sted. v. 91, eg 93-
4g) Ser ostanforte Sted v. 95-102. Saadanne Gkind-Baade, som her omtales, finder 

man endnu i de midlere Tider at have verret i Brug ved Britannien og Irland. Saa- 
lcdes var8t. Columbani Baad giort af Tmpinde, overdragne med Huder uden paa, lang 
og spids til begge Ender. See Martins Defeript. of the Weitern Ulands xa§. 263.

(h) Pigri æqvoris. ©(( beMkldtt Sted.
f) Inter gurgites.

|k) Fucus.
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"Bunden; eg ak der svemmede hid og did imellem Skibene en Hoben store Soe- 
"Dyr (i). Men dersom nogen, farer Avienus videre fort, korde seile fra de 
"Oestmsmniste Ser längere nord paa (m), kom han hen til de Ligurers 
"Land, som laae -ide, eftersom de (Skeder) vare for længe siden blevne ud- 
"tommede (fra Indbyggere) ved de Lelrers Krigshår og idelige Krige. De 
"fordrevne Ligrrrer opholdte sig siden længe blandt forferdelige hø^eRlipper 
"og Bierge, hvorhen de havde taget deres Tilflugt, lange borte fra Haver, 
"eftersom de vare bange for ©øm, for den Fares ffyld, i hvilkende tilforn 
"havde ræret; Men efterår de tange havde levet i Rolighed, togede sig Dri- 
"stighed og Moed til, faa de forlove Biergene, og begave sig need kil de Steder, 
"fom laae ved Havet".

§ 24.
Denne Beretning er faa besynderlig, faa merkværdig, og indeholder faa 

mange Ting, der synes baade fremmede og forunderlige, at jeg kroer, det La
seren ey vil lade det vcrre sig ubehageligt, at jeg ester Formue foger at give ham 
noget LyS i faa morke Ting, allerhelst da jeg ey veed at nogen har g i ort saadant 
for mig, og det desuden kand tiene baade til at oplyse og stadfæste adskilligt af 
hvad tilforn i en eller anden Post er anført. Her maae da (1.) merkes, at 
efter alle Omstændigheder, saavidt Tingen af vor Skribents tildeels morke og 
indviklede Beretninger staaer til at udfinde, kand ved Det hoye Bierg eller For- 
bierg (n), som hand kalder Oeflrymnin, intet andet Sted være meent, end Det 
navnkundige, nu faa kaldte Caput Finis terræ i (Spanien, eftersom Det siges 
at ligge i Den Atlantiste Bugt, længst mod Soer, og ligefor DeOesirpm» 
niste Oer, som laae nær ved Albion eller Britannien. (2.) Kand baade efter 
denne nu sidst anforte Omstændighed, og efter alle ovrige Kiendemerker, ved 
bemeldte Oesttymniste 0rr ingen andre fvrstaaes, end De ellers iblantGrækerne 
navnkundige, saa kaldte, Lassiteriste Øer, hvilke disse berette at have ligget 
lige tverts over for Leltiberien (o), og oven eller norden for Lusitamen (p): 
Thi at dette faaledes maae være, kand noksom ffionnes deraf, at disse Oestrum, 

niste
C1) See heroin bemeldte Ora maritima. V. 105 -128.
(in) Axe qva Lycaonis rige filt æthra, hvorved Poeten mener Norden eller Nord-Stierkien, 

Urfa, hvis Fader Poeterne digte at bemeldte Lycaon var.
(n) Prominentis jugi heder det hos vor Skribent paa anforte Sted v. 90.^
(o) See Plinii Hiflor. Natur. Lib. 4. pag. 497. Tom. l.
(p) See Strabonis Geograph, pag. 2 lp« 0g 220. efUV Pofidenii Beretning.
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nists (per siges at have været rige paa Tin og 231^, hvoraf de Lasstteriste 
just hos Grækerne har faact deres Navn; at Indbyggerne i Tartesius og 
Carthago der dreve Handel, en Ting, som vi tilforn har beviist, at de Folk 
havde sig allene forbeholden, i Henseende til Handelen paa de (Lasstreriste Øec 
og Britannien; at de der brugte Skibe afGkind ogHuder, ogsaaengiengs 
Dng omkring ved Britannien, hvorhen Plinttie, eller de Skribenter, som 
han der har havt for sig, synes at have sigtet, naar han beretter: "At man for# 
"talte, at Tinnet blev hentet paa nogle Oer L det Atlantiste Hav, og blev 
"fort paa Vidie-Skibe, som vare uden paa ovmrukne med Huder" (q); At 
Havet der omkring var tungt og ubevægeligt, fuldt af SivogHav-Grces, 
samt grumme store D'sr, og desuden Luften tillige med Havet stedse bedek« 
kct med Meirk og Taage (r); Altsammen Kiendemerker, som de Gamle har 
lagt paa Havet omkrigg ved Britannien, og paa det Nordiske i sar.

§. 25.
Man har altsaa ey den mindste Aarsag til at tvivle længer derpaa, at ved 

Avieni Oestrpmniste Ser jo de Lasstreriste maae vcrre meente; Ligesom det 
ogfaa vel bliver en rigtig Sandhed, at ved disse iglen, hvilke Strabo regner for 
at have varet io i Tallet, og beretterat ligge norden for de Artabrer (s), 
de Gamle har forstaaet de Britanniste, i sar de nu faa kaldte Scilla eller 
Sorlingiste Lier, som de, der blandt alle endnu bekiendte Tin-Lier ligge Spa
nien nærmest, ffiont efter nu vcerende Omstændigheder langt fra ey faa nær, 
som de Gamle sætte de Lasstreriste og Avienus de Oestrymniste Orr. Men 
at disse ere fatte faa nær ved Spanien, dertil kand gives en dobbelt Grund og 
Aarsag: (1.) De Gamles Begreb om Strækningen af de vestlige Kanter af 
Europa, og om Britanniens Storhed, hvorefter de, i Henseende tildet forste, 
har forestillet sig Landenes Strækning mellem Norden og Sonden langt mindre, 
men derimod Strækningen mellem Vesten og Osten langt storre, end den vir
kelig er i sig selv; og i Henseende til det sidste, sat den vestlige eller sydlige Odde 
af Britannien under een og samme Parallel omtrent med nu værende Rochelle 
i Frankerige, som af Pytheæ, Eratofthenis og Hipparchi Beretninger tilforn 

er
(q) Ser Plinii Hiftor. Natural. Lib. 34. pag. 152. Tom. 5.

G) Ser Avieni Beretning paa vfcanfötte Sted. v. z§7. feg.

(s) Se^ han? Geograph, edit. Cafauboni. pag. 265.

G S
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er beviist (c). Hvoraf Folgen da nodveiwig maatte blive denne: Al ligesom det 
Lelriste, eller af Avieno saa kaldte Ostsmiste, Forbierg paa den ene Side 
maatte af de Gamle ansees for at ligge ey meget langt fra Gades eller der -Her, 
culiste Sund, saa maatte ogsaa paa den anden de Gorlingiste eller Laostre- 
riste Ser, der ligge vesten for den vestlige Odde af Britannien, komme ril ar 
ligge n«r ved og norden for Spanien, og Det i en stor Havbugt, hvilken Avie
nus kalder den Arlanriste, strcekkende sig fra nysbemeldte Forbierg, som dens 
sydligste Grcrndse, til Oueflant omtrent, hvilken og Pytheas ligeledes synes ar 
vmrale, naar han siger: "At uden for Herculis Stotter gjorde Europa en 
"stor B syning eller Sugt, lige mod Iberien, som ey var mindre end 3000 
"Stadier, hvor man modte saavel andre Forbjerge, som fornemmelig de Dsti- 
"dammers, Calbium kaldet, hos hvilker laae endeel Oer, og yderst blandt 
"dem Uxifania“ (u). Ligesom ogsaa af dette nu anforre kand videre oplyses 
og forklares baade hvad tilforn af (Drolto (v) er anfort om Britanniens ncrre 
Beliggenhed hos Spanien, som ogsaa hvad Eumenius, i Overeensstemmelse 
dermed, siger i sin Lovtale til Keiser Constantins: "At nu var Britannien ble» 
"ven sikker, endstiont Spaniens Strandbredde kunde nesten sees derfra" (x). 
Hvilket sidste tillige paa sin Side tiener ril at bestyrke vor om denne Materie til
forn anforte Mening.

§. 26.
Den 2den Aarsag, som har bevcrget de Gamle til ak strtte de Sotlin giste 

eller Lasftreriste Oer saa ncer hos Spanien, maae efter mine Tanker foges i 
deres egen naturlige Beskaffenhed i de crldste Tider, da de uden al Tvivl har 
vceret langt storre, og folgelig strakt sig langt längere ud i Havet og hen ti! der 
faste Land, end de nu giore. Det forste har den larde W. Borlafe med gode 
Grunde sogt at bevise ey allene i en Afhandling, som er indfort i de Engelste 
Philof. Transa#. Vol. 48. P. i. for Aar i?5Z. pag 55 > men ogsaa i en soer
deles Tractat til Ch. Lytdeton, udgiven 1756 # af hvilken sidste kand sees, at 

i steden
(t) Ser forrige Aihandlings Cap. 6. §. 19. 20. psg. 349. og 350.
(u) See Strabonis Geographia Lib. 2. pag. nr. og forrige Afhandlings Cap. 6. §. 14. 

pag- 341-
(v) See denne Mandlings foregaaende 17de
(x) @ce duodecim Panegyrici Veteres, editi å Chriff. Cellario. 1703. gro. Hvortil kand 

legqes hvad Dio Caffius in Hiftor. Rom. Lib. 39. pag. 114. edit. Leunclavii sigcr om 
Britannien, nemlig:' At den strakte sig forbi baade Sallien oz msten hele Spanien ud 
"i Havet, liggende lige for dem". . - - 
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i steden for at Strabo kun regner de Lasfrrerrste Øer for ti, hengende tet fam» 
then med hinanden, hvoraf een kun laae ode, men Resten var beboet (y); faa 
har Soen nu deelt de Gorlingiffe Øer i faa mange Stykker, at beere ey min
dre end 140 i Tallet (z), hvoraf de fleste ligge ode, og bestaae kun for den stsrste 
Deel af blotte Klipper, da Soen endog i de sidste tredive Aar har bortffyllet, 
og endnu stcendig bortffyller, hele store og betydelige Stykker deraf, faa at Øen 
Gcilly, hvoraf de andre har faaet Navn, og fem ligger langst henne mod 
festen, er nu en blot Steen-Klippe, hvor ingen kand boe (s), i steden for at 
nesten alle be nu varende Gorlmgiffe Øer har hengt fammen og udgjort een 
Øe med den, fom tydelig kand fees af de store Grunde og Sandbanker, hvor
ved alle disse Øer endnu henge tilsammen, og fom ved lave Vande har paa det 
dybeste ey mere end fire Fod Vand over sig (b), hvor man kand fee kiendelige 
Spor og Levninger efter Gierder, famt Enge og Marker, hvilke tilforn har 
varet dyrkede og beboede, men nu ligge 10 til 12 Fod dybt begravne under 
Sanden og Soen, naar der er Flod eller bopt Vand (c); Saa at man kand 
giere den Regning, at disse Steder ere siunkne eller ligge nu i det mindste i6Fod 
dybere, end be tilforn laae, ba be vare tort og fastLanb, vgbabefolgeligmaae 
have ligget 6 Fob over Vandets Flade i det mindste (d). Hvilket altfammen 
endnu kand, foruden af foranforte, vgfaa bestyrkes deraf, at man under Van
det bliver vaer paa en af bemeldte Øer, St. Mary’s kaldet, en lang Vey, fom 
gaaer frem i lige Linie, og kors-viis overffiar en der varende Viig, fom nu al
drig bliver tor (e); at man i Klipperne under Vandet paa adffillige Steder 
kand fee de hos os faa kaldte Jette Gryder (f), hvilke ellers findes hoyt oppe 
i Biergene over Vandets Flade: og at man i Cornwall har endnu en aldgam,

G g 2 mel
(y) Strabonis Geographiae Lib. 3.
(i) See W. Borlafes foromtalte Obfervatlons on the ancient and prefent State of the Ulands 

of Scilly. pag. 88-

(a) See nys anførte Afhandling, pag. 58- og 60.
(b) See fora» bemeldte Sted. pag. 58. og 59.
(c) Herom kand og sees i anførte Afhandling. pag-. 63. 05 89.
(d) See herom Borlafes Mening og Beviser paa bemeldte Sted. pag. 89«
(e) Ser ogsaa herom samme Skribent paa anførte Sted. pag. 90.

(f) Rock-Bafons. Forfatteren mener, at de ere dannede ved Mmnestens Hander, og of 
de gamle Druider brugte til deri at samle Himmelens Regn Det hos os brugelige Navn 
viser, at man i Almindelighed har her i Norden anseet dem for et Verk af »øre gamle 
Wemprr eller Jetter. Rimeligst er bet, at de of Natmen selv ved Vandet ere dannede- 
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mel Sagn, al den yderste Odde af Engelland, The Land’s-End kaldet, har i 
gamle Dage hengt sammen med de Gorlmgiske Oer, imellem hvilke og be# 
meldte Odde adffillige Fiffere bevidne at de oste have seek Toppene af Huse og 
andre Levninger efter forrige Boepcrls, mange Favne under Vandet (g); Lige« 
som man paa adstillige Steder i bemeldte Cornwall selv kand see kiendelige Tegn 
efter, at Soender har bortstyllet store Stykker af det faste Land(h). Hvorved 
dette er i sier at anmerke som noget besynderligt, at man i CornwaUien veed at 
forteelle en Historie om en vis Familie, ved Navn Tremelian, ak en af sam
mes Forfadre har reddet sig ved Hielp af fin Hest , da bemeldte Landstræk» 
ning mellem Engelland og de Gorlingiste Oer undergik og af Havet blev borts 
skyllet (i). En Omstændighed, der stemmer saa vel overeens med den gamle 
Graste Skribents Clitarchi Beretning: "At visse Ryttere, som bleve vaer den 
"store Oversvommelse og Havets Tillob, (der nemlig overgik de Celrcr) vare 
"neppe i fuldt Rend mægtige til at undflyr den, saa at de derover af Floden vare 
"nær ved at blive ovrrstyllede" (k),

§. 27.
Enhver stisn som kand af alt dette lettehg indsee, hvad Slutning man kand 

Kisre sig heraf, nemlig denne: Aten mægtig stor Forandring, foraarfaget af 
en heftig Havets Oversvommelse og et ey mindre, dermed efter Sædvane fol
gende, Jordstielv, maae engang have overgaaet de Sorlingifte eller Cassireriffe 
Oer, bortstyllet det meste af dem, og derved giert Haver mellem dem og de 
Spanffe Küster langt storre og aabnere, end det tilforn havde varer; Ligesom 
Der ogsaa er rimeligt, ar den samme Skiebne, fom overgik de SorlingisteOee 
paa den ene, maae og have rammer sidstbemeldre Küster paa den anden Side, 
hvorved Mellemrummet mellem begge disse Steder er blevet saa meget storre. 
Vist nok er der, ar de fleste vestlige Kanter af Europa bære kiendelige Mærker 
efter en overmaade stor og heftig Vandflod, en Sag, hvorom vi paa et andet 
Sted har saa lsselig givet vor Mening tilkiende (1), men som, blandt alt hvad vor 
Jordklode angaaer, endnu allermest fortieme nsye at underssges; Hvorfor det 

maar
(g) (See Boriafe paa foransatte Sted. 92. og -3.
(b) Dette ogsaa hos Boriafe. pag. 94,
(i) See forbemeldte Borfafes Afhandling pag. 9Z.
(k) Ser Strabonis Geographiæ Lib. 7. pag. 45,0. og forrige Afhandlings Cap. 6. §• 8' 

pag. 330.

(i) Ser forrige Afhandlings 5te Cap. rr. vg 23. pag. 313, yg 314,
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maae vare mig tilladt, tit denne Sags Oplysning endnu at anfore een og^nden 
Post, nemlig: At paa Sen Flada, en af de Hcebudiske Ser, sees en Pteen- 
Vold, 60 Akne lang, men ti( $, 6 a 7 Fod hov, udi Soen under :Van- 
det (m), til Tegn, at Havet har vgsaa paa den Kant engang giort store Er
obringer; Ar paa Gen Mann findes Gran-Trcrer 18 til 20 Fod dM under 
Jorden, endnu hengende fast ved deres Rodder, samt ved Brügge i Flandern 
store Trceer, 40 til $o Fod under Jorden, liggende tæt hos hinandet/i en lang 
Srrerkning, hvor man veed at for 500 Aar siden har varet Hav tø), til Be
vits , at paa bemeldte Steder engang har staaet store Skove, sonrfor uminde
lige Tider ere ved en stor Vandflod kuldkastede, samt med Grus, Sand og 
Jord bedekkede; At i Lüneburg, Frisland og Gronningen ligeledes findes or? 
demlige Strcekninger af Trceer 10 til 20 Alnr dybt i Jorden, samt kiendelige 
Tegn ester, at Havet engang har gaaet lige op til Hannover i Tydssland (o). 
At man ey stal tale om hvad Diodorus Siculus beretter, nemlig: "At Havets 
"Brusen og Urolighed giorde mange Ger imellem Britannien og Europa", 
hvorved maae vcere sigtet deels til foromtalte Sorlingiske, deels til de langs 
Kysterne af Holland, Tydssland og Jylland, liggende Ger (00); Ar bemeldte 
Skribent fortceller, det man i gamle Dage kunde, naar det var Ebbe, gaae og 
klore over til Gen wichr stadet faste Land, hvorfra dendog nu er reven losveö 
et dybt og bredt Sund; At de Gamle beffrive Irland for langt storre, end det 
nu er (p), saa dette Land maae ogjaa have mist meget af sin forrige Storrelse; 
Og at man hos nys bemeldte gamle Skribent finder Spor ester store Lande mod 
Vesten, som rm ey mere ere til, foni Platonis Atlantica, de Ger, hvorpaa de 
P'pocniciet i gamle Dage dreve deres Fisserie, og hvorhen de stilede fra Ga
des eller Herculis Stotter med en Syd-Ost^Vind i fire Dage (q), den meget 
frugtbare Se, som de Larchaginienser opsunde uden for bemeldte Herculis

Gg 3 Ststter,

(m) M. Martins Defcription of the Wertem Irtands pag. 14,

(ii) See Buffons Historie der Natur, eller den Tydffe Oversættelse deraf, Tom. I. peg. 299.
(o) See Leibnitzii Protogæa pag. 85- og 70. &c.

(00) See hans Bibliothecæ pag. jot. edit. Rhodomanni.

(p) I sårr den gamle Polemon Ilienfis, som levede i Ptolemæi Evergetis Did, og har for
fattet en 01-bis defcriptionein eller Geographiam. See Fabricii Biblioth. Græc. Tom. 9. 
pag. 771.

fø) See de AriRoteli tillagde Mirabiles Aufcultationes, og forrige Afhandlings Cap. 1. §. 1®* 
pag. 162.
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Stokker, efter mange Dages Seilats (r), og endelig Gen Ogygia, som efter 
plmarchi Beretning laae 5 Dages Seilats vesten for Britannien, men 
for denne iglen tre andre Ser, hvilke laae ligefaa langt (nemlig fem Dages Sei
lars) fra hinanden mod Nordvest. Paa en af hvilke de Barbarer fabel
vris berettede, at Saturnus holdtes af Jupiter rndflunet, og ak denne var den, 
som bevogtede disse Ser og det Hav, som kalves det Lronrste, eller Garur- 
niste. Men 5000 Stadier fra Ogygia, naar man fluide roe didhen, laae et 
stort fast Land, af hvilket Haver rundt om blev omringer. 0. s. v. (s).

§. 28.
Det synes derfor, efter alle disse anførte Omstændigheder, heelrimeligt oz 

antageligt, at en stor Vandflod engang har overgaaet og gjort mccgtige store 
Forandringer i de vestlige Kanter af Europa, om ey tillige i De ovrigeVerdens 
Dele. Men at udfinde, naar og paa hvilken Did saadant egentlig er steet, det 
er noget, fom ey staaer faa let til at giere. Den larve Borlafe mener (t), at 
Den store Oversvømmelse, Der har rammet De Sorlingiste Ser, bor sattes 
mellem Augufti og Trajani Tider. Men Da denne Vandflod bliver, efter mine 
Tanker og al Rimelighed, Den selvsamme, som har nodt de Cimbrer og Letter 
til at giore De store Udvandringer, og som tillige har overgaaet Den hele vestlige 
Kant af Europa, saa kand den vel ey flottes saa langt frem i Tiden, eftersom 
man ellers maatte nodvendig have forefundet langt flere Efterretninger Derom i 
Historien, end man nu gier, Da man om bemeldte Vandflod felv veed faare 
lidet, og cm Tiden flet intet, hvilken derover synes at overstige den Historiske 
Alder blandt Gråkerne, eller Herodoti Did, Da disse allerførst begyndte ar 
hore noget fra De vestlige Kanter af Europa, vel mueligt tiideels i Anledning af 
bemeldte store Oversvommelfe, som paa eengang har nodt de fleste i nys omtalte 
Kanter boende Folk at forlade deres forrige Boepale, og i Anledning af de 
Leiters derved foraarfagcDe Udvandringer til De ostlige Kanter af Europa og til 
Lille Listen, saafom Steder, Der laae langt borte fra det forfardelige Vester, 
Hav. Fefti Avieni foranførte Fortalling giver os blandt andet den storste An
ledning til at troe Dette, naar han om de Ligurer beretter: "At man fra de (De# 
"strvmniffe (eller Lassiterifte) Ser kunde fare over til deres Land, hvorfra 
"de vare bievne fordrevne; at de siden opholdte sig lange blandt Klipper og 

"Bierge

(') See nys anførte mirabiles Aufcuitationes, og ftmge Afhandlings Cap 6. §, 9. rag'. 331. 
(s) See Plutarch! Traktat de facie in orbe Luna*,

C) See hans foranforte Afhandling pag. 96.
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"Bierge langt boere fra Haver; Og at De vare bange for G-en, for den 
"Fares skyld, hvori De tilforn havde været" (u). Hvoraf man kand udtrekke 
Disse Slukninger: Ar de Ligurers fyrste Boepæle har vceret i Gallien hos 
Vester-Havee, førend de fatte sig need i Italien, omtrent tverts over for De 
Gorlingiske Øer og De vestlige Kanter af Britannien, da Avienus i sin For« 
tælling gaaer over fra Disse til bemeldte De Ligurers Land; At De veD en Over- 
svommelse, eller Fare af Haver, samt De Derved iblandt Letterne foraarsagede 
Rrige, ere bierne nodtr til at forlade samme deres Land, og lade det ligge Bde 
efter sig; At de derpaa har taget Turen enten hen til depMnæiffe, eller, som 
er mere troeligt, Alpiske Bierge, hvor de ansaae sig at være i Sikkerhed 
for Haver, og opholdt sig der en Tid lang; og at De endelig har gaaet ind i 
Italien, og sat sig need i Ligurien, som et biergigt Land, hvor de vel vare nar 
ved Soen, men dog i Sikkerhed for Fare af forrige Oversvommelse af Havet.

§. 29.
Endstiont derfor at nys anførte kand synes at vare en baade nye og dristig 

Sætning, faa troer jeg Dog at den har sin fulde Rigtighed, allerhelst naar jeg 
dermeD sammenligner et hos Plutarchum om De Ligurer forekommende merk- 
værdigt Sted, hvoraf kand sees, at de maae have været af een og samme Fol
kefærd med de Ambroner, Cimbrernes Stalbrodre, om hvilke man finder be
reuet, at de af en stor Vandflod ere blevne nodte til at forlade deres Land (v). 
Thi bemeldte Skribent fortæller: "At de Ambroner, af hvilke de Romere bleve 
"under Manlii og Cæpionis Anførsel overvundne, som vare Fiendernes (De 
"Cimbrers og Teutoners) fornemste Styrke, og som ene udgiorde 30000 
"Mænd, kaldte sig idelig med Det Navn Ambrones, hvilket da de Ligurer 
"(fom vare i De Romeres Krigshær) fik at hore, raabrc de rvereimod, at Det 
"var deres Tilnavn: Thi De Ligurer kaldte sig faa, (siger Skribenten) med 
"et Navn, som rilksm den hele Folkefærd" (x). Hvoraf kand fluttes, at 
de Ligurer og Ambrones maae have forstaaer hinandens Tungemaal, været 
følgelig af eet Folk og komne fra eet og samme Land, ffiont maassee paa adskilte 
Tider, og at de Ligurer har kaldet sig Ambrones førend de fatte fig need i 
Italien, eller imellem sig selv indbyrdes, som et Navn, Der rilkom den hele 
Folkefærd i Almindelighed, fra hvilken de nedstammede. Vil man sporge fra 
hvilken? Saa kand Det, baade i Henseende til de Steder, hvor De Ligurer 

havde
(u) Set den næst foregaaende §- 23. i denne Afhandling.
(v) Som Feftus bevidner Lib. i. p. 23.

(x) See Plutarchue in Mario pag. 416. edit. Wecheljag.
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havde dereö forste Bvepcele, og til de Folk, blandt hvilke de nedsatte sig i Jta- 
lien, vel ey blive nogen anden, end de Galliers ellers Leiters (y); Thi at disse, 
ligefaa vel som de Ligurer og Cimbrer, ere formedelst en vis Ulykke, der har 
rammet deres Land, af Jordssielve og Oversvommelser, blevnenodte til at giore 
Udvandringer, det giver Appiani Beretning vs stor Anledning til at tcenke, 
naar han forestiller (z): "At til Straf over de Lelcer, der kaldes Cimbrer, 
"hvilke angrede Staden Delphos, og maatte derfra vende tilbage igien, ryste- 
"de Apollo Lelrernes Land, og nedsænkede deres Byer, saa denne Jammer 
"og Elendighed ey fik Ende, forend Celrcrne vandrede ud og komme til jUy» 
"rien, hvor de af Pest bleve befcrngte, og maatte stye til Pyrene (de pyre# 
"ncriste Bierge) hvorfra de vendte om mod Osten, og finge siden med Romerne 
"at bestille, indtil Marius overvandt dem, da de overblevne vendte tilbage 
"ril deres Land igien". Visselig et merkvcerdigt Sted, hvoraf vi for denne 
Gang ville forbigaae Resten, som vor Materie ey egentlig vedkommende, og kun 
anmerke dette: At de Leirer ved et Jordssielv og ved enVandflod (a), som har 
varet useedvanlig stor og tonge vedvaret (b), ere virkelig drevne ud af deres 
Land; At hvad tilforn er sagt, nemlig at bemeldte Oversvommelse har paa 
eengang rammet de fleste, om ey alle, vestlige Kanter af Europa, har uden al 
Tvivl sin fulde Rigtighed, eftersom Skribenten her foyer Leiter og Cimbrer 
sammen paa deres Udvandringer; Og at baade denne, saavelsom mange andre 
Omstændigheder og Vidnesbyrd hos ve gamle Skribenter, glor det troligt, at 
de Cimbrer Heller har hort til den Leltiffe end til nogen anden Folkefard. Men 
at Appianus har sat bemeldte Jord-Rystelse og Oversvommelse, der overgik de 
Leirer og Cimbrer, efter deres Angreb paa Staden Delphis, det er enten en 
blot Mistagelfe og Forbyttelse af Tiden, eller noget, som Skribenten selv saa* 
ledes har anfort, for at giore Apollo TEre, hvilket paa anforte Sted synes ak 
virre hans Hoved-Sag.

. §. go.
For Resten vilde det vare en Sag af stor Betydenhed at kunne udfinde Ti

den, paa hvilken oftbemeldte Oversvommelse, samt de Leiters og Cimbrers 
derpaa

(y) 93elftflcr Strabo, Geographic pag. 192: At de Ligurer vare afen anden Folkefærd end 
de Gallier; Men da Strabo gi'sr Forsticel mellem disse og Letter, pas-. 267. de Celtia, 
fa a land han her have meent de af Romerne egentlig saa kaldte Gallier udi Gallien,

(z) In Illyricis, pag. 1196.
(a) Mer ved en Rystelse og Nedsynkelse, som Appianus udtrykker det.
(b) Letternes Jammer og Elendighed fik ingen Ende, siger Appianus.-
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derpaa fulgte store Udvandring er sseet. Vil man strrre, at ven Vandflod, som 
overgik ve Ligurer, har vceret den samme, der blandt sidstnævnte Folk foraar, 
sageve bemeldte vigtige Forandring, saa maae man gaae meget hoyt op iTiden 
dermed, eftersom man af Herodoti Beretning kanv tydelig see , at de Ligycr 
eller Ligures har allerede boet i Italien for hans egen (c), ja endog for den 
perstsse Konges Xerxis Tid (d). Og ikke nok dermed: Deres Boepcel i be, 
meldte Land maae endnu ansees for at vcere langt aldre: Thi Dionyfius af Ha- 
licarnaflo regner dem blandt de aidste Italiens Indbyggere, berettende om dem 
blandt andet: "At de boede deels i Italien, deels i Gallien, men ac det var 
"uvist, fra hvilket Land de vare komne, da man hidindtil ey havde kundet ud» 
"finde det Folkes Herkomst (e); At de Ligurer har drevet de Gicaner og 
"Giculer ud af Italien (f), ligesom de selv, efter Philifti Syracufani Beret, 
"ning, vare blevne fordrevne af de pelasger og Umbrer (g); Og at Hercules 
"maatle, paa sil Tog fra Spanien, med Magt bane sig Veyen igiennem deres 
"Land (h), som den gamle Poet Æfchylus fortaller" (i). Skulde altsaa de 
Ligurer, efter foranforte Avieni Beretning, vare ved en Vandflod drevne ud 
af Gallien til Italien, maae der vare ffeet i de aidste Tider, endog for den 
Trojanske Krig, og saa bliver det ey vel rimeligt, at bemeldte Vandflod har 
varet den samme, som overgik de Gallier og Cimbrer; men synes heller troligt, 
at disses Udvandringer maae tilskrives en langt nyere Oversvommelst, der maae 
have rammet de vestlige og i sar de nordvestlige Kanter af Europa, hundrede 
Aar omtrent eller noget mere for Alexander den Stores Tid. Thi (i.) synes 
der ey rimeligt, at man hos Skribenterne skulde endda finde den Efterretning om 
denne Vandflod og dens Virkninger, som man finder, dersom den var skeet i 
saa meget gamle Tider, i de yderste Kanter af Europa, hvorfra ellers saa faa 
Efterretninger haves. (2.) Finder man den store Bevagelse iblandt Gallierne, 
og deres vidtloftige Udvandringer, just ved sidstbemeldte Tid omtrent at have 

gaaer
(c) See hans Hiftoriar. Lib. 5. cap. 9.

(d) See nys anfør« Sted. Lib. 7. cap. 165.
(e) See hans Hiftor. Rom. Lib. I. pag. 9. edit. Sylburgii,

(f) See nys bcnKvnte Sted pag. 17.
(g) See Dionyf. Halicarnafl". Hift. Rom. pag. ig.

(h) See hos nysbemeldtt. pag; 34.
(1) In Prometheo,
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gaaet for sig: Thi da brod en nye Sverm af Dem (k), fom Florus udtrykkelig 
siger at vare i stor Mangde kommen fra dr yderste Verdens lancer og fra 
der store Hav, der omringer Den hele Jord (i), ind i Italien, og indtogSra- 
den Rom; da og i folgende Tider ginge de Gallier hl Grakerland og Lille 
Asien, og da begyndte De Cimbrer ligeledes at fverrne omkring. Saa at naar 
Livius taler (m) om en aldre Udvandring af de Gallier eller (Teltet til Italien, 
unDer Tarqvinii Prifci Regiering, kommer famme aldeles ikke den ved, fom 
vi her omtale, men er ffeet af en anden Gallift Folkefærd, der boede henne mod 
Italien, og af en langt anden Aarsag, nemlig til at stifte nye Lolonier, og for 
at blive Den overfiodige Folke-Mangde gvit, som Livius selv beretter, ffiont 
Den vel tand have varer som en Fvrlober for hin, som nogen Tid ester fulgte 
derpaa.

§. 31.
Den zdie Omstændighed, som gior, at man ey vel kand henfore bemeldte 

Oversvommelse, og de Leiters derved foraarsagede Udvandring, til nogen anden 
eller aldre Tid, end den tilforn fastsatte , er denne: At da Himilco, efter Avi
eni Beretning, giorde foromtalte fin Reise til de vestlige Kanter af Europa, kand 
saadan Oversvommelse endda neppe vare ffeet, eftersom de Oestrymnifte eller 
Lacsirerifte Oer, i Folge af bemeldte Himilconis Fortalling, som Avienus 
her beraaber sig paa (n), vare endda rige paa Tin og Blye, samt deres Ind, 
byggere meget stolte og mægtige, altsarnmen Omstændigheder, fom ved og efter 
en stor Odeleggelse af en Vandflod nodvendig maae have og virkelig har gandffe 
forandret sig(o), ligesom ogsaa Havets, Vandets, Soe-Grundens og Lan
denes Beskaffenhed omkring ved de Steder er siden bleven langt anDerledes, end 
Himilco beskriver Den (p). Men nu kand bemeldte Himilconis Reise til De vest
lige Kanter af Europa med ingen Rimelighed sattes enten meget længere frem 

eller

(k) Gentem inufitatam, novos accolas in Hetruria, kalder Livius Dem Lib. 5. Cap. 5.
(l) Hiftor. Rom. Lib. 1. cap. 13.
(in) Hiftor. Rom. Lib. 5. cap. 100. Plutarchns beretter Vgsaa, flt kN Vandring üf de 

Gallier skcde til Italien, længe forend bemeldte Gallier indtoge Rom. See Hans Oper, 
edit. Wechel. pag. 136.

(n) See hans Ora Maritima paa anforte Sted. V. 115.
(0) See Boriafes foranforte Afhandling, pass. 90. 91.
(p) See Avieni Ora Maritima paa benævnte Sted v. 120. feg. og V. ztzi. feg.
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«Her længere tilbage i Tiden, end 150 Aar omtrent for Alexander den Stores 
Regiering: Thi efter Plinii Beretning (q) "har Den LarthaginLenser Han- 
"no> Da Carthaginis Magr var i fin |iøtfle Flor og Velstand, faret om- 
"kring (Zlfrica) til Arabiens Grændftr, og paa samme Tid blev ogsaa Hi- 
"milco udsendt for at udforste De yderfte Kanter af Europa". Hvilke Reiser, 
og derover forfattede Bestrivelser, Voffius mener at vcrre aldre end baade Ho
merus og Hefiodus (r)> Dodwell derimod vil henfore til De Krigen med 
Agathocle, næst soregaaende Tider, Da han mener at Carthago kand siges at 
have varet i sin beste Flor (s). Men ligesom hin glor ufeilbariigen Tingen alt 
for gammel, saa bliver den efter sidstnavnte larve Mands Mening alt for nye; 
eftersom De Larchaginiensers Magt paa Den Tid, som han fastsætter, var 
virkelig baade ved indvortes og udvortes Uroligheder heller i sin Astagelse end 
forrige Flor, hvilken sidste jeg derfor troer heller at kunne henfores til de, Lar- 
rhaginienftrnes forste Tog paa Sicilien nest soregaaende Tider, da de ved 
Ty ri Odeleggelse as den Babplonifte ^iige Nebucadnezar, og phoeni- 
ciernes derved svakkede Magt, har havt Leylighed til at udbrede deres Handel 
i hines Sted; Da de ogsaa virkelig synes ey allene at have sat sig fast i k>hoe- 
meiernes Besiddelser paa de Africanste Kyster, men ogsaa, forend Massi- 
lienscrnes Handel og Sse-Magt tiltog, der paa den Kant har siden giort dem 
stor Afbræk, at have bemægtiget sig bemeldte deres Stamme-Fædres Lolonier 
og Handels Pladse langs Kysterne af Middel-Havet mod Vesten og paa de vestlige 
Kanter af Europa; Og da de, som Herodotus beretter (c), vare i Stand til 
at bringe en Krigshær af 300'000 Mænd i Marken, bestaaende ey allene af 
adskillige i bemeldte Kanter af Europa boende Folkeslag, som Iberer, Ligper 
eller Ligurer, Sardinier og Lorsicaner, men ogsaa af Libyer og phoe, 
nicter. Hvilken Omstændighed noksom viser foranfortes Rigtighed, og at 
phoenicierne Da af Herrer ere blevne Carrhaginienserneo Tienere. Ligesom 
det ogsaa af foranførte bliver rimeligt, at de Larchaginiensers Magt har alt 
indtil bemeldte deres Tog paa Sicilien været i sin tiltagende Tilstand; Men da 
de begyndte at udstrække deres Fingre ogsaa til de ostlige Kanter af Middel- 
Havet, og ved den Leylighed komme i Kast sorst med De Græker, et faa strid
bart og til Soe6 mægtigt Folk, samt siden med de kiekke Romere, bemeldte

Hh 2 deres
(<i) See hans Hiftor. Natur. Tom. I. Lib. 2. pag. 229.

(r) See hans Anmerkninger til Pompon. Melam. pag. 862. edit. Ab. Gronovii,

(s) See Dodwells Differt, de Hannonis Periplo in Tom. I. Script. Geogr.Vet.per Hudfo». 
pag. 30. 31.

(H See hans Hiflohar. Lib. 7. cap. 16J.
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Deres forste Tog paa Sicilien ogsaa lob faa ulykkelig af for Dem, at De mistede 
baaDe Krigshår og Anforer, 03 De, i steDen for at Drive paa Deres Handel, 
hvilket var Deres, som et commercerenDe Folkes, Hoved,Sag, geraadeDe siden 
i idelige baade indvortes og udvortes Krige, hvilke som oftest lobe ulykkelig af 
for dem, faa kunde det ey andet vare, end at Deres Magt dermed ogsaa maalle 
idelig aftage og tilsidst gandste forfalde.

§- 32.
Da dette nu forholder sig saaledes, bemeldte de Larchagmienseeo Anfo

rer paa foromtalte Sicilianste Tog oafaa just heed Amilcar, der var en ©øn 
tf Hanno (u), og foranforte Himilco, naar han taler om dem, som handlede 
paa de Oestrymniste eller Caesirerists Oer, ey deriblandt navner Dephoeni- 
cicr, men kun Indbyggerne i Larchago og hos det Herculiste Sund; Saa 
stemmer alt dette noye overeens med foranforte vor Mening om Tiden, paa hvil
ken bemeldte Himilconis Reise har gaaet for sig, og synes intet rimeligere, end 
at foromtalte Hanno og Hamilcar, som efter Herodoti Beretning har levet 
kort for og under foromffrevne Sicilianste Tog, ere just de famme, som Pli
nius fortceller at have givrt, Den ene en Reise omkring Africa, og den anden tilde 
yderste Kanter af Europa. Hvoraf altsaa videre folger, at efter alle foranforte 
Omstændigheder maae oftomtalte store Vandflod, som n odde DeLelrer oa Cim
brer til at vandre ud af deres Land, vare indfalden efter bemeldte To/ imel
lem Den Persiske Konges Tcrxrs og Alexander Den Stores Tider, da ogsaa 
Pytheæ Reise til de nordiske Lande rimeligst synes at have gaaet for sig heller, 
som jeg troer, for end efter bemeldte Vandflod, eftersom hans Beskrivelse over 
det nordlige Hav, og andre Omstandigheder, komme temmelig vel overeens med 
Himilconis Beretning; om hvilken sidste vi endnu ville erindre dette, at efter, 
som Hirnilco bevidner sig selv at have feet og erfaret Tingen, og hans Retse til 
de vestlige Kanter af Europa just stede for at give hans Landsmand Oplysning 
om de Lande og de Der varende Farvande, faa kanD man med ingen Fove giore 
hans Fortalling om Havet omkring ved De Csosiceriste Oer og 25tit&nnun 
samt tangere nord paa: At det var faa overmande grundt, fuldt af Siv og 
Strand-Gras, famt tungt at komme frem igiennem, til Snak og Fabler; Ey 
heller kand man slippe derfra, ved at foregive, at alt Dette har kun varet noget, 
som De Phocmcier og Carchaginiensir har udspreder om bemeldte Hav /for 
at giore det Desto mere forfardeligt for andre, og derved asstrekke dem fra at 
foge didhen, endstiont dette kand have giort noget til at forhoye Tingen, og giore 

den
Cu) See fmnfsrle Sted hos Herodotum,
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dm storre end den virkelig var i sig selv. Hvorover Sagen uden al Tvivl maae 
blive denne: Ar da vorr nordlige og vestlige Havs Beskaffenhed er nu gandffe an
derledes, end der var i Himilconis og Pytheee Tider, saa maae de deri liggende 
Ger og Lande have vcerer langt stene og flere, end de nu ere, ligget hinanden 
ncrrmere, hengr sammen ved finale men tillige grunde Sunde, saaledes omtrent 
som Strabo beretter det om de Cassireriffe Ser, saa de allene ved hope Vande 
kunde beseigles, og samme Sunde desuden verrer overalt begroede af Siv og 
Tang, eller mueligt fulde af der ellers i det Atlantiske Hav endnu bckiendre Soe- 
Grces, SarZallo kaldet, hvorved Seilatfen gisres besvcerlig, sårdeles ved endeel 
af de vestlige Africanske Kyster, om hvilke man derfor finder ar de Gamle har 
forcalt det samme, som om Havet ved Britannien, blandt dem Scylax j feer, 
som i sin Periplo beretter (v): "At längere hen end til Sen Cerne kunde man 
"ey seigle, fordi Havet var der meget grundt, samt fuldt af Dynd og Tang". 
Men ar deire Grcrs nu ikke mere findes ved de vestlige Kyster af Europa, det 
maae vcere foraarsager af den siden paafulgte Qverfvommelse, som gandffe har 
forandret Havets Beskaffenhed, drevet bemeldte Gras andensteds hen, eller 
kastet der op paa Landet. Uagtet hvilket man esrer bemeldte Forandring er ble, 
ven ved ar troe og sige det samme om det nordiske Havs Beskaffenhed, som de 
Gamle havde troet og sagt, ffiont Omstændighederne gandffe havde foran- 
dret sig.

§ 33.
Men nu vil det vare Tid at vi forlade Avienum, og komme til et par an

dre Skribenter, med Hvilke vi ville ende denne Afhandling. Den forste, som 
paa Grcrff har forfatter en Beffrivelfe over Verden, hvoraf man dog har kun en 
gammel Latinsk Overfiettelse tilovers, hvilken Jacob. Gothofredus har giort sig 
Umage for igien ar oversatte paa Grerik, samt udgive med en nye Latinsk Over- 
scrrtelse og sine Anmerkninger (x), faae vi saa lidet med ar bestille, at det nesten 
er nok ar have nævnet ham. Han har levet i det fierde Seculo, under Con- 
ftantini og Conflantis Regiering, og skal, som nogle ville mene (y), havevåret 
en Alypius Antiochenus, hvorom andre dog ville tvivle (z). Alt hvad vi af 
ham, i Henseende til vort Syemerke, kand antegne som noget merkvardigr, be- 

H h 3 staaer

(v) See Hudfons Geogr. Græc. Vet. Tom. i. pag. 53.

(x) Genev. 1628 4to. De« CV og indfort i Hudfpns Geograph. Gm, Vet. Tom. Z.

(y) See nys anftrte Hudfons Samling. Tom. 3.

(1) Som Gothofredui i Fortalen til bemeldte Beffrivelfe-
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staaer kun Deri, ar han beskriver alt hvad som ligger uven for Spanien, fom aV 
deles ubekiendt, naar han siger, esterar have taler iidr om bemeldte Land: "Der 
"uden for siger man ar der store Hav er, og den Deel af Verden, om hvil- 
"ken inter Menneffe kand fortælle noget; Men, Kicere, hvad kand der 
"vcere? Inter uden en Ork, og, fom man siger, er der Verdens Ende". 
Hvilket noksom viser, hvor lidt eller aldeles intet de Græker den Tid har vidst 
om de Kamer, særdeles om vor Norden, hvilken Skribenten derfor ey engang 
nævner, men siger kun med er par Ord om Britannia: "At, fom de fortalte, 
"hvilke havde toæret Der, var Den Oe overmaade stor og blanDt alle den fornemste".

§• 34-
Den anden Skribent er just ey heller af megen, dog af nogen storre Bety» 

denhed, og en af dem, som man i de miDlere Tider, foruden en P. Mekm, en 
Æthicum, en Solinum, en Orofium , fornemmelig har betjent sig af (a), ey 
allene i De Ting, som angaae Jordbeskrivelsen, men ogsaa andre Videnskaber, 
hvilke han har fattet i et kort Begreb, saa man Derover i Middel-Alderen har 
flitrig siidt paa l>am i Skolerne, og ved den Leylighed fyldt ham med en Hoben 
Skrive-Feil ,b). Den, jeg her sigter til, er Den bekiendte Marcianus Capella, 
en Africaner, som har omtrent midt i Det femte Seculo udi Kom ffreoet en 
føa fulDet Satyricon, i hvis 6te Bog, som handler om Geometrien, han tillige 
har indfort som et kort Udtog af Jordbeskrivelsen, hvilket han fornemmelig har 
udtrukket af Solino (c) og Plinio, som let kand erfares, naar man vil holdedem 
mod hinanden. Saa det derover ey er venteligt, at man af ham kand giere 
mange nye Opdagelser, ffiont han paa et og andet Sted kand mueligt tiene til 
at rette bemeldte Skribenter, ligesom han igien af dem kand rettes. Hvilket 
sidstbemeldte i fær bor iagttages i Henseende til Det Sted, hvor han taler om 
Jordens Rundhed, og ved den Leylighed, ligesom han ellers pleyer at glore, af 
Plinio udskriver hvad denne anforer om Seitatsen i det nordlige Hav udi Au- 
gufti SiDer (d), Dog med den kiendelige Forffiel, at i steden for Plinius siger: 
"Det bemeldte nordlige Hav blev under Augufti Regiering rnestendeels beseig- 
"let, da (de Romeres) Flove seiglede omkring Germanien til de Cimbrers 
"Forbjerg, og Da man derfra fik Det uendelig store Hav ar sie, eller lærte at 

"kiende

(a) See Abrah. Gronovii præfat. ad edit. Melæ cum not. variorum. §vo. 1748.
(b) Set Fabricii Bibliotb. Lat. Volum* Tert. pag. 185.
(c) See Barthius hos Fabricium paa Nysanfortt Sted. pass. l86.
(d) See PUnii Hiftor. Natural. Tom* l. Lib. 4. pag. 220. cap. 67.
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"tiende der af R^grer, alt indtil Scyrhien og de nordlige kolde Steder"; 
Sia foyer Marcianus, eller de, som har udskrevet ham, af Vankundighed og 
Mangel paa Indsigt i Tingens rette Sammenhceng, Begyndelsen og Slutnin
gen sammen as Plinii Forteelning, hvilke dog handle om tvende gandske adstilte 
Ting, udelukkende alt hvad som staaer der ind imellem, og faaer saaledes ud 
deraf en gaudffe anden Sag, nemlig denne: "At, da Keiser Auguftus med sin 
"Flove stilede omkring Germanien, iMnnemvandrede han det hele Nord-Hav: 
"Thi forst kom han ti! det Limbriske Forbierg, og siden, efter at han havde 
"overfaret det uendelig store Hav, til Scyrhien og Jis-Havet". Hvor man 
har udelukt endeel Ord, forandret andre, og derved gandffr fordreyet Plinii 
Mening: Thi at han og Marcianus tale om een og samme Ting, og at denne 
har taget sin Beretning af hin, det er noget, som baade foregaaende ogcftersol« 
gende viser, og en for Resten faa tydelig Ting, at enhver ffionsom af sig selv 
kand noksom.indste den, uden videre min Forklaring.

§. 35.
Imidlertid maae jeg dog endnu erindre dette: At man, ved at holde Mar

cianum og Plinium mod hinanden, kand tydelig see ey allene af foranforte, 
men ogsaa mange fiere Steder, Deels at Marcianus selv maae have meget fiet 
og ffiodeSlos giort sit Udtog af Plinio, saa han derover har foyetTing sammen, 
og fort dem dldhen, hvor de ey burde staae, deels at de, som have lerst og af- 
strevet ham, har ev mindre sorscet sig, i at henfore visse Ord og Meninger til 
urigtige Steder. Til en Prove herpaa kand folgende tiene, som synesrenig at 
vcrre af Bekydenhed. Naar Plinius talcv om de Folk, som boede norden for 
Ister Strommens Uklob og det Sorte Hav, f. e. de Gerer, Dacer, Sar
marer, Hamaxobier, Troglodyrer, Alaner, Roxolaner o. s. v., gaaer 
han noget af til Siden, for at ncrvne de paa Grerndserne af bemeldte Folkes 
Lande mod Vesten boende Nationer, og taler ved den Leylighed ogsaa om de 
Germaner (e). Dette har Marcianus enten ey vidst tilgavns at iagttage, eller 
kun saa loselig anstet, og derfor kastet alting sammen, saa han har foyet de 
Germaner til bemeldte Folkeflage, ligesom de ogsaa boede i foromtalte Strak- 
ningnorden for det Sorte-Hav, naar han siger: "Dehinclittus Scythicum 
"confertum multiplici diverfitate Barbarica. Nam illic Getæ, Daci, Sar- 
"matæ, Amacrobii, Trogloditæ, Alani, Germaniqve‘‘ (f). Denne Vild

farelse
(e) See Plinii Hiftor. Natur, paa Nys «kifötte Sted. Cap. 12. pag. 466.
(f) Gaalcdes bsr der larses, i stede« for at der staaer i den gamle Edition, jeg har betient 

Mig gf, Gernwnlaqye.
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farelse har siden hos dem, som have lcest Dette Sted hos Marcianum, fodr en 
anden afsig, saa De har foyet nestfslgende Ord: Omnis trafius, sammen med 
Det foregiaende Germaniqye t og lwg: Germanistqve omnistraclus, j geden 
for: Germaniqve, Omnis trucius (g). Hvoraf er udkommen en nye, men 
endnu mere fvrkeert, Mening, nemlig denne: At bemeldte ©træfning, norden for 
Jster-Strommen og norden for det Sorte-Hav, er tilsammen bienen kaldet 
Germania, hvilken man ogsaa seer at endeel Skribenter i de senere Twer vir, 
kelig har antaget, og hvortil man altsaa af foranfmte kand udfinde den rette 
Aarsag og Oprindelse.

(g) At det saaledes bor lssfts, viser ben hele Connexion og Texte» hos Plinium, hvoraf 
delte er taget.
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Beskrivelse
over

Lt Norske Sse-Bcmer,
forfattet af

H. Ström.

de Norste (i seer de Nordenfieldsse) Havbredder forekomme adssilligr 
<*O Soevcexter, som for Landets egne Indbyggere, end sige Fremmede, ere 
deels lidet deels flet intet bekiendte, fornemmelig naar de voxe dybt og langt ud 
fra Stranden, hvor de ey kand sees eller indsamles, undtagen paa visse Tider, 
naar Ebben falder uscedvanlig stor og stcerk, hvilket i ftrr ffeer om Foraaret. 
Jeg har derfor foresat mig, at bekiendtgiore nogle saadanne, Did efter anden, 
for dette Hoye Selskab, og smigrer mig med det Haab, at mit Foretagende vil 
finde gunstig Bifald, uagtet jeg maa tilstaae, at en Deel fornodne Hielpe- 
midler fattes mig, til at giore Beskrivelserne saa fuldkomne, som de burde vcere, 
nemlig: i.) de vigtigste og meest fornodne Boger i den Materie, hvoraf kunde 
ffionnes, om det er gandsse ubekiendte Vcrxter, som jeg beskriver, eller ikke, da 
de i sidste Tilftrlde burde anfores under de Navne eller Synonymis, som fore
komme fyoS Authores, 2.) tilstrekkelige Microscopia, eller Fvrstorrelsesglaffer, 
for derved at kunde opdage deres Fortplantelses Maade, og deres Frugtdeele, 
hvilke paa en forunderlig Maade ligge skiulte, endog i saadanne Ssevaxter, som 
for blotte Ayne (ja endog under maadelige Forstorrelsesglasser) synes gandske 
glatte, af hvilken Beskaffenhed de ncrrvcerende for den storste Deel ere (*). Af 
disse Aarsager er det, at jeg maa lade mig noye med at aftegne og beffrive dem 
efter deres udvortes Beskaffenhed allene, og kand siges, at have naaet mitMaal, 

naar

(*) At endog flige Dcexter, paa deres til Anseenbe glatte Overflade, kand have visse Indhu- 
linger eller Forhsyclser, med indfluttede Han og Hun-Blommer, det har Donati vjisi i 
hans af Italiensk paaTydss oversatte Skrift, kaldet: Auszug seiner tTatur-Geschichte 
des 2ldri<rt. Meers; ligesom han 0ü efter deres adskillige Frugtdannelses Maade, har 
inddcelt dem i adffillige Ordener og Classer, i sieden for at andre (blant hvilke og den be« 
rømte Linnæus) henføre dem alle, uden Forssiel, ente« til Fucos eller til Ulvas.

Zi
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naar kun vene steer saa accurat og tydelig/ atVckxterne derefter kand kiendes 
igien hos andre Skribenters, i Fald de forhen af nogen cre bestrevne. Overalt 
bliver dog/ hvordan Der gaaer, Nynenheraf i det mindste denne, atvoresNorffe 
Flora foroges, og bringes til nogen storre Fuldkommenhed.

Hvad de Vcepter i sier angaaer, som denne Gang stilles for Synene, da 
ere de vel allerede i G-ndm-rs Lestrivelje anmeldte, og nogenlunde bestrevne, 
men dog ey saa fuldkommen, som Naturhistoriens Elftere maatte onfte. Det 
bliver og meget uvist, om de sammesteds anfsrre Synonyma, tagne af Linnæi 
Syft. Natura?, ere allesteds rigtig crofne; og er denne Uvished saa meget storre, 
som det kommer mig for, at bemeldte System i intet Fag behover mere Forbe
dring, end just i dette. Jegstaaer derfor endnu i megenTvivl, om disseVcexrer 
nogensinde forhen af andre ere bekiendrgiorte eller ikke, og anseer det imidlertid 
som usikkert, at vise deres Synonyma hos andre Skribenters, og som uforno- 
dem, at give dem nye Navne, hvilket ellers let kunde vcrre giork, naar man, 
uden at henses til deres Frugtdeele, ville regne dem alle til Fucos. Korr ar 
sige: jeg vil bestrive dem saa godt, som det efter Omstændighederne er mig mue- 
ligt, og i sar føge at oplyse dem med hosfoyede accurate Tegmnger, om hvilke 
Laseren forud ville behage at merke, ar de alle, naar de tvende forste undtages, 
ere gime ester naturlig Størrelse.

Flg. i.
Den hoye og anseelige Soevaxr, som under Flg. i. sees forestillet, er ved 

Havkanten hos os meget vel bekiendt, og det under adssillige Navne, da den 
af nogle kaldes Rurve-Tane, men af andre Scskke-Tare, og endnu af andre 
si Hensigt til Dens Størrelse) Heste-Tare, hvilket sidste kommer meest overeens 
med det Navn, som tillegges den i Jisland, nemlig Hrosta-Haunglar, efter 
B. Pauli Diflert. de Plantis qvibusdam maris Isl,, inprimis de Alga facchaT 
rifera, No. i. Samme Forfatter meener ellers, ar denne Vaxc^er Fucus 
fcoparius Baubini, hvilket jeg vel ikke gandste tor bekrcrfte, da jeg aldrig har 
havt Bauhinum til Eftersyn, men anseer det dog saa meget mere rroeligt, som 
jeg hos andre Authores ey kar kündet finde noget Synonymen, der passer sig 
bedre. Roden til denne Wcrxt holder omtrent eet Spanv i Diameter, og be# 
staaer af mange Greene, der strcekke sig ud til alle Sider, ligesom Fingre paa 
en HaanD, og deele sig mod Enden i to eller steere smcrrre Greene, som alle ere 
fastgroede til Steenen eller Bierget, hvvrpaa Vcrpten staaer opretst, og give 
den derved en desto storre Fasthed. Stammen, som gaaer rank og lige op fra 
Roden- kand i Hoyde, Trindhed og Tykkelse best lignrs med en Stok eller et 

Spanss,
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Spanskror, hvis tykkeste Ende vender ned ad; og af denne Lighed er det/ ak 
Vaxten har faacl det Navn Srokke-Taee. Den bestaaer ellers af en svamp
agtig og lysebruun Materie, overdragen med en rodbruun og noget strumpen 
Hund, og lader sig skare, omtrent som en Gulerod, men ikke saa let afbryde, 
da den er meere fey. I Toppen forandrer Stammen sig til etglak, pergament« 
ligt og nedhengende Blad, som i Begyndelsen ikkun holder omtrent eet Spand 
i Bredde, og er sammesteds i Midlen indboyet, og paa begge Sider indknebet 
saaledes, at det oven til faaer en convex og neden under concav Skikkelse; men 
staaer sig derefter langt videre ud, og splitter sig i et Smes Flige, omtrent en 
Alen lange og er par Tvcrrfingre brede, som undertiden deele sigatter neden til i 
tvende Parter, og have desuden paa nogle Steder visse paa langs gaaende 
Risser. Naar Bladet med alle sine Flige bredes ud, da seer det ud som et stort 
Stykke bruunt Pergament, staaret i mange Strimler; men naar det henger ved 
sin Stamme med sammenfoldede Flige saaledes, som Tegningen viser, kand den 
hele Wcext nogenlunde lignes med det Slags Koste, som man til Skibs kalder 
Gvabderrer; og saaledes seer den ud, naar Den trakkes op fra Soebunden (*).  
Med denne Tareart er den Nordenfieldste Havkust overalt teet besat, og det til 
ikke liden Nytte, som allerede paa et andet Sted erviist; thi i.) tiener den, 
naar den vvxer paa Fluder og Skaller (det er, stiultr Skiar og Knolde paa 
Havbunden), til et Skiul og Tilhold for adstillige Slags Fiste, i seer for den 
saa kaldte Tare-Torsk (Gadus Callarias) > som deri opholder sig og bliver fan
gen, ja meenes endog deraf at faae sin rodagtige Farve paa Skindet. 2.) Gior 
Den meget til at dampe Havbolgernes Magt ved Havbrcedden, hvor Folk stal 
lande, i det den, saa oste Bolgerne siaae til, tager imod dem med sine udbredte 
Flige, og derved ligesom standser dem i Farten. 3.) Dens tykke og lange 
Stammer, som-as Bolgerne rives loft og kastes op paa Skrandbrcedden, sam
les i visse Dynger, og, naar de ere halv-forraadnede, bringes hen til Agrene, 
og puttes ned i Furene, sorend De jervnes til Savning, saa at de komme til at 
ligge under Savekornets Rodder, hvilke Deraf trakke en stion Naring. 4.) 
Hvad som ikke bruges til Godning, bliver liggende Sommeren over, for ar 
rorres, og bruges siven i steden for Brande, til ar kaage eet og andet uden for 
Huser, saasom Tran, Tiare og deslige. $.) Asten af ve forbrandre Stammer 
har jeg een Gang seek hos andre, og befundet den meget hviid; men da jeg, for 
at undersogeden des noyere, foretog mig ak brande Stammerne allene, uden

(*) Ofte findes den overile Deel af Bladet liggende i Stranden, ffilt fra fin Stamme og 
fra fine Flige; og da faaer den i Jisland Navn af Berlingar-Eyru, auricula vetulæ, 
fom B. Pauli paa foranfme Sted beretter.

J i 2 Blanding
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Blanding af Tree, blev Assen temmelig mork, og sparsom blandet med hvide 
Partikler hist og her, maassee fordi Materien ey var tor nok. Overalt kom, 
nier der mig for, at denne Asse maarre vare meget rienlig til al giore Glas af, 
og fslgelig kunde give en nye Fordeel af sig til dem, der boe ncrrmest ved Hav
kanten , hvor dette Slags Tare allene voxer. Her og i Naboefogderiet Roms- 
dalen have nogle nyelig begyndt at brcrnde Tang, fornemmelig Rnoppe-Tang 
(Fucus nodofus), til Glaspusterierne; men med Tåre, i seer med Brokke- 
Tåren, er endnu intet Forjog giort, saa vidt jeg veed.

Fig. 2.
Nest den foregaaende er neppe nogen Ssevcept af storre Betydenhed, end 

den ncrrverrende, som sees forestillet under Fig. 2, i Henseende til den Nytte, 
man gier sig deraf til Foder for Crearurene; hvorfor den og hos os kaldes Vnc- 
Tare. Den hele Vcext holder omtrent een Favn i Lcengde, indberegnet Roden, 
der vel er af samme Bessaffenhed, som paa den nest foregaaende Svevam, men 
dog ulige mindre. Stammen eller Stilken, som gaaer op fra Roden, er i Be
gyndelsen trind, og ey tykkere end en Lillefinger, men forandrer siden (nemlig 
hvor det store Blad begynder) sin Skikkelse, og bliver meere breed og flad; 
hvilket vedvarer lige op til Toppen. Omtrent eet Spand fra Roden er Stam
men gandsse bar; men derpaa faaer den forst nogle smale og horixomal udstaaende 
Blade, tynde som fiint Pergament, og i Enden langt bredere end ved Stam
men, og derncrst, efter et lider Mellemrum, er meget langt og perpendiculair 
ved Stammen opgaaende Blad, der strcrkker sig lige op til Toppen, og beklcr- 
der Stammen paa begge Sider, ligesom er Blad beklceder sin Stilk. Omtrent 
den halve Deel af dette store Blad er temmelig breed, ssionr oventil noget 
finalere end neden til, og derhos gandsse heel, uden Huller eller Tagger, ssionr 
den dog falder noget ujcrvn i Kanterne, og har paa Fladen (Difcus) adskillige 
paa langs og tvcers gaaende Rynker, hvilke synes at give tilkiende, arKamerne 
ere for sncrvre til at kunde rumme hele Bladet i sin Vidde. Den overste halve 
Deel evligeledcs rynket, og derhos altid i Kanterne fryndset, eller ligesom split
ter og udssaaren i mange smaae og store Tunger, hvoraf nogle ofte befindes at 
vcrre hullede; saa at denne Vcrxt derover altid seer forslidt ud i Toppen, hvad 
enten det nu stal tilssrives BolgerneS idelige Russen, eller Vcrxtens Bvrrvis- 
nelse og Forrerrelse af TElde, eller andre mig ubekiendte Aarsager (*).  I ovrigt 

aftager

(*) Maassce det forholder sig hermed, ligesom med visse Fugles Fierre, i soer med Gtiert- 
Fiarrene paa Corvus Cariocataaes, hvilke altid see ligesom forslidte ud i Spidsen, hvad 
enten Fugle« er ung eller gammel.
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aftager Denne Deel af Bladet i Bredde, jo meere Den ncsrmer sig til Toppen; 
og begge Deele ere (ligesom den hele V«xt) af Farve morkegronne, i Tykkelse 
font Pergament, og i Blodhed nesten som Kaalblade, saa ar jeg ikke kand 
tvivle paa, at jo denne Vcext, naar den blev kaagt, kunde «des endog af Men« 
»esser. Om den af B. Pauli er regnet bianr de ckdrlige Tarearrer i JiSland, 
det kand jeg ikke sige, efterdi hans derom handlende DitTertation (i det mindste 
det Exemplar, jdm jeg eyer) just paa delte Sted ophorer; men dette veed jeg 
til visse, at den er langt «deligere, end den ellers saa meget udraabte JiSlandsse 
GoU, eller saa kaldte Alga Saccharifera (*),  som hos os egentlig heder Blad» 
Tare, og er langt meere tyk, haard og knudret. Det er og blanc Norsse 
Strandboere bekiensst nok, at denne sidste er ikke n«r saa tienlig til Fode for 
Creaturene, som den egentlige Bne-Tare, der nu er bessreven, hvilken, naar 
den bliver kaagr, giver Hoe inter ester, og naar den tillige blandes med lidt 
Meel, bliver endnu meere kraftig og n«rsom; saa ar man gierne kand fode alr 
Slags Q.v«g dermed, naar man kun derhos har Arre-Brraae (det er, lidt 
Hoe ar tygge Drov efter) at give dem, siden de ester Tang og Tåre ey tygge 
Drov, som ester Hoe. De, som ville indsamle dette Slags Havgras til for- 
bemeldte Brug, fare ud med Baade langs vedL>rranLbr«dden paa Udkerne 
(thi der voxer der allene og ikke andensteds) og afhuggr der i Soen med lange 
Hoelaer, da de endog med disse neppe kand naae denne dybt vvxende V«xt, 
undtagen om Foraarer, naar Ebben er störst. Det er derfor paa den Tud, 
at saadan Indhostning fornemmelig gaaer for sig; og da Foderrrangen paa 
samme Tiid afAa-et gemeenlig pleyer at indfinde sig, saa kiendes ogsaa heri er 
Spor af Guds vise Forsyn for Qvceger. Hvor vidt denne Tarearr er Bota
nicis bekiendt, ssal jeg lade vare usagt. I Linnæi Flora Lapponica fore# 
kommer en Fucus folio plano en/iformi, caule pinnato, som nogenlunde 

I i 3 synes 

(*) Hvorledes denne Goeverxt kand have faaet Navn af Sukker-Tang eller Sukker-Tare, 
begriber jeg ikke, da jeg aldrig har kündet spore ringeste Sodhed i eller uden paa den; 
men imidlertid finder jeg i den berommelige VI. Borrichii Differt, de Natura Dulcedinis 
folgende Ord: Deportata ad me ejusmodi alga (fc. alga faccharifera) omni dulcedine caffa, 
progreffu temporis in Muféo meo, farina qvadam dulciflima fefe iucruftavit, ut ho- 
diéqve advenientibus foleo ortendere. Og da Lorentzen in Muféo Regio P. I. Sect. 6. 
No. 5. end Videre stadftrster dette, saa maa det vel forholde fig saa; ikkun det maatte 
tillades mig at anmerke, at fidstbemeldte Forfatters mrddeeite Tegning over denne Tarc
art har ikke rmgeste Liighed med vores Blad-Tare, der dog.ester mine Tanker bliver den 
Ntte Alga Saccharifera Authorum.
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synes at ligne denne; men samme forbigaaeS i alle ewige Linnæi Skrifter, og 
er maaffee desuden af et andet Slags (*).

Fig;3.
Under denne Figur forestilles en liden Tareart, der rettere kand kaldes et 

enkelt Blad, end en Vcrxt, ffiontden undertiden seer ud, som den bestod af to 
eller fieere flige sammensatte Blade. Den har en langagtig-oval Skikkelse, og 
er paa begge Sider dybt indskaaren saaledes, at derved dannes nye Blade eller 
Greene, hvilke alle folge ordentlig i Rad efter hinanden, og ere nesten lige vidt 
adskilte, ilten ingensteds saa fuldkommen modsatte, at de jo paa den ene Side 
staae noget hoyere op, eller dybere ned, end paa him Side; og da de fleeste af 
disse Side-greene ere to eller tre Gange mdffaarne paa selvfamme Maade, som 
Hovedbladet, faa er den hele Vaxt paa begge Sider fuld af Tagger og Jnd- 
steerelser. I Henseende til Fasthed og Tykkelse kand denne Voext lignes med et 
blodt og tyndt Skind; men er ellers overalt glat, ogaf Farve rodbruun. Dette 
er den 8de Fucus, som i SMdm. Vcstr. sindes atifort; men om den samme
steds har faaet sit rette Synonymem, det tor jeg ikke forsikre.

Fig. 4.
Den Fucus, som her forestilles, er i SMdm. Veste, den 9de i Tallet. 

Den bestaaer af adskillige langagtig ovale Blade, som staae fastede til hinanden 
ved temmelig lange Stilke; og diste fortsattes da hele Bladet igiennem, lige
som paa Træers Blade, med mange fmaa Seener eller Sidegreene, strækkende 
sig hen til Bladenes yderste Omkreds, hvor de atter faae en Deel mindre Bie- 
grene, som ey sees nær ved Stilken eller Hovedgreenen. I ewigt ere Bladene 
af seedvanlig Tykkelse, paa Fladen glatte, men i Kanten krusede, ujævne, og 
indffaarne i mange Parter, som neden til vige meere fra hinanden, end oven 
til. Farven paa denne Væxt er hoyred. Paa den Sondmorike Oe Ristse 
findes denne Tareart voxende overalt i Stranden, og det ikke allene i usædvan- 
lig Mængde, men ogaf usædvanlig Stsrrelse, og med meere langagtige Blade, 
end det Exemplar, hvorefter Tegningen er gtort; thi dette er taget längere ind i 
Landet, hvor den ikkun tresses af en Hændelse, og befindes aldrig faa stor, som 
längere ud og nærmere ved Havkanten, hvor den, saa at sige, lever under sit 
rette Climat. Maaffee den er Ulva Laéluca Linnæi.

Fig.
(*) Esterat dette var ffrevct, finder jeg Bne-Taren i Hr. Günneri Flora Norvagica be, 

skreven under Navn af Fucus pinnatus, saa »g sammesteds aftegnet, men uden Tvivl 
ester et sortsrret Exemplar ; saa at den Tegning, som her leveres, ey bor ansees s»r 
unyttig eller overflodig.
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Fig. 5-

Om denne Soevcext, som i ©ønbm. Bestriv. er den i ode Fucus, bliver 
i Almindelighed ar merke, ar Ven seer meger uordentlig ud, da den hverken har 
Rodder, Gramme eller Greene, der egentlig kand somme at kaldes saa; men 
synes biot at vcrre sammensat af adskillige Papiir-tynde Blade, som oven ril 
gemeenlig ere bredere end neden ril, hvor de efterhaanden aftage i Bredde, og 
forvandles rilsidst til gandffe smale og tynde Stklke. Ved disse Stilke sidder der 
eeue Blad faster til der ander, ey allene i den overste brede Kant, og ved Side- 
kanterne, men og paa Fladen (viscus); hvilket sidste er hos denne Vaxr noget 
besynderligt, og, saa vidt jeg veed, uden Erempel. Paa nogle Blade sees og 
en Deel smaa, langagtige eller runde Orer, hvilke er» intet ander end Begyn
delser til nye Blade, som af hines Kanter og Flader ville udspire; og i Hen
seende til denne sardeles Egenskab, synes mig , ar Vcrxren helst kunde kaldes 
Fucus prolifer. Om den ved nogen Rod sidder faster ril Biergene i Soen, 
ffal jeg ikke kunde sige, da jeg aldrig har fundet den anderledes, end liggende 
los i Stranden. Dog erindrer jeg mig, en eeneste Gang al have feet den fast- 
hangende til Rairve Tårens Stamme. Den har en hoy rodFarve, og faaer 
ved den Krid-hvide Serpula triqvetra, fom ofte sidder derpaa i temmelig Mangde, 
en desto ffionnere Anseende.

Fig. 6.
Den VM, som her forestilles, synes at vare Fucus frondibus planis 

palmatis Linnæi. Spec. Plant. Den bestaaer af mange, temmelig tykke, og 
meget dybt indssaarne Blade, der neden ril samles ved en klumpagtig Rod, men 
udbrede sig oven til som en Buff, ved det de fra Roden af tiltage alt meere og 
meere i Bredde, og siaae sig derefter ud paa begge Sider i mange store og smaa 
Greene, hvilke dog aUe gemeenlig ere brede, fsrnemmelig i Toppen, hvor de og have 
smaa Jndffarelser og Ujcevnheder. Den er af en rodbruun Farve, og voper overalt 
paa Sreene og Klipper ved Srrandbraddene. Ellers findes her endnu ro andre 
Soevaxrer, omtrent af samme Beffaffenhed som denne, ja saa lige, ar de neppe 
kand ansees for andet end Udarter eller Varieteter deraf. Den eene findes ge
meenlig, ester er foregaaende Stormvceyr, opkaster paaStrandbrcedden, ogad-' 
ffiller sig allene derved, ar Bladene eller Greenene ere noget tykkere, i Toppen 
meere spidse, og af Farve Grers-gronne. Den anden, som jeg har funder fast
siddende ril Rurve-Tårens Stammer, er tynd som Papiir, i Toppen af Bla
dene meere oval-rund, og af Farve bleegrvd, men i vvrigr saadan, som Figu
ren viser.

Fig.
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Fig. 7.

Under denne Figur sees afbildet en Ssrvcext af besynderlig Skabning, da 
den mangler nesten intet af Liighed med en Ficrr, naar man betragter hvert 
Blad for sig, der bestaaer af en Trcrlignende men derhos flad og tynd Hoved
green, ligesom den overste Deel af Pennen i en Fiat, og dernest af mange me, 
get fine og nar sammenstaaende Sidegreene, hvilke, naar de alle ere hele og 
holdne, falde nesten lige saa tcefpaa hinanden, som Ficrrene eller Flosset paa en 
Pen, vg ere omtrent af samme Blsdhed, ffiont de som oftest befindes at vare 
splittede og ligesom forsiidte, da de see ud som Borster. Ellers er Det at merke 
i.) at enhver af disse smaa Sidegreens i sar kand, naar den er i fuldkommen 
Stand, atter lignes med en liden Fiar, eller med et lidet Blad af oval Skab
ning, og 2.) at af hver liden Sidegreen, naar den voxer ud, kand fremkomme 
et nyt og stort Fiardannet Blad; sira at denne Vaxt derved meget udbreder sig 
til alle Sider, dog fornemmelig op ad eller i Langden, og bliver undertiden eet 
heel Spand lang. I ovrigt har denne Vaxt altid en rod Farve, og er af mig 
altid befunden siddende paa Rurve-Tarens Stammer, hvorpaa den voxer i stor 
Mcrngdr, og.undertiden (som nyelig er meldt) til eet Spands Lcrngde, efterdi 
den idelig udskyder nye Greene; men da dettt viser, at Verxten er gammel, saa 
befindes og i saa Fald den storste, i sier den nederste og celdste Deel af samme 
tit v«re med en vis hvid Coralvcvxt (*; saa teet besat, at man neppe kand kiende 
den igien, og at man sielden finder et bart Stykke af den saa stort, som Figu
ren viser. Af alle de Seeverxter, som beskrives i Linnæi Spec. Plant., ligner 
ingen meete denne, end Fucus pavonicus ejusdem, eller Fucus maritimus 
gallopavonis, pennas referens Bauhini (**), saavidt jeg kand ssionne; men

HanS
(*) Denne Coralverxt bliver vel intet andet end Miliepora Efchara Linnæi, der satter sig 

paa de fleeste Goevaxtcr, men neppe paa nogen i stsrre Mamgde, end paa den necrvar- 
rende. Den bestaaer i Almindelighed af en tynd og hviid Skorpe, fuld af aflange Huller, 
hvis Kanter ere rundt om besatte med fine og hvasse Tamder; men har, saa ofte den sidder 
paa nsrvLrcnde Ficrrdannede SoeMxt, dette! besynderlige, at der af hvert Hul eller 
Aabning sremstikker en liden hviid Streng, som giør, at Verxten endog for blotte Syne 
seer lodden ud, eller ligesom den var besat med Børster, hvilket jeg ikke vced, om det er 
hevndeligt eller vivsentligt.

(**) Disse Synonyma har jeg ellers i S^ndm. Bestr. tillagt en anden Søevivxt, som jeg 
her kortelig maa bcstrive saa godt, som skee kand, da det eneste Exemplar, jeg deraf har 
eyct, er ved en Hændelse kommet mig fra. Den er en gandsse flad V«xt, af Farve hey- 
rsd, og as Skikkelse som et Tree med oprejste Greene, samt med temmelig store og oval
runde Blade, hvilke ere giennemdragne med ordentlige paa langs og tvKrs gaacnde Seener, 
ligesom Trerers Blade, og see derover ud som de vare stribede. Langsved Stammen og

Greenene
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Hans Hoyætværdighed Hr. Bistop Gunnerus, meD hvilken jeg herom har havt 
den BLre ak correspondrre, vil dog forsikre, ar des egenrlig bliver Fucus carti
lagineus Lianæi,

Fig. 8.
Her forestilles en liden net Sosvæpt, som fra sin lille Rodudstyder en kort 

Stamme, men temmelig lange Hovedgreens, og fra hver Hovedgreen igien ad- 
stillige storre og mindre Sidegreens, hvilke alle staaejævnsidesudbredtefaaledes, 
at Vårten faaer en gandste flad Skikkelse. Skammener trind, men Greenene 
meere flade, og paa begge Sider i Kanten saa tynde og giennemsigtige, som en 
Hinde, saml derhos ujævne eller Bolgagtige. De fleeste Sidegreens staae og 
Parviis, to og to imod hinanden, stiont de ey ere fuldkommen modsatte, lige
som paa de fleeste andre Soevæxter; og alle Greenenes Topper ere i det mindste 
kodeelte, eller een Gang indstaarne, men undertiden to til tre Gange. Den 
hele Væxr er meget blod og boyelig, men staaer dog gandste opreist i Soen; 
hvoraf maa fluttes, at den i Vægten indfluttede Saft er lettere end Soevandet (*). 
Den sidder overalt fastgroet til Steens længst ned i Stranden, og kommer til 
Syne i Ebbetiden. Den har en hehagelig rod Farve, der meget foreger dens 
smukke Anseende.

Fig. 9.
S Semdm. Beskrivelse findes denne Væxt anfort under Navn' af 

-Ulva fronde dilatata fubfinuata, centro radicata Linnæi, hvilket Syn- 
onymon jeg meener at være rigtigt. I Henseende til Farve og Tykkelse 
ligner den et grom Tast, og i Skabning seer den ud som en Manchette > da 
den neden til er sammenrynket, men derimod oven til udbredet og fryndset, og 
paa Siderne sammenlagt i adstillige Folder. Alt dette kand ikke vel fees af Fi
guren, der egentlig forestiller Væxten faaledes, font den seer ud, naar den er 
udbredst og torret; men i sin naturlige Skikkelse befindes den altid at være sam
menlagt i tvende Parter, og desuden rynket, som sagt er, følgelig neppe halv 

faa
Greenen« sidder paa smaa Stilke en Deel runde Bær, af Storrelse fom Anappmaals- 
Hoveder; og deraf i sær flutter jeg, at denne Vært maa vist nok være af samme Art, 
som dm i formierte Donati Slusjug.Tab. IV. aftegnede og saa kaldte Acinaria, uagtet 
denne sidste har folia Hnearia, men hun derimod folia ovata.

(*) Dette er vel tildeels Aarsagkn, hvorfor Soevæxterne holde sig stive og ranke i Vandet; 
men ellers veed man og, at nogle af dem have smage vedhængende Svæmme-Blærer, 
Hvis indfluttede Luft holder dem opreiste i Soen.

Kk



2)8 _________________ Bestridelse
saa breed, som Tegningen forestiller. Paa den SondmorsteOeErknöe, som 
ligger een Miil ud i det vilde Hav, har jeg funder denne Vcrxr i stor Drangde 
siddende (eller rettere hengende) paa de steile Klipper ncrrmest ved Soen, og yet 
saaledes, at dens overste og fryndsede Kant vendte ned ad; hvilket gav et An- 
seende, fom Biergene vare behengre med gronne Fryndser eller Falbelader. Ar 
Vårten i den overste Kam altid er fryndser og tillige hullet, det bor formodent
lig tilskrives Havbolgerne, hvoraf den idelig rustes og flides. Da den i ovrigt 
bestaaer af en meget blod og tynd Materie, saa synes den for Qvcrget ar maatte 
v«re et lige saa godt og behageligt Foder, som noget andet Soegrers.

Fig, i o.
Da jeg i denne og folgende Afhandlinger (saafremt der ellers skulle gives 

Anledning til fieere i den Materie) har foresat mig at bestride alle Slags Soe- 
vcrpter i Almindelighed, saa agter jeg heller ikke at forbigaae Lorallerne, naar 
ved dem kand findes noget rart og merkvcrrdigt. Af den Bestaffenhed synes 
ncrrveerende Greenefulde og trinde Coralvaxt at vare, i Henseende tilde to 
Slags Huller, hvormed den er forsynet, da den bgade har rrinde og stjernede 
Huller, og folgelig kand ansees som en Middelart imellem Milleporas og Ma- 
dreporas, del er, Trind-hullede og Griern-hullede Loraller.' Dog maa 
herved merkes, at disse to Slags Huller ey staae vexelviis om hinanden, eller 
adstilte fra hinanden, uden paa Corallen, men at de selvsamme Huller, som 
udvendig ere trinde, befindes indvendig at vare stjernede; saa at Stiernhuller- 
ne (*) siet ikke kand sees eller bemerkes, forend Corallens indhuule Greene brydes 
af og betragtes indvendig. Ja endog i Greenenes yderste Spidser sees intet an
det, end lutter trinde Huller; hvilket er tvertimod de egentlige Madreporers 
Natur, hos hvilke de stjernede Huller altid pleye at vise sig uden paa, fornem- 
tnelig i Greenenes Topper. For blotte Dyne see disse udvendige Huller saa trin
de og fine ud, som de kunde vare dannede med en fiin Knappenaal; men under 
ForstorrelftSglasset vise de sig meere fiirkantede og aflange end runde. El hvert 
Hul fvraarsager ellers en cylyndrist og indhuul Ophoyelse paa Corallens yderste 
Overflade, hvilken derover seer ud, som den var tagget eller fuld af Knuder. 
I ovrigt har denne Coral en udvortes Anseende og Glands som Perlemoder, og 
derhos undertiden en rodagtig Skiar. Da man nu af de Naturkyndiges hid

indtil

C) Disse Huller kaldes Stiern-Hulkcr afben Aarsag, at de rundt om i Aabm'nqen have piffe 
Jndjkemlsrr, staacndc i samme Orden og Forhold til hinanden, som Straslerne i en 
Stierne. De falde gemcenlig meere aflange end runde; og af samme Bessaffenhed ere 
»gsaa dr narveerende.







over Ti Norske Sse-Vcrxter.___ ______ 259
indtil gjorte Opdagelser Deed, at t hvert Stiernehul boer en saa kaldet Polype, 
saa seer mmr, at Forssiellen imellem Venne og Ve scrdvanligeMadreporer egentlig 
bestaaerderi, at Polyperne hos Ve sidste boe allene i Greenenes Spivser, el!« 
Ver, hvor nye Greene begynde at udspire, men derimod hos den ncrrvcrrend« 
overalt indeni Greenene, hvor de maatte ligge ligesom begravne, om de ey 
havde Ve udvendige runde Huller at stikke deres Folhorne eller Mund igiennem, 
for at samle Fode. At disse fmaa Huller ikke saa meget sees paa Corallens ne- 
derste Deele, som paa de overste, det kommer uden Tvivl deraf, at de forste 
og wldste Polyper ere uddoede, og Hullerne efter dem siden tilstoppede eller til
groede. Hr. Donati, som inddeeler Soevcexterne i visse saa kaldte Cohortes 
og Ordines, melder i hans Auszug pag. 37. og 38. om et Slags Coraller med 
Zeller eller Huller i alle Greenenes Deele, og i Særdeleshed om nogle, hvis 
Huller gaae ud til Overfladen og yktre sig ver i en cylindriss Skikkeste, hvilke 
sidste han indbefatter under det Navn Acantofore; og dertil meener jeg med god 
Foye at kunde henfore den ncrrvcrrende Coralvoext, som allerede i 
Beskrivelse er anmeldt, og anfork blam Milleporas under Lit. (S).

Kk r Om
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Om Patzinakerne/
af

Peter Friderich Suhm.'

jeg havre bestukket Fortetigen at handle om de Folks Herkomst, der i Mid» 
delalderen beboede Polen, Rusland, og Landene imellem det Caspiste 

Hav og den Sorle-Soe, saa og i det Europæiske Tyrkle norden for Donau; 
Saa vil jeg begynde disse Undersogelser med payinakeme, der udi del tiendr 
Seculo fornemmeligen spillede saa stor en Rulle.

§> i*

Deres Ravn. Forend jeg gaaer videre, vil jeg forst handle om deres Navn. 
De Grækiste Skribenter (i) kalde dem naT^vaxtrai, og 
vaxai, og deres Land n«^v«xt«^ Men hos de Lakinste Skriben» 
ter (2) fa ae de adstillige Navne: Snart kaldes de Pincenates, 
jhflrt Picenati, snart i gien Petinei, nu Pezineigi, alter Peti- 
negi, Pincmati, Pinzinaci, Pincenarri, Pizenaci, Pecenaci, 
Pedenei, Pecinei, Pezenati. I de Russiste og Polste Skrif
ter (3) kaldes dePsczemgi, ognu omstunder af Slaverne i Ukrai
ne Peczenihi. Hvilket Ravn heraf egentligen er det retteste, kand 
jeg ey sige; Saa meget seer man nok, at de ventelige» selv have 
kaldt sig med eet af dem, efterdi de komme hinanden saa nær, saa 
at Forandringerne kand allene tilstrives Copiist-Feyl, eller og Fol

kenes

(1) Conftant, de adm, imp.. Corp. By?, t. 22. c. g. p. 49, c. 7. p. 48. Leo- 
nis Gramm, ehr on. C, B. t, 6. p, 389.

(2) , Gotfr, Viterb, in Piftorii Ser, Germ. t. 2. coL 469. Anonymus in 
Schwendcneri Ser, Ung. t, 1, p.18* Ditmarus in Leibnitzii Scr.Brunfw, 
t, i. p, 397 ) 426. 0g 427. Anonym, in Gelt Dei p, Francos t. 1. 
p< 2. 3. Raimondas de Agiles ib, p, 140. Albertus Aqvenfis, ib. 
p, 188. Luithprandus 1. 1, c. 3. in Reuberi Sci\p, 92. Annalifta Saxo 
in Eceardi Corp, hilf. Medii Æv i t.x. col, 226. 451. A 452, Alberici 
Monachi trium fontium chron. part. j. p, 225,

(3) Bayer in Comment^Asad^ Petrop. t.9. p. 405.,
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kenes adstillige Udtale. Men da man dog maae have tt vist be
standigt Navn al kalde dem med, saa har jeg udvalgt det af 
paymaker, efterdi det forekommer hos de Lyzanrinste Skri
benter, hvilke baade tre mange i Taller, og hvis Keyfere desuden 
have havt jcrvnligen ar bestille med dem; hvortil kommer, ar payi- 
nakerne nesten grandsede til det Grakiste Kepserdom, i det Lnl- 
garier allene stille dem av.

§. 2.
Hos de aldste Jordbestrivere, Strabo, Ptolcmtcus, Mels, 

Plinius, forekommer ey dette Navn, hvoraf man euren maae flutle, 
at payinakerne ey have varer ril i deres Tid, eller og ar de have 
boet saa langt imod L>sten, at de derover ey have kiendr dem, eller 
vg maastee snarest ar de have giver dem et ander Navn. Keyser 
Conftantinus, (4) der levede i der io6e Seculo, og best af alle 
haver bestrever dem, vidner, at g Stammer, af de 8, som devare 
deelre i, kaldtes ogfaa Cangar, hvilket betydde Tapperhed, og ar 
vare adlere end andre. Da nu dette Ord ey er taget af der Grcr- 
kiste Sprog, saa er det formodenrligen af parzmakernes eget. 
Nu melder allerede Herodotus ($) om et Folk kaldet Gandarii, 
der tilligemed tre andre ubekiendte Folk maakte give i Skat kil den 
Persiste Konge varium Hyftafpis @e>n 170 Talenter, og at de 
tilligemed Dadicæ stode under een Äussrer i Xerxis Krigshar, og 
vare tilligemed parther, LhorasmierogGsgder, vabnede paa 
famtne Maade, som Bacrrier, vg de havde latte spidse Huer, 
korte Spyde, og Buer af Ror. Dette Herodoti Sked synes ar 
vise, ar Gandarii maae have boet i Narvarelsen af Bactrien, en 
Sag, som Plinius (6) , der kalder Dem Cardari, og Ptolemæus 
(7) satte uden al Tvivl. Denne sidste kalder dem og Candari, 
eller efter en anden Lasemaade uandari, og anviser han dem, tillige 
nred mange andre Folk, Boepal i Sogdiana, et Landstab der laae 
inde i Landet, imellem de tvende store Noder Gihon og Sihon, 

Kkz eller

(4) De adm. imp. c. 37. p. §7. in Corp. Byz. t, 25,

(5) L Z. c. 9i. L 7. c. 66.

(6) I 6. c. 18. 1.1, p. 675,

(7) 1.6. c. ir. p. 186-

Deres erkdste 
S<rde var i 
Sogdiana, og 
kaldtes de da 
Cnngarii eller 
Gandarii,
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eller Oxus og Jaxartes, folgeligen have de boet, hvor omtrent nu 
Gamercand ligger. Naar man betragter det Navn Cangar, 
saa er der imellem Det og Gandarii, eller Candari, liden Forjkial, 
naar Endelsen legges til, og manffriverCangarii, og erForffial# 
len ey storre, end at Den enten kand vare kommet af Folkenes ad# 
ssillige Udtale, eller og ved Copiist-Feyi. Og dette er mit forste 
Beviis for den Meening, atprryrnakerhave i gamle Dage været 
dekiendte under det Navn af Gandarii. Mit andet Beviis be# 
staaer derudi, at payinakernes Save i Transoxiana ved Sa- 
mercand stemmer vel overeens med Den Vey, fom man upaatviv# 
leligen veed at de ere komne fra, for at bryde ind i Europa, nevn# 
Ug over de Floder Jaick og Wolga, saa at de kun tilforn have 
varet Europaerne ubekiendte, fordi De boeDe saa langt hen mod 
Osten. Men mit tredie Beviis holder jeg for at vare af Den Art, 
at Det bringer Sagen til Vished, helst i Foreening med De tvende 
forrige. Hefychius (8), som man holder for at have skrevet sit 
Grakiske Lexicon i det 6te Seculo, siger: r«v5a^o;. 6 tccvpoxpo.- 
TTs, as«.» i'vZs7x. Ingen maae stode sig over, at Indien navnes 
her, thi i sig selv er Det rigtigt, at Samercand, hvor Gandarii 
boede, stovte op til Indien, hvilket enhver kand blive overbeviist 
om, ved at tage Landchartet for sig. Desuden var og et Folk i 
Indien, kaldet Gangaridae, af Floden Ganges, fom nogle gamle 
Skribenter synes at have sammenblandet meD disse. Kaldtes nu 
visse paymakiste Stammer Gangar, fordi de vare stärkere og 
cedlere end de andre, og Gandarii, Der boede henne ved Indien, 
kaldtes og saaledes, fordi De vare starke og modige som Tyre, saa 
synes mig heraf at folge, at Cangar og Gandarii have varet eet 
Folk. Den lærDe Reland (9) vidner, at de nyere perser kalde etl 
stark og i Strid vel ovet Mand Candavar, og en stark og erfa# 
ren i Bryde-Konsten Condvara. Enhver, som veed, hvor mange 
Ord fra Sprogene i Det store Tatarie ere komne ind i Det nu varende 
persiste, undres vel ey herover, men anseer dette snarere for et 
nyt Beviis paa payinakernes Herkomst fra, og aidste Bolig 
i, Det store Tatarte. I Det Polske Sprog (10) betyder P^czniei?

N

(g) Lex. col. goo. t.1, v. Gandarus.

(9) vits. VI. de vet. ling. Ind. p. 221.

(10) Eberleins Polnisches Wörterbuch p. iS?
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jeg svcrller op, jeg bliver stor, hvilket »asten stulde bringe migpaa 
de Tanker, siden Slaverne kaldte patzinakerne egentlige» peczer 
nigi, og Holackerne, som bekiendr, hore til Slaverne, at payi# 
naker forst have faaet saadant Navn af de Slavists Folk, hvilke 
derved have, ffisnt i en anden Mening, af Had og Fiendffab til 
dem, oversat eller rettere forvendt deres eget Navn Cangar, eller 
Gandar.

§- 3.
Naar man betragter Beliggenheden af payinakernes forste Af Herkomst 

Bopcel, og da finder, at de have boet i Ncervcrrelsen af Issedo- have deformo- 
ner og Masiägercr, fra hvilke forste stamme de nu verrende «%t,!!9cn 
Mancchcoux, Lunguftr, og fieere Folk boende langt borte imod 
Asien i det store Tararie, og af hvilke de sidste vare i Middel- 11 3 ' 
Alderen bekiendte under Navn af purrer og Tyrker, og nu om# 
stunder af Turcsmaner, Lalmucker ogMungaler, naar man 
betragter dette, skriver jeg, saa kand man ey vel andet end falde 
paa de Tanker, at dr enten maae stamme fra de ene, eller fra de 
andre, allerhelst naar man derhos ogsaa betragter deres Stridbar
hed og vilde Server. Men til reent at asgiore denne Sag udfor# 
dres en, som er kyndig i det Lalmuckiste, og flere Tarariste 
Sprog, og som er i Stand derved at forklare de payinackiste 
Ord, der forekomme hos Keyser Conftantinum. Imidlertid 
maae jeg dog sige, at jeg snarere troer, at payinakerne have sna
rere stammet fra, eller vcrret beflcrgtede med Hunerne, eller nu 
varende Lalmucker og Mungaler, end med Manccheoux, ef
tersom man finder, at de forste have idelige» brudt ind vester paa, 
cg anfaldet Europa, hvilket man derimod ey finder om de andre, 
der stedse synes at have opholdt sig i de ostlige Egne af Asien.

§. 4-
Naar payinakerne have forladt deres Bolig udi Sogdiana, Deres andet 

vides ikke, men dette er viss at de siden boede ved de Floder Yaick Ä«de var ved 
og Wolga, hvilke Keyser Conftantinus (n) kalder Geech og ^aicI< da WoL 
Atel, af hvilke enhver let kand kiende Den forste igien, og den an« ga* 
den er een af de adffillige Navne, som Wolga belagdes med, da

den
(n) C. B. t. 22. p. 86. c. 37.
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Lhazarer og 
Uzer jage pat- 
zinakerne der
fra, som 0M' 
treat Aar 900 
nedscrtte fig ved 
Donau.
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ven og kaldtes Rha, Rhos, Bulga. Her vare Uzer og Mazarer 
deres Naboer. De forste kaldles ogsaa pokowzier, og vare et 
Hunist Folk, og i Middel-Alderen meget mcegtige. De sidste 
udtaltes ogfaa Madgiar, et Navn, hvormed Ungarerne endnu 
kalde sig. Saa meget er ogsaa vist, ak payinakeene maae al
lerede have boet ved de Floder omtrent Aar 840, t()i Cedrenus (12) 
beretter, at ved de Tider sendte Lhazarernes Chagan, eller 
Chan, Cham, Kan, som vi udtale det, Gesandter til den Gr«, 
kisse Keyser Theophilum, og udbad sig, at han vilde lade bef«ste 
Vet £æ(ld Marcel, for ar hindre porzinakerne fra at streiffe til 
Floden Tanaiv eller Don. Heraf sees baade, at payinakerne 
have tiligen t«nkr paa ar falde ind i Europa, saa og at Fiendssa- 
det imellem dem og Lhazarerne haver ligeledes tiligen begyndt. 
Disse Lhazarer vare allerede fra del 7de Seculo meget mægtige, 
og borde saavel osten som vesten sor Danais indtil Borysthenes, 
eller Dnieper. Theophilus bevilgede den Lhazarrste Konge 
hans Begiering, og lod befæste bemeldte Lastel hvis rette Navn 
var Sarkel, hvorom mere siden.

§. s.
Efterår payinakerne havde boet der nogen Tid, foreenede sig 

Uzer og Lhazarer sammen imod dem, bleve dem overmægtige, 
og dreve dem ud, hvorpaa Uzerne bemestrede sig deres Lande, 
og beboede dem endda 50 Aar efter den Tid, da KeyserConftan- 
tinus (13) ffrev sin Bog om rer at forestaae det Grækisse Keyser, 
Vom, etVerk der, mere end alle andre af Middelalderen, giver 
Lys i Ve Slaviste, Huniste og flere faadanne Folks Historier. 
De so Aar, som han melder om, maae ey tages noye, rhi strax 
efter siger han selv, at payinakerne Verpaa fordreve Tyrkerne, og 
bemestrede sig deres Lande, s s Aar forend han ffrev sin Bog. 
Vil man nu sætte, at han ffrev den omtrent 955, thi han dode9;9, 
og det er vist, ar han ffrev den i sine sidste Regierings Aar, saa fal
der payinakernes Uddrivelse omtrent ind Aar 900. Med min
dre man men Bayer (iz a.) vilde antage, al han har ffrevet d«n948. 

eller
(12) c. B. t. 8. p. 415.

(13) loc. cit. p. 86.

(13 a.) loc. cit. p. ;68.
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Mer 949, da Ungarernes Uddrivelse ved payinakerne indfat, 
der 89Z eller 894/ hvilket noget mere ncrrmersigden Tid/ da Un* 
Zarerne fulde ind i Ungern. Men for noye at fastsatte den/ maae 
undersoges, naar bemeldte Tyrker forlove deres Land/ efterdi det 
ffeede formedelst payinakernes Overmagt. Og maae jeg da 
fsrst sige/ ar ved de Tyrker forstaae de Byzanrinfte Skribenter 
Ungarerne. Den Russiffe Historieffriver Neftor (14) vidner, 
ar Ugri, faa kalder han dem, droge Aar 898 forbi Kiow til det 
Land, som blev efter dem siden kaldet Ungern, og at 515 fi 5) 
fulde peczenegerne ssrste gang ind i Rusland, tuen giorde Fred 
med dm Russiffe Konge Igor , og derpaa nedsatte sig ved Do
nau, og komme Gråkerne til Hielp imod Bulgarerne. Men 
da vi kun have ufuldkomne Udtoge afNeftor, saa kand man ey 
lide paa dem, allerhelst der er Forfficrl imellem Müller og Lomo- 
noflow, da den forste siger, at peczenegerne giorde 915 deres 
forste Indfald i Rusland, og den anden, ar de komme der forste 
gang, hvilket kand forstaaes om en fredelig Jgiennemgang. Men 
hermed maae vcrre som det vil, saa er det gandffe vist, ar Beret
ningen er urigtig derud!, ac peczenegerne ferft 915 sattesig ned 
ved Donau, faa og ak Ungarerne forste gang 898 droge forbi 
Kiow, thi det er vist, at de flyede for payinakerne, og ak de 
nogle Aar tilforn havde begyndt at nedscrtte sig i der Land, som 
blev siden efter dem kaldet Ungern; Dog kand vel vcrre, at de ey 
ere paa eengang blevne uddrevne, og ar dersore kand nogle vcrre 
898 komne efter. Ingen Skribent lader ellers Ungarerne for 
fiye, og bemestre sig Pannonien og Avarerncs Land, dernuvcr- 
rende Ungern, end Regino (16), som siger, at der ffeede 889, og 
ar ve bleve uddrevne af pezinacerne, der baade vare talrigere og 
stridbarere end de, og hvis Land ey kunde forflaae til at fede dem; 
Ved hvilke sidste Ord dog maae tages i agt, at der ey har vceret 
ham bekiendt, ar payinakerne bleve paa deres Side ogsaa ud
drevne, saa at han derfore haver feylet i den rene Aarsag, hvorfore

* de
(14) I Müllers Samml. Ruff. Ges. Th. r.p. 14, og i LoÄonotiow alte

Nützliche Geschichte, Riga 8vo. 1768. p. 80.
> øj) Hos Müller p. 19, 0g Lomonoffow p. 90.

(16) 3 Piftoiü Scr, Germ. t.j. p. 65.
Ll
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de vreve Ungarerne uv. Men i Henseende til Aarstallet af Un
garernes Ankomst til Ungern fortjener han storste Trovardighed, 
baade fordi man finder mange gode Efterretninger hos ham, faa 
ogsaa, og del fornemmeligen, fordi han levede paa dr famme Ti
der, og dode omtrent 20 Aar ester. Den Tidspunct kommer 
desuden ogsaa overeens med den, da Keyser Arnulphus kaldte 
Ungarerne til Hielp imod den Mcehrtffe Konge Zuendebol- 
chum. Men da jeg tilforn haver anfort af Keyser Conftantmo, 
at paizinakeene fordrrve Tyrkerne eller Ungarerne omirent Aar 
920, og desuden givet tilkiende, at ingen Skribent giver noyag- 
tigere Efterretninger om payinakerne end just han, saa kunde 
man ville betiene sig af hans Anseende imod Regino. Men jeg 
svarer hertil, at man tydeligen seer, at Conftantinus ey haver 
villet bestemme Aarene ret noyagtigen, thi ellers havde han ey la
det payinakerne uddrives 50 Aar forend han ffrev sin Bog og 
siden fagt, at de paa deres Flugt indtoge jet Land, somdedahavde 
besiddet i;; Aar. Jeg forestiller mig Tingen saaledes, allerhelst 
den aldste Kronike, som Ungarerne selv have om deres Udvan
dring, beretter, at de Aar 884droge forbi Kiow (17), nevnligat 
Chazarer og Uzer have noget tilig begyndt at angribe payinaker- 
ne, men al dereregangne endeel Aar bort, inden definge dem 
uddrevne, at payinakerne have paa deres Flugt uddrevet Ma, 
zares eller tNadgiar, der boede imellem Wolga og Don, og 
hvilke uden Tvivl havesiden giorteet Folk udmcd Ungarerne, hvis 
rette aldste Save ar udfinde er maassee en af de vansseligste Ting 
i hele Middel-Alderens Historie, og hvorom jeg endnu ey drister 
mig til at fastsatte noget, at payinakerne have maassee derpaa 
opholdt sig nogle Aar i Mazarernes Land, indtil dedersra ogsaa 
uddrevne af Uzer og Chazarer, ginge over Dnieper, og nedsatte 
sig i Moldau og wallachier, hvor de atter forefunde Ungarer, 
ne, som de maatte uddrive. Og her, nevnlig i Landene ved Do
nau, komme de nok ey til nogen fuldkommen rolig Besiddelse, 
forend ved Aar 900, hvilket kommer overeens med Keyser Con- 
ftantini Regning.

§ 6.

(17)3  Sciwandtneri Ser, Ung; M/jl 6. <,7,



267

i. Ettern.
r. Tzur.
3- Gyla.
4. Culpée.
s. Charoboe.
6. Talmat.
7. Chop on.
8. Tzopon.

OmPatzinakerne.
§- 6.

Bemeldte Keyser (18) vidner, at denne deres tredie og sidste Deres tredie 
Bolig, norden for Donau, var deler i 8 Districcer eller The- G«oe sar ve» 
mata, fom han kalder dem, hvoraf hver regieredes af sin store Dn-Er 01 
Fyrste, og-at disse Disiricree vare igien deelte i 40 mindre Par- ™ ' 
ter, der hver styredes af en mindre Fyrste. Han giver ogsaa de 
store Themars Navn, men ev de samme paa tvende Steder, hvor* 
fore jeg her vil sirrte dem ved Siden af hinanden:

Jabdiertim. 
Cuartzitzur. 
Gyla. 
Syrucalpée. 
Charoboe. 
Borotalmat. 
Giazichopon. 
Bulatzospon.

Af denne Liste sees, ar kun tvende beholde hos ham samme Navn, 
og at den Forsti«!, som er ide andres Navne, reiser sig allene 
deraf, at man i den forste Liste har villet forkorte Navnene, hvorfore 
jeg anseer dem i den anden for rigtigere. De fire af disse Themata, 
nevnlig: Tzur, Culpee, Talmat og Tzopon faae paa den anden 
Gide af Danapris eller Dnieper-Strommen imod Osten og 
Norden, hen imod Uzia, Chazaria, Alania, Cherfon og flere 
Lande, (hvorved maae merkes, at Uzia begreb i sig payinakernes 
andenBoepcelvedYaick og Wolga, atCherlbnlaae sondenpaa 
Crim, at Chazariæ Beliggenhed er allerede tilforn bestrevek af 
mig §.4, og at Alania laae sonden for Don-Floden) de fire 
andre Themata laae paa denne Side af Dnieper, imod Vesten 
og Norden, saaledes at Chopon vendte hen imod Bulgarier 
(hvilket Land enhver veed ar ligge sonden for og langs Donau) 
Gyla imod Tyrkiet (hvorved sorstaaes Ungern og Sieben, 
bürgen) Charoboe imod Rusland (hvilket allerede den gang 
strakte sig noget sonden for Dnieper, og hvis Hoved-Stad Kiow 
var paa de Tider) og Ettern ril de Lande, som vare Russerne stat- 
styldige, nevnlig Ulriner, Derbleniner (maastee de i den Russiste 
Historie saa bekiendte Drewlianer) Lenzenmer (hvis Navn jeg

Ll r ep
(18) lo c. cif. p. g6. & 8T. 
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ey drister mig til at finde igien i detWoywodikast Lenczckie i 
Store-Polen, baade fordi det ligger for langt borte, saa og fordi 
polackerne forestillede allerede paa de Tider og i de Egne et an- 
fteligt Folk, saa at bemeldte Woywodssaft ventelige» haver hort 
dem til; derimod rroerjeg snarere, arder er blevet tilovers i den 
(gtot) Lenczna i Lille-Polen i det Woywodffaft Lublin, siden 
den ligger saa meget nærmere), og flere SlavisteFolk. Conftan- 
tinus forklarer siden selv, hvad han mener ved de Ord, ar Patzi- 
nakia vendte hen imod Uzia rc., naar han siger, at fraderog ril 
I7zia og LKazaria vare fem Dages Reyse, til Älania ft?, til Mor
dia ti (hvorved forstaaes Morduanernes Land), til Ruflia een, ril 
Turkia fire, og til Bulgaria een halv, men at det derimod var 
nær Cherfon, og end nærmere Boiporo (det Limmeriste nevn- 
lig). Naar jeg betænker, æt Tacitus Stiver, at de Sue viste Folk 
havde altid rundt om sig ode Lande, for derved ar giore sig desto 
forffrekkeligere, saa falder jeg paa de Tanker, ar payinakerne 
have giorr der af samme Aarsag, saa og for ar fætre sig derved i 
desto storre Sikkerhed. Atundersogenoye Strækningen og Grand, 
ferne af patzinakernes Land, vilde være er overflodigt Arbeyde, 
efterdi den store Bayer allerede haver giorr det i sin fortrefiige Af
handling om Ruslands og hosliggende Landes Geographie Aar 
948 af Keyser Conftantino, hvorfore jeg kun korteligen vil af 
ham anfore, hvad som er nodvendigst at vide af den payinakists 
Geographie for ret at forstaae deres Historie, og allene indlade 
mig i nogen Vidtlostighed, naar jeg er af en anden Mening.

§. 7-
Beskrivelse Bayer mener, at IjoéConftantinus bor i stedet forCbazarer, 
over dette deres der joge payinaker ud, læses Mazarer, fordi man finder, at 
^nd,^dets Ungarerne, som vare eet Folk med dem, komme siden fremi 

08 Europa, saa og fordi Conftantinus selv siger, at Mazarer og 
w ' User vare deres Naboer. Men da det altid er en betænkelig Sag 

ar forandre Læsemaaderne, og Bayer selv sætter sig imod dem, der 
ville paa bemeldte Sted forandre Mazarer til Lhazarer, fordi, 
siger han, at alle haandstrevne Boger ere derimod, saa gieider det 
samme imod ham, da han ey beraaber sig paa noget Mamiscripr. 
Desuden finder man jo hvS Conftantinum, at Payinakerne 

fordrevs



Om Patzinakerne.  
fordreve Ungarerne, hvilket er tvertimod det Layer siger; og 
havde Ungarerne nedsat sig i payinakernes Land ved Wolga, 
saa havde de fsrste, da de siven bredede sigud fra Tanais, og 
indtil Donau, ey kunnet fordrive dem fra Wolga, der laae faa 
langt imodOstemog hvorhenpayinakerne aldrig komme mere(19). 
Hvad patzinakernes Grcendser angaaer, dabcffriverBayer (20) 
dem saaledes: Fra Borysthenis eller Dm'epers Munding og ind
til Overfarten ved Crarium, hvor man drog over bemeldte Flod, 
boede Ch-rsonirerne, og besadde desuden Syd »Deelen af der 
Lrimiste Lararie; De stode under de Grakiffe Kevstre: Lige over 
sor dem, og allene ffilte ved Dnieper, boede de vestlige pagina
ker; Paa den anden Side af Dnieper stsdre de ostligepayinaker 
op til dem paa et kort Stykke, men bleve siden ffilte fra dem ved 
Chazarerneo Land; Fra Crarium af og indril Vandfaldene i 
Dnieper boede de vestlige parzmaker lige over for Chazarerne, strå 
ot Dnieper ffiltedem ad; fra Vandfaldene horre Landet paa begge 
Sider af Dnieper, og hen imod Kiow, patzinakerne til. Han 
melder og, at s-rncrvnre Lastel Sarkel har ey ligget ved den egent
lige og store Don, men ved Udspringet af den mindre Don eller 
Donetz, og at det nu kaldes Lrelogrod, hvilket paa Slavonift 
betyder en hvid Bye, ligefaavel som Sarkel paa Tyrkisk, hvilket 
Sprog Chazarerne talte, hvorfore og Conftantinus har oversat 
det ved Oaithiov, og Leontius Byzantius ved Arvxo'y 
£lWot; At denne Doney ffilte paa de Kanter imellem page» 
naker og Lhazarer, saa at de forste boede norden for den, og 
de sidste sonden; At payinakerne have formodeniligen boet lige 
til Danais norden for Chazarerne, thi derved kunde de boe Uzer- 
ne narmere end Alanerne, fra hvilke sidste de, efter Conftantini 
Beretning, boede sex Dages Reyse, og sra de forste derimod kun 
fem • At patzinakerne besadde alt Landet imellem Rusland og 
Bosporus, ved hvilket Conftantinus haver forstemet det Land, 
som de Lhazarer og Lhersone firer besadde, hvilker man af der fo» 
regaaende bar seek at vcere rigtigt; Ar denEramme eller der The
ma Quartzitzur haver boer ved Dniepers sstl'.ge Kanter, og den 
Stamme Jabdiertim ved dens vestlige; At Sarar og Burar boede

L l 3 fif
(19) loc. cit. p. 384. og 385.

(20) loc. cit. p. 398-422,
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270_________ Om Patzürakerne.______________________
af aAe Skammer lcrngst imov Osten, vev hvilke uden Tvivl for» 
(taaeS Syrucalpée og Borotalmat, hvilken Bayers Mening, VM 
Den er rigtig, viser, mev hvad stor Frihed man haver sammentruk- 
ket og forandret Ordene; At fra den Stad Diftra, forhen kaldet 
Doroftolum, nu Siliftria, ved Donau beliggende, boede devest» 
lige patzinaker, det er at sige lige over fer, saa at Donau var 
imellem; At de strakte sig langs Havet fra Donau og til Dnieper; 
At fem Floder fiode igiennem deres Land og fulde i Donau: Bru
tus, det er Prut, Seretus, nu Siret, Baruch, som Bayer mener 
at vær« Aluta, Trullus, font ban tanker at vare den Flod, der 
falder ncesten lige over for Alut sonden fra i Donau, og Cubu, 
som han ikke forklarer, men mig synes, at da man imellem Siret 
og Aluta finder paa Landcharterne dr tvende Floder, Jalonicz og 
Dembrowitz, ogsaa kaldet Argifch, saa bor man holde dem for 
Trullus og Cubu; At Aluta var Greendsen af deres Land imod 
Vesten; $t Ultini, Dreblenini og Cenzenini have boet langs 
Den store Flod Przipiecz, som flyder fra Vester til Oster igiennem 
Licthauen, gior Landet meget moradsigt, og falder tilsidst i 
Dnieper, hvilketey er imodmin MeningangaaendeLenzeniner» 
nes Seede, da Byen Lenczna ey ligger ret meget langt fra be
meldte Flods Udspring, saa at man kand kalde paa de Tanker, at 
benzenini have boet lcrngst imod Vesten, Dreblenini i Midten, og 
Ultini imod Osten, hvilke Bayer tilstaaer ey at kiende, og som ere 
mig ogsaa ligesaa ubekiendte; Og endelige« at Patzinakia laae 
norden for Turcia eller Ungern. Saa vidt gaaerBayers Bejkri- 
velse, hvorudi dog fattes egentligen at bestemme, hvilke Lande pak» 
zinakerne have besiddet, saa og at fastscme, hvad Keyser Conttan- 
tinus haver menet ved een Dags Reyse. Angaaende det sidste, 
Da seer jeg intet andet Raad, end at tage sin Tilflugt til Den gamle 
'Historielkriver Herodotum, som regner 200 Stadier paa een 
Dags Reyse (21); Da nu 33 Stadier udgi ore een Tydff Mist, 
saa sees deraf, at han haver anseet 6 Mile for een Dags Reyse, og 
denne Regning (Fulle vi faae at see at komme gandsse vel oversens 
iikD ConftantinL payinakernes Land begyndte ved den Sorte 
Soe, hvor Donau faldt ud i Havet paa dens nordlige Kanter, 
fulgte saa langs Donau lige til den Flod Aluta, dogsaaledes, at 
imellem der og Donau laae en Strcrkning af en halv Dags 

Reyse,
(ti) I. 4. c. 101.



Om Patzlnakerne.
Reyse eller z Mile ode, paa vet Indvaanerne kunde vcere sikre 
for BnIZaeemce Overfald; Siden strakte sig deres Land i Nord 
folgende ^luca-Floden, og derfra ti! Turkia eilet Ungern yare 
fire Dages Reyse, eller 24 Mik, efter hvilken Regning den Deel af 
wallachiee fra Aluta indtil Ungern, og ncesten gandsse Sieben
bürgen, har maat ligge ode. Naar man kommer til Alutæ Ud
spring, maae man dreye deres Grcendser noget hen i Nordvest, 
saa at de gaae ind i Polen ved pokuriens vestligste Grcrndfer, og 
da maae man lade dem noget folge langs de Ungersse Grcrndfer 
norden for, og vester paa, dog i der allerhoyeste ey lcengereendder 
saa kaldte Rode Rusland strcrkker sig; thi lader manZey Dette stee, 
saa har Keyser Conftantinus ingen Foye havt, al legge Patzina- 
kia norden for Ungern, og holder jeg for, at paa den Kant har 
intet eDe Land vcem imellem disse tvende Folk, saasom de store 
Larparhiste Bierge vare god Sikkerhed nok for begge; Siden 
maae man lade deres Land gaae noget hen i Nord-Ost, frnSanock 
af og til Lucko, og derfra ncesten i lige Linie fra Vester til Oster 
hen imod Kiow, fra hvilket det laae sonder for een Dags Reysr 
eller 6 Mile; Derfra fulgte det langs Dnieperen indril dens Ud
fald i der Sorte Hav, og siden langs det Sorte Hav indtil Ud- 
faldet af Donau. Af disse Grcrndser sees, at det vestlige Patzinzi- 
kia, thi deler kun dette endnu som er beskrevet, haver begrebet i sig 
hele Lessarabicn og Moldau, det meste af wallachiec, und
tagen den liden Snip fra Aluta og til Ungern, noget af Sieben
bürgen, hele podslien og pokurien, den storste Deel af det saa 
kaldte R-de Rusland, og en god Deel af Volumen og Ukraine. 
Dog maae herved vgsaa iagttages, al payinakerne vare paa den 
hsyeste Spidse as deres Magr, da Keyser Conftantinus skrev, saa 
al man sinder, ar dessiden ey besadde del Rpde Rusland, psku- 
rien, og del egentlige podolien. De ostlige patzinakersGrcrnd, 
ser ere meget mere vanskelige at bestemme, Dog vil jeg giore ved 
dem hvad jeg kand. Paa den Side strakte deres Land sig ey uv 
ligetil Dniepers Udlob, men det begyndte nogle Mile oppe r Lan
det, ved et Sred kaldet Crarium, hvor Overfarten var over 
Dnieper, og strakte sig siden i Nord langs Dnieper indtil paa 
6 Mile nar Kiow. Nede ved Crarium var deres Land meget 
smalt, og blev forft et kort Stykke indskrcrnket ved Cherfonest, 
rernes Land, og siden ved Chazarrrnes. Dette sidste strakte sig 

langs 
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langs Mceokis indtil Don, men da man ey veed hvor bredt det 
var, saa kand man ey heller egentligen vide hvor payinakernes 
begyndte. Saa meget er vist, ar imellem Patzinakia og Chazaria 
vare fem Dages Reyfe, bet er et sde Land af 30 Mile, og ar alr 
hvad som laae fonden for Doney, eller den lille og falske Tanais, 
regnedes kil Lhazaria. Heraf stukrer jeg, at payinakerne have 
besiddet de Zapsrowiske Losackers Land, hele Ukraine, hvor 
pnlcava ligger; Siden fra Kiow gaaet i Nord-Ost, og befattet 
i sig noger af Severren og Vororinsk, thi der maae deres Land 
gaae norden for Donerz, og endeligen haver det strakt sig lige til 
Don-Floten selv, og begrebet i sig de store Udorkener eller Step
per paa de Kanter, hvilket gier det rimeligt, at der haver kun v«- 
ret meget lidet Land beboet; Thi efter Conftantini Beretninger 
var fra dem og til Mordia ti Dages Reyfe, det er 60 Mile, 
hvorved forstaaes Morduanerne, der i Nifi Novogrod bebor 
utrolig store Skove ; til Uzia, hvilket laae ved Wolga, sem Dages 
Reyfe, det er 30 Mile; til Alania, som, foruden andre Lande, 
begreb i sig Lircassernes Land, 6 Dages Reyfe det er 36 Mile, 
hvilke 3 Maal komme gandsse vel overeens med Stadernes nu ver, 
rende Beliggenhed, naar iagttages, at Payinakerne have ogfaa 
ladet noget Land ligge sde paa deres Side, norden og vesten for 
Tanais eller Don. Derimod kand man ey vel tilstaae, at der 
paa de Kanter haver imellem dem og Lhazarerne ligget fem Da
ges Reyfe eller 30 Mile ode, thi saa finge payinakerne intet Land 
at bebor, og desuden var Donerz en god Skilsmisse imellem diste 
tvende Folk. Dog tilstaaer jeg gierne , at der haver ligget noget 
Land ode. Bayer haver foyet et Landchart kil sin Afhandling, af 
hvilket jeg haver havt megen Hielp.

.8.
Deres Sarder Hvad payinakernks Magt og Seeder angaaer, da er Key«

og Magt. str Conlhntinus den beste, og nersten reneste, som bessriver dem.
Hans Ordere disse: Jeg holder for, at det er den Romerske Key
sets Fordeel (herveb maae merkes, at Gråkerne vilde beständigen 
kaldes Romere) altid at have Fred med payinakerne, at omgaaeS 
veniigen med dem, og at indgaae Forbund med dem, og aarligen 
Kt sende en Apocrifiarium til dem med Gaver , som kand vcere 

dette 



_______________ Orn PahinakE. ____
Bette Folk anstcendige (Apocrifiarii vare saadanne, som fenDteö i 
Gesandtssaber), og som kand imovtage Givfler og en Gesandter 
jgien af dem, der her udi Lonstanrinopel maae nyde alle vcrrdige 
Welgierninger og TLresbeviisninger; thi Bette Folk grcrndser til 
endeel af Lherson, og kand, dersom det ey staaer i Venskab med 
os, giere Indfald i bemeldte Land, og plyndre det. Degrcrndse 
og til Russerne, hvorfore Be ogsaa, naar Russerne ry holde Fred 
meB Bent, falde ofte ind i Rusland, og giere Ber utrolig Skades 
Derfore legge Russerne nu Vind paa at have Fred meB Bern; 
Thi af dem kiebe Be Ører, Heste og Faar, eftersom saadanne 
Dyr ey findes i Rusland (her har den gode Conftantinus nok 
ladet sig forlede derved, at Russerne kiebte Qvcrg af dem, ey fordi 
Be intet havde, men fordi deres maassee var bedre). Desuden 
kand Russerne ey fore udenlandsse Krige, meB mindre Be have 
Fred meB parzinakerne; thi saasnart Be droge ud, kunde de an* 
Bre falde ind og sdelegge deres Land. Og da Bette Folk er tap
pert og stridbart, saa strcrbe Russerne af al Magt efter at have 
Bern med sig i deres Krige. Ey heller kunne Russerne soge hen til 
Constanrinopel, hverken for Krig eller Handels ssyld, udende 
have Fred med dem; thi naar Russerne komme til Dnieperens 
Vandfalde, hvor de ey kand seyle, maae de gaae paa Land, og 
bcrre deres sinaae Skibe, og da falde payinakerne dem an, og 
overvinde Bern letteligen, fordi de ey kunne paa eengang tage vare 
paa tvende Ting. Tyrkerne (det er Ungarerne) frygte meget for 
payinakerne, efterdi Be ofte ere blevne overvundne af Bern, og 
slagne paa det haardeste; Derfore ere de en Skrek for dem, og 
holde dem inden deres Gramdser. Naar derfore den Romersse 
Keyser haver Fred med payinakerne, saa kand hverken Russer 
eller Tyrker anfalde ham, og ey heller tvinge ham Penge af, thi 
de frygte da for Keyseren, som er bleven befcrsted ved bemeldte Folks 
Magt og Vcrlde. 0g ssulde Be falde ind i hans Land, saa kunde 
payinakerne, enten efter Forbund, eller ved Breve og Gaver 
fra Keyseren bevcrgede, igien falde ind i deres, plyndre det, og 
fore deres Hustruer og Born bort i Trcrldom. Den Romersse 
Keyser vil og synes mere forfærdelig for Bulgarerne, naar han 
staaer i Forbund meB payinakerne; thi Be kand ligesaavel falde 
ind i Bulgariet, fom i ovemueldte Lande, og ved deres Styrke 
og Mamgde sorderve det, hvorfvre og Bulgarerne holde med stor
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Fliv Venskab med dem, efterdi de oste ere bievne overvundne og 
plyndrede af dem. Den ene Deel af detpatzlnakiffeFolkgrænd' 
ser ril Cherson, og driver Handel med Lhersonirerne, og ge. 
leyder imod en vis Lsn dem og Keyserens Folk til Rusland, 
Chazaria og Zichia (et Land der laae i Asien paa den ostlige Side 
af Den Sorte Soe). De fore ud derhen Biattia (det er alle Slags 
Silketoyer),Bran6ia (deterBaand), Chareria (det er rart Klæde), 
Sementa (maaffee Frondfer), Peber, Purpur Parder-Skind, 
og flere Vare, som de Folk begiære, (ved Purpur Parder-Skind 
maae vel forstaaes meget rare Parder-Skind, hvor der haver væ. 
ret rode Pletter i, om ogsaa saadanne Parder-Skind gives). 
Naar et Keyserligt Sendebud kommer til Cherson, fender han 
til payinakia, og begierer Veyvisere og Gidfler, hvilke sidste 
han lader under Opsyn blive i Castellet Cherson, men han selv 
bor begive sig med Veyviserne tilpayinakia, forat udrette, hvad 
som er blevet ham befalet. Da undsee payinakerne sig ikke for, 
saasom de ere umættelige, og meget begierlige efter Ting, der ere 
rare hos dem, at fordre mange Gaver af ham; Gidflerne saavel 
paa deres egne som Hustruers vegne, og Veyviserne sorderes 
egen og Hestes Slæb. Og Naar han da kommer til deres Land, 
saa forlange de Keyserlige Foræringer; Og siden, naar de faae 
deres Folk igien (Veyviserne nevnlig) fordre de Gaver paa deres 
Koners og Forældres vegne; Og estdeligen, naar han kommer til
bage til Cherson, kræve de paa nye for deres og Hestes Slæb. 
Naar et Keyserligt Sendebud kommer i Chelandiis (et Slags 
smaae Fartoyrr, der seylede meget hurtigen) til de payinaker, 
der boe ved Dniester og Dnieper, saa gaaer han ey ud af sit 
Fartoy, men passer paa Keyserens Sager, og lader dem vide sin 
Ankomst ved en Tiener. Derpaa tager han Gidfler af dem, som 
han forvarer hos sig paa Fart syerne, og giver dem ogsaa Gidfler. 
Derefter maae de efter deres Maade aflegge Eed, og derpaa ud- 
deeler han til dem De Keyserlige Gaver, og tager til Venner af 
dem hvem han vil, og vender tilbage. Men saaleDes maae man 
indgaae Forbund med Dem, at de stulle staae Romerne bi, hvor 
det behvves, enten imod Russer, Bulgarer eller Lirker; thi De 
ere strekkeligs for dem alle, hvorpaa jeg kun tiiBeviis vil fortælle 
dette: Da Den Klerk Gabriel var sendt som Keyftrlig Gesandt til 
Tyrkerne, sagde han til dem: Keyseren vil, at I med eders Krigs.
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Herr (Tulle jage patzinakerne ud, og besidde deres Land, som I 
tilforn beboede,, paa det I kunne blive Naboer af hans Rige, og 
han derved kun have kort Vey at besoge eder med Gesandlffaber; 
Men da raabte alle Tyrkiffe Fyrster med een Mund: Vi paafore 
ey payinakerne Krig, thi dertil have vi ikke Kreefter, thi deres 
Land er stort, deres Mcengde umaadelig, og derhos ere de strid
bare ; Bring os derfore herefter ikke stere flige ubehagelige Ord, 
allerhelst parzinakerne komme hvert Aar fra Dmesters yderste 
Kanter, mod Foraarets Slutning, i vort Naboelaug, og hertdrive 
der Sommeren. Naar Russerne sogte ned af Dnicper-Floden til 
Constammspel, og de for Vandfaldene maatte gaae i Land, saa 
noddes de til, af Frpgr for payinakerne, at stille Poster ud, og 
siden, naar de komme til den smalle Overfart Crarium, hvor 
Landet er hoyt paa Siderne, bleve de og angrebne af dem. Der« 
efter havde de Fred indtil de komme til den Flod Selma ved Do
nau; thi da lobe payinakerne langs ved paa Kusten, og dersom 
da en Storm flog deres smaae Skibe op paa Landet, saa maatte 
de alle gaae ud af dem, for at satte sig imod payinakerne (22).

§ 9.
Onüaminus bliver end-viderelsaaledes ved(23): Henne imod 

Francia eller Tydffland laae det hvide Croatien, som lydede under 
den Frankisse Konge Otho (og hvilket maae soges i de Earpa« 
chiste Bierge, og maaffee i nogen Deel af Lille Polen, som ste
der dertil) og hvilket var ey Folkerigt, fordi det jcevnligen ble
plyndret af Franker, Dyrker og payinaker. Ved denne Ley- 
lighed siger han, tit det laae 30 Dages Reyse fra den Sorte Soe, 
og naar man maaler efter fra den til de Larparhiske Bierge, fin
der man, at der imellem dem ere 8 til 9 Grader , folgeligen bevi
ser dette, at han selv haver omtrent regnet 4 Mile paa een Dags 
Reyse. Da payinakerne bleve udjagede af Uzer og Chazarer, 
regierede folgende Fyrster over dem: Maitzan i det Thema Er, 
tein, Cuel i Tzur, Curcutan i G^la, Ipaon i Culpee, Cai- 

Mm 2 dum

(22) Conftant. de adminiftr. imp. Corp. By?, t. 22. c. i. p. 46. c. 2. 3, 
& 4. p. 47. c. 5. 6 & 7. p. 48. c. 8. p. 49 c. 9. p. 5® & 51.

(23) c. zr. p. gi. c. 37. p. 36. 87. c. z8> p. 88. c. 40. p. 89- c- 43* P-91- 
og 92.
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dum i Charoboe, Coftan i Takmar, Giaze i Lhopon, og Ba
tan i Tzopori. Jeg fremsætter disse Navne allene i den Tanke, 
om nogen kunde oplyse dem ved Hielp af det Mungalffe, Lal- 
wuckiske, eller andre Sprog fra de Kanter. Det sidste Navn 
Batan har nogen Lighed med Navnet af den store Mungalfle 
tz-eyerherre Baron, der levede i det izde Seculo. Efttr deres 
Dod maatte, ester en gammel Lov og Vedtægt, hverken deres 
Sonner eller Brodre efterfolge dem, menderesFarbrodresSon- 
ner, eller cg deres Sonner; thi de ville ey, atsaadan Værdighed 
ffal bestandig blive i een Linie, dog maae den ey heller gaae uden 
for Slægten. Da payinakerne bleve udjagede, bleve nogle fri« 
vikligen tilbage, og boede iblam Uzerne, og opholdte sig der endda 
i Conftantini Tid, dog saaledes, at man letteligen kunde kiende 
hvo de vare, og hvorledes de vare blevne stilke fra deres Lands- 
tnænt); thi de ginge med kone Klæder, som kun rakte til Knæerne, 
og afstaarne LErmer, for derved at vise, at de vare blevne revne 
fra deres Landsmænd. Paa denne Side af Dnieper, som ven
der imod Bulgarin, ligger endeel ode Byer ved Overfarterne af 
bemeldte Flod; Den forste kalde payinakerne Aspron, det er 
Den Hvide, fordi ben er bygget af hvide Stene; Den anden Tun- 
gatæ; Den tredie Cracnacatæ; Den fierde Salmacatæ; Den 
femte Sacacatæ, og den siette Giajucatæ. Jblant Levningerne af 
Disse Byer findes Fodspor efter Kirker, og Kaars af Steen, hvor- 
fore nogle troe, ac Romerne have boet der tilforn. Disse tre The
mata eller Stammer af parzinakerne kaldes Cangar, nevnlig 
Jabdiertim, Cuartzitzur og Chabuxingyla. Denne sidste Stam
me kalder Conftantinus ellers altid allene Gyla. Disse Cangar 
grebe til VaabenimodLhazarerne, men bleve overvundne, hvor- 
paa de fulde ind i Tyrkernes Land, og overvunde dem. Endeel 
Tyrker ginge da Oster efter, og nedsatte sig ved Persien, og andre 
Vester ester, paa Skæver kaldte Atel cufu, som nu payinakerne 
bebor. Efter denne Bestrivelse er Det rimeligt, at Tyrkerne forst 
have beboet de ostlige payinakers Land, og siden flygret hen, og 
nedsat sig i det Land, som de vestlige payinaker siden beboede. 
Men hvad der egemligen forstaaes ved Atel cufu, maae jeg til» 
staae at være mig ubekiendc; Dog maae nogle, om ey alle, af 
De vestlige payinakers Land derunder begribes. Efter nogle Aar 
angrebe payinakerne Tyrkerne xaa nye, tw Arpad regieredeover 

Dem;
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dem; overvunde dem, og tvunge dem at vige hen til det store 
Moravien; og fra den Tid af var der ingen Krig mere imellem 
diste tvende Folk. Symeon Bulgarernes Konge sendte, da Leo 
Philofophus regierte i Grækenland, Gesandter ril payinakerne, 
og giorde Forbund med dem kil at angribe og odelegge Tyrkerne, 
der vare hans Fiender. Tyrkerne, uvidende herom, droge imod 
Bulgarier; Men da fulde patzinakerne ind i deres Land, drcebte 
deres Familier, og joge dem ud, som vare sture til at bevogre 
Landet. Tyrkerne sunde ved deres Tilbagekomst Landet ode og 
fordervec, hvorover de nedsarre sig i der, som de siden beboede. 
Men der Land, son; Tyrken forsi havde bemcegtiger sig, kaldtes af en 
igiennemflydende Flod Etel og Cuzu, hvor nu payinakerne boe, 
og hvor Tyrkerne sidst boede. Paa det Sted findes adsti llige gamle 
Monumenter: Trajani Broe ved Indgangen i Turda (hvilket 
kommer vel nok overeens med hvad jeg forhen haver fastsat efter 
Bayer om Grcendserne af Turcia og Patzinakia paa de Kanter), 
Belegrada, som ligger rre Dages Reyse fra Broen, og hvor der er 
er Taarn fra Conftantini den Scores Tid, (da der imellem diste 
tvende Steder ere omtrent 36 Mile, faa kommer efter denne Reg» 
ning 12 Mile paa een Dags Reyse, men herved maae agtes, at 
her ey tales om Reyser til Lauds, men om Reyser paa en Flod, 
nevnlig Donau), og Derfra igien til Sirmium ere to Dages Reyse, 
hvorpaa det store Moravia fulgte. Af denne Beskrivelse fees, at 
Keyser Conftantinus haver selv ved Etelcufu forstnaet tflolbdix 
og Wallachiec, men om han ey haver blandet Landene sammen, 
det er en anden Sag; thi i de Egne er mig ingen Flod bekiendt af 
det Navn Etel, da det derimod er vist, at Wolga ogsaa kaldtes 
Etel og Atel, hvorfore jeg snarere troer, at ved Etelcufu bor 
forstaaeS nogle Lande ved Wolga, hvor nogle Stammer af Tyr
kerne have engang boet. Patzinakia strcrkker sig fra Diftr'a ved 
Donau til Sarkel, paa en Lcrugde af 60 Dages Reyse (hvilket efter 
4 Mile paa hver Dag udgior 240 Mile), og folger det langs 
Ausland oa Bosporus indtil Cherlbn, og indtil Sarat, Burat, 
og de 30 Egne. Selvstunme Keyser beretter udi et andet Verk (24t, 
at til patzinakernes Fyrster, eller Archonter, som han kalder 
dem, blev ffrevet med saadan Opfkrist: Breve fra Conftantinus

M m 3 og
{24) De cerimoniis au tø Byzantinæ, ex edit, Rejskü fol. Lipfiæ 1751,1.2. 
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Hvorledes og 
naar payina- 
kerne beme
strede sig det 
Land, som var 
deres trcdieBo- 
lig.

_________ Om Patzinakeme.  
og Romanus, de Christum elstende Romerste Keysere, til payina- 
kernes Fyrster, og neden for saadank Brev hang en Guld-Lull* 
eller Sig;ll.

§. io.
Naar Storreisen af det Land betragtes, hvorpayinakerne 

fcrstede deres tredie Bolig, fad kand man ey faide pad de Tanker, 
at de i eer Aar, eller paa eengang, have indtaget det. Hertil kom
mer, at Ungarerne eller Tyrkerne fynes to gange at vare blevne 
fordrevne af payinakerne. Den forste gang fra 889 til 893, 
da de boede imellem Don og Dnieper, ja vel endog for den Tid, 
saafom man finder, at Tyrkerne allerede 889 fulde ind i Ungern, 
og 89Z made man antage, at payinakerne have allerede havt 
Den Deel i Besiddelse, saafom Keyser Conftantinus siger paa et 
Sted, at de havde boet der i 55 Aar indtil han strev. Men da 
han paa et andet Sked siger, at de havde ikkun boet i deres Land 
i 50 Aar, og Neftor lader Ungarerne drage forbi Klove-Aar 898, 
hvilket kommer gandste overeens med Keyserens Regning, faa 
maae man antage, at payinakerne ey have erobret Laudet imellem 
Dnieper og Donau forend 898. Men her moder dog en stor 
Vanstelighed deri, at Ungarerne siges at væreDragne forbi Kiow, 
allerhelst de synes at være komne Nord fra; thi heraf folger, at 
disse Ungarer maae have boet Osten for Dnieper, og maaffee ver
ret nogle Levninger, der bleve tilbage, da deres ovrige Landsmernd 
maatte flygte for payinakerne, thi at disse Ungarer have boet 
Osten for Dnieper, lader sig ey vel nægte. Og at Ungarerne 
have tiligen nedladt sig i Moldau og Wallacbier, det seer man 
af Denne Cedreni (25) Beretning, at Keyser Leo Philofophus 
kaldte udi sit tredie Regierings Aar, Det er 889, dem derfra til 
Hiclp imod Bulgarerne. Heraf folger, at payinakerne maae 
for den Tid have udjaget i det mindste den storste Deel af Dem, 
fra Dnieper's ostlige Kanter, og forft efter Den Tid have forDre* 
vet Dem fra wallachier og Moldau. Dog maae Dette sidste 
være (feet forend 898, lad end være, at Det Da forst er bragt 
gandste til Ende; thi Ungarerne brede allerede ind i det store Mo- 
ravien, kaldte til Hielp af Keyser Amulpho, omtrent Aar

894
(25) Corp. Byz. t. 8. p.
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894 (26), og Keyser Conftantinus, som af alle haver vierer best 
underretled om payinakernes og Ungarernes Tildragelser, siger 
dog, ar Ungarerne fulde fsrst ind i der store Moravien, efterår 
de vare blevne udjagede af payrnakerne. Af all der hidindtil 
sagde er alrsaa klarc, ar Krigene, saavel den forste som den 
sidste, imellem Ungarer og payinaker, have varer i nogle Aar, 
og ar de forstes Uddrivelse haver begge gange ogsaa medrager nogle 
Llar, og ar man folgeligen vel maae adskille Aarene, da Krigene 
begyndte, og da de endtes, thi da komme sorst payinakerne til 
rolig Besiddelse af deres Lande. Godfridus Viterbienfis (27), 
som ffrev omtrent n86, vidner, atPincenares dreve Ungarerne 
Ud af Scythia, og at Pincenates endda udi hans Tid drukke Dy* 
renes Blod, og aaderaadr Heste,, Rave,, Ulve-, ogKatte-Kiod. 
Der er rimeligt, ar de have, ligesom der endnu forreelles om de 
nu varende Tacarer i der Lille Cararie, lagr Kiodet imellem sig 
og Hesten, som de rede paa, og derpaa redet der mort. Ar han 
kalder det Land Scythia > hvor Ungarerne boede, maae man ey 
undres over, rhi de midlere og nye Skribenter ere eenigr i, efter de 
Gamles Exempel, ar udstrakke derre Navn alt for langt. Imid
lertid er dog saa meget vist, at all det Land, som payinakerne 
beboede, var der rette gamle Herodoti Serbien. Eggehardus 
Vragienfis> eller densaa kaldte Annalifta Saxo (28), som stutter 
med Aar 1139, beretter under der Aar 892, ar Ungarerne bleve 
uddrevne uf Pecenacis, og bleve uf Arnulfo kaldte til Hielpimod 
Zuendibolh Mshrernes Konge. Albericus Monachus trium 
fontium (29), som flutter sin Kronike nred Aar 1241, henforer 
dem til Aar 89 Z-

Hu.

Efterat jeg sualedes haver viist, hvorledes og naarpatziria- 
kerne have bemestret sig de Lande, som udgiorde deres tredje Boe- 
pal, saa agter jeg nu ar handle om, hvad de der have fomttet, 

og
(26) Regino ap. Piftor. t, i, p6 69,

(27) ap. Pift. r. 2. col. 469.

(2g) in Ecc. Corp. Lift, med^ ævi. t. i, tol. 226.

(29) ex edit. Leibnitii part. 1, p. 225.
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og vet/ saa meget nmeligt, folgende Tidens Orden. Efter Aar 
903 giorde de og Lumaner javnlige Indfald i Siebenbürgen, 
fom da beboedeS af Blacher og Slaver, der havde ingen andre 
Vaaben end Bue og Pile, og fort efter bleve undertvungne af 
Ungarerne (30). Afdme Sted ffulde man flune, at Luma
nerne allerede saa tilig havde varet komne saa langt frem i Europa, 
men andre, og vigtige, Grunde og Vidnesbyrd hindre at give den 
Scrrnmg Bifald; Hvorfore man maae henfore dette til en af de 
mange smaae Urigtigheder, der findes hos denne Ungerffe Skribent, 
hvorvel han derhos ogsaa haver ypperlige Efterretninger. Der 
menes ellers, at han haver levet i Belæ 4 Tid, som regierede fra 
1235 til 1270. Imellem 912 og 919, da Zoe forestod det Grce« 
kiffe KeyserdomforsinSön Den unge Conftantino, giorDe Simeon 
Bulgarernes Konge atter Indfald i (Leaden; Ved hvilken Ley, 
lighed Joannes Bagas forlangede at blive Patriarch, og lovede 
derimod ar forffaffe paymakernes Hielp. Han reyste derpaamed 
Gaver til Patzinakia, bragte Gidfler tilbage med sig til Lonstan- 
rinopel, og Lofter, at de ville gaae over Donau, og bekrige 
Simeon. Derefter bleve den Patricius og Drungarius, det er 
Amiral, Romanus, og Joannes Bagæ Son, sendte med den 
hele Flove til Donau, for at fatte paymakerne over; men disse 
tvende Mand bleve saa ueem'ge, og komme i saadam Skianderie 
sammen, at payinakerne derover ginge hver hiem til sit, og der 
blev ingen Hielp af. Ved Tilbagekomsten var det nar ved, at 
Romanus derover havde mistet sine Oyne. Saaledes fortaller 
Leo|Grammaticus (31) dette, en Skribent, derffrev omtrent 950. 
Cedrenus (32), som flutter sin Historie med 1057, smaller der 
paa samme Maade, undtagen at Bogas, som han kalder ham,- 
forlangte kun at blive Patricius, hvilket ogsaa er rimeligere. Zo- 
naras (33), som flutter sin Historie med 1118, beretter det lige
dan, dog leggende til, at nogle fvrtalle, at saavel Amiralen Ro
manus , som Krigsharens Domefticus, det er den overste General,

Leo
(30) Anonymi Lift. Ducum Hungarian, in Schwandtneri Script. Hung-, 

t. I. p. 18. c. 25.

(31) CorP. bF. t. 6. p. 389 & 390.
(32) ib. t. g. p. 479 & 481.

(33) ib. t. 10. part. 2.1. i6. p. 146.
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Leo Phocas havde begge Attraae ester Keyferdommet, og fit det 
blev de» sidste sagt/ «t den fsrste var fifseylet for at bemestre sig 
det, hvorpaa han vendte hastig tilbage, og derved overlod Seyeren 
til bulgarerne, som allerede vare paa Flugten. Saa meget er 
vist, at Romanus faa Aar efter opkastede sig til Keyser, og 
forviiste Keyserinden Zoé til et Kloster. Vel lod han den ungt 
Conftantinum beholde Keyser«Ravn, men selv udsvede han den 
hele Myndighed, og Conftantinus maatte gaae i Rangen saave! 
ester ham selv, som efter hans Sonner. En Anonymus (34), 
som haver skrevet omtrent 961, Simeon Logotheta (35), som og 
stutter med 961, cg Georgius Monachus (36), som flutter om« 
trent med 950, berette Tingen ligesom Cedrenus, undtagen ak 
de tvende sidste legge til, at Romanus vilde ey engang imodtage 
paa Skibene de Romere, som flygtede for Bulgarerne. Da de 
alle berette, at Bogas fegte at blive Patricius, saa er det rimeligt, 
at det er en Copiist-Feyl hos Leo Grammaticus, naarhan beret
ter, fit han fegte om at blive patriarch. Aar 915 gjorde payi- 
nakerne det ferste Indfald i Rusland (37), og samme Aar skal, 
efter Neftor, det have tildraget sig mellem Grækerne og patzina
kerne, som jeg nylige» haver fortalt. Aar 944 drog den Rus- 
siffe Konge Igor med en mægtig Krigshær af mangehaaude Folk, 
hvoriblant ogfaa vare payinaker, imod Constantinopel, som det 
synes, til Skibs men den Grækiske Keyftr gjorde Fred med ham, 
og gav ham anseelige Foræringer, hvorpaa Igor beordrede patzi
nakerne at pagfore Bulgarerne Krig (38), hvilken Befaling 
dog ventelige» kun haver strakt sig til de payinaker, der tiente 
ham, uden al Tvivl for Lou. Aar 969 (men maastee snarere 
stal være 968,) giorde paymakerne atter et Indfald i Rusland, 
imedens Kong Suetoslaw var borte, og forte Krig med Bulga
rer og Græker. De beleyrrde hans Moder Olga, og Senner

Jaropolc

(34) ib. t. 16. p. 179 & 18®.

(35) ib. p. 356 & 357.

■ (36) ib. p. 424 & 425.

(37) Neftor in Müllers SsiNMl. Ruff. Gksch. Th. I. P- iZl

(38) ib. p. 21 & 22.
Nn
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Jaropolc og Oleg i Kiow> og det saa længe indtil der opkom stor 
Hungers-Nod. Men en Mand, som forstod payinakernes 
Sprog, vovede sig ud af Byen, roede langs Dnieper, og bragte 
nogen Undsætning til veye af de næst hos boende Folk, hvormed 
han rykte imod payinakerne, og lov udbrede det Rygte for sig, 
at det var Kong Suetoslaw selv med sin hele Krigshær, hvorover de 
bleve saa forstrekkede, ac de toge Flugten (39). LomonoHow (40) 
fortæller det om Igor saaledes, ar han havde payinaker i Sold, 
og havde faael Gidfler af dem, og ar de i sær finge af den Græste 
Keyser Lomano foræret Guld og Silketsyer; Ogom Beleyrin, 
gen af Kiow, at Russerne komme den til Undsætning med Skibe, 
at de finge den gamle Dronning Olga, og de unge Prindser, ud til 
sig, og at de gave for, at de kun vare A vant-Guarden, og at 
Suetoslaws hele Hær fulgte efter, hvilket bevægese Den payinakisse 
Fyrste til at giere Fred med den Russiste General, og at forære 
ham en Hest, en Sabel og Pile, hvorimod han fik til Giengave 
et Pantzer, et Skjold, og en Sabel. Suetoslaw kom derpaa 
virkelig tilbage, og forjagede payinakerne langt fra deRiowffe 
Grændftr. Aar 971 (41) faldt Suetoslaw atter ind i detGrækiste 
Keyftrdom, og havde blant andre Folk ogfaa payinakermedsig. 
Krigen blev da fort med afvexlende Lykkeog til sidst Fred giort 
972, hvorpaa Suetoslaw vendte tilbage til Rusland med faa Folk, 
men rügt Bytte. En af hans Generaler Sweneld raadde ham 
da at tageLandveyen tilbage tilXlow, saafom paymakerne, der 
opholdte sig ved Dmepers Vandfalde, vilde giere ham Farten 
paa bemeldte Flod farlig. Men Suetoslaw tog dog den sidste Vey, 
hvilket bekom ham meget ilde, thi Jndvaanerne af Perejaslaw i 
Ltrlgarier havde underrettet payinakerne om alle Tmg, hvilke 
derpaa saaledes omringede Rufferne ved Dniepers Vandfalde, ak 
de niaatte vintre over ved Belobereshje (det erden Soe Lereren, 
der ved en smal Aabning foreenes med det Sorte Hav, to Mile 
neden for Oczakow, hvoraf sees, at Russerne have med deres 
Flode vendt tilbage igien), hvor de gcraadede i saadan Hungers 
Nod, at et Heste-Hoved kostede een halv Griwe (een heel Griwe

stal
(39) id. p. 98.
(40) Alte Ruff Gesch. x. 92. 93. nr. & 113.
(41) id. p. ug. X2$.
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stal omtrent have ti teret faa meget, som Den tolvte Deel af en Hol- 
landst Ducac). Derefter fortfatte De atter deres Vep, men i Be- 
gyndeisen af Foraaret, (Aar 973) bleve de uformodentligen over, 
rumplede ved oftbemeldtr Vandfalde af Den Paymakiske Fyrste 
Kura, og Suetoslaw meD De Pejle af sine.Folk ihielstaget; Nogle 
faa bragte Sweneld t Behold til Kiow. Patzinakeme lode Sue- 
toslaws Hierneffal indfatte i Guld, og Derpaa fatte: Hvo der 
tragter efter andres Gods, mister fit eget; Og brugte de den siden 
til at drikke af i deres Giastebuder. Müller (42), endffisnt han 
ogfaa betiener sig af Neflor, viger Dog i folgende Ting fra Lo- 
monoflows Fottalling: Den General, fom raadede Suetoslaw 
at gisre Hiemréyfen ti! Kiow til Hest, kalder han Oten Swenald; 
De Skibe, Suetoslaw vendte tilbage paa, vare meget smaae; Pac- 
zinakeme passede ham op paa nogle smaae -Oer, der laae i Dnie
per (uden Tvivl De famme, hvorpaa nu de Zaporowiffe Lofacker 
boe), og giorde Farten paa don usikker, ved at forfynke Den; 
Stedet, hvor han vintrede over, hedte Biel-Bereg o: den hvide 
Strandkant; og endelig, at Suetoslaw blev forst fanget, og siden 
ombragt. Saadant Endeligt fik Denne magtige og stridbare Herre, 
Det havde kommet Bulgaricc og Det Grakiffe Kepserdorn til at 
ffialve mere end eengang. De Grakiffe Skribenter tale om denne 
merkelige Tildragelse faaledes: Cedrenus (43) siger, at Sphen- 
dofthlabus, faaledes kalder han ham, brod med en Krigshår, 
308000 Mcrnd stark, og bestaaende af Russer, Bulgarer, pac# 
zinaker og Tyrker, eller Ungarer, ind i Thracien, stråledes at 
Russer og Bulgarer marcherede fammen for sig, Tyrker for sig, 
og patzinaker for sig, hvilke sidste bleve overvundne ved faaDan 
List, at endeel Graker viiste sig for Dem, lode ligesom De bleve 
bange, og vigeDe tilbage, ja tilsidst toge reent Flugten, hvorover 
Patzinakeme, fom her ogfaa kaldes Gcyther, forfulgte dem uden 
mindste Orden, indtil De komme til Den store Graffe Krigshår, 
da de bleve angrebne baade for og bag, ogpaaSiderne, og naften 
alle omkomne. De payinaker, som ep havde varet meD i Dette 
Slag, love sig dog herved ep forfarDe, men rykte imod Gråkerne; 
men De bleve dog ogfaa efter en haard Strid overvundne, mange 
ihielstagne, end fiere fangne, og de fleste overblevne faarede; Ja

N n 2 dersom
(42) p. 10 2. & I03.
(43) Corp. By1- c. 8 . P- 5«. ?rz. 534.



284 _________ Om Pahinakeme._______
dersom Natten ey var indfaldet, havde ingen kommet derfra. Da 
Fred blev giort imellem Russerne og Gråkerne, lod den Grcrkiste 
Keyser Joannes Tziinisces sig ved den Russiske Konge bevage til 
tit forlange af payinakerne ved Gesandters, at de skulde blive 
Gråkernes Bundsforvante og Venner, ey mere gaae over Do
na», for at plyndre Brrlgarier, og at tilstaae Russerne frie Til- 
bage-Marche giennem deres Land. Enchanirernes Bisp Theo
philus forrettede dette Gesandtskab, payinakerne indginge alt, 
lindtagenden Post om Russernes Tiibage-Marche; Hvorforede 
og lurede paa dem, og ihielfloge Sphendofthlabum med alle sine 
Folk, thi de vare fortornede paa ham, fordi han havde giort Fred 
med Gråkerne. Zonaras (44) forterller det altsammen paa famme 
Maade, undtagen noget kortere. Ester Suetoslaws Dod regie- 
rede hans Son Jaropolk, med sine tvende Brodre Oleg og 
WJadimir, omtrent til 980, eller 98 r, saa at hver havde sit Stykke 
af Rusland. Men Jaropolk flog sin ene Broder Oleg ihjel, og 
forjog den anden Wladimir, og var derpaa saa lykkelig, at han 
gjorde sig payinakerne statstyldige, hvis Fyrste Aldeja traadde 
derpaa i Russist Tieneste, og fik, foruden store TEresbeviisnin- 
ger, ogfaa Stcrber og Lande (Efter al Anseende har Jaropolk fim 
overvundet endeel af payinakerne, thi her tales kun om een Fyrste, 
og de havde mange). Men ester nogen Tid kom den flygtige Wla
dimir tilbage med en stor Krigshcrr af wareger. En troe Be- 
rienk, ved Navn Waråshko, raadde ham da tit at flygte ti! payi- 
nakerne, men ester en Forraders Raad, ved Navn Lind, over
gav han sig til sin Broder, og blev myrdt. Waråshko, eller som 
Müller vil, Blud selv, der dog ey troede sig at vare sikker, flyg
tede derpaa til payinakerne, ophidsede deres Fyrster, og forte 
med deres Hielp en langvarig Krig imod Wladimir (45). Denne 
Herre forlod den Hedenste Religion, og lod sig Aar'988dobe, an
tagende den Graste christelige Troe; Hans Exempel blev fulgt af 
Den payinakiske Fyrste Metigan, fom blev dobt t Cherfon. 
payinakerne foruroligede ham ved idelige Indfald, hvorover han 
lod bygge Stader ved de Floder Desna, Wyftr’, Trubefch, 
Sula og Stugna, og gav dem til tit beboes af Nowaorsdiffe

Slaver
(44) CorP- Byz. t. 10. part. 2. 1. 17. p. 165 & i6g.

(45) Lomonoflow p. 127-133. Muller p. 103-iøJ,
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Slaver, Kruviczer, Wåticzer, og Czuder. Aar 988 bragte 
han Krigen imod payinakerne med Fordeel ril Ende. Imellem 
$91 og 993 bekrigede han Bulgarerne og Lhorwarerne, men 
payinakerne komme dem i stort Antal til Hielp. De modtes ved 
Ben glob Trubcfch, saa at hver stod pan fin Side af Floden, 
payinakerne lode paa deres Side en ftarf Mand trcrde op, og 
forlangte at Russerne ssulde giore ligefaa, at de ssulde sigte fam
men , og at den, som vandt, ssulde agtes at have vundet for fit 
hele Folk. En stark Russe traadde frem, og flog payrnakeren, 
hvorpaa den hele payinakiste Krigshår tog Flugten, og lidde et 
stort Nederlag. Dl Erindring heras lod Wladimir paa det Sted 
bygge den Stad Perejaslaw o: Han tog Berommelfen bort. 998 
overfaldte payinakerne ham usormodentligen i den Bye Wafli- 
lew, hvor han var med faa Folk, faa at han nmatte tage Flug
ten , og ssiule sig under Bye-Broen. Imedens han Aar 999 var 
i Nowgorod, beleyrede de den Bye Bielgorod, og bragte den 
ved Hunger til det yderste; Men da den var paa Veyen at over
give sig, blev den reddet ved en af sine Borgeres Klogssab, som 
bildte Fienden ind, at der endda var et stort Forraad as Pro
viant (46).

§. 12;
Udi det 11te Seculo finder jeg folgende Bedrifter af Pays- Deres Bedrift 

nakerne optegnede: Den stridbare Polsse Konge Boleslaus bekri, ter i det ny 8e- 
gebe Aar 1013 den Nusfifle Konge Wladimir ved Hielp af en cuI°- 
Hoben Tydsse, havde og parzinaker med sig, hvilke, endssiont 
hans Giæster, han dogalle lod myrde (47). Aar 1015 fik den 
Grakisse Keyser Bafilius at vide, at den Bulganste Konge Joan
nes og General Cracras havde soreenet sig fammen, og ventede 
paa Payinakiff Hielp, hvorover han felv drog med en mægtig 
Krigshær til Bulgarier, men payinakerne komme ikke (48). Udi 
samme Aar dode den Russisse Konge Wladimir, hvorpaa der 
opkom Krig imellem hans tyende Sonner, Swatopolk, derregie-

Nn z rede
(46) Lomoncffow p. 162.166.168-170.171. Müller p. no. III. 112.

(47) Ditmarus in Leilm. Script. Brunfv. t. i. p. 397,

(4g) Cedrenus, Corp. Byz. t. 8. p. 557»
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rede i Kiow, og Jaroslaw i Nowgorod Den forste havde par- 
zinaker til Hielp, men blev dog ivi6 overvundet i et stort Slag, 
og maatte flygte til Polen. Der fik han den tapre Konge Boles- 
laum med sig, firm med en mægtig Krigshår af Polakker, 300 
Tydste, soo Ungarer, og 'oov payinaker, gik ind 1018 i Rus
land, overvandt Jaroslaw i et stort Feldksiag, og indtog Kiow. 
Ditmarus Bistop af Mersebmg, Oer levede paa Oe Tider, vidner, 
at iblant mangchaar.de Folk, der boede i Kiow, vare og de stade
lige payinaker. Men kort efter kom Jarosiaw tilbage, og indtog 
Kiow paa nye, hvorpaa Suetopolc flygtede til payinakerne, 
og kom med en mægtig Krigshær af dem tilbage. Der steede da 
et grueligt Slag, men endelig beholdt Jaroslaw overhaand, oz 
Suetopolc maatte flye, og dode paa Flugten (49). Omtrent 
Aar 1026 fulde payinakerne ind i Lulgariee, fom da tilhorte 
Grækerne, og thielfloge og fangede mange Folk, Anforere og Ba- 
raillvner. Keyser Conftantinus giords derover Stadtholderen af 
Sirmium, Diogenem, til Hercugaf Lulgariec, hvilken ofte over
faldt dem, naar de vare adspredede, og tvang dem at gaae til
bage over Donau (50). Da Romanus regicrede i Grækenland, 
plyndrede payinakerne Aar 1031 Mxsion, Oetcr2Zuigarier(e i). 
Aar 1035, da Michael var Grækist Keyser, plyndrede de hele 
Bulgarier lige til Theflalonica i Macedonien, og 1036 giorde 
Le om Foraaret tre gange Indfald i sammeLand, odelagdealting, 
og dræbte, udcn Forstiæl af Alder, alle deres Fanger paa de pinfvm- 
ste og grusomste Maader. De fangede da og fem Anforere (52). 
Udi samme Aar giorde de og Indfald i Rusland, og beleyrede 
Kiow, imedens Kong Jaroslaw var fraværende i Nowgorod. 
Men han kom tilbage med en stor Krigsmagt af Russer, Slaver 
vg Vareger, og overvandt dem endeligen gandste, efter en haard- 
nakket Modstand. Paa det Stev, hvor Slaget stod, ble? siden

(49) Lomonoffow p. 175-184. Müller p. 171.184, N!kN ffulde VKte 174.
Ditmarus in Leibn. Ser. Brunfv. t. j, p. 426 & 427.

(50) Cedrenus Corp. By?, t. g. p. 564. Zonaras ih. 1.10, part. 2, 1,17 
p. 179.

(51) Cedrenus ib. p. 564. Glycas ib. t. 9. p. 242,

(52) Cedrenus ib. p. 576 & 57g.
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St. Sophiæ Kirke bygget. Lomonoffow siger, al fra ven Tid 
blev patzinakernes Navn ey mere hort, en Scrming, som stal 
kuldkastes ved det folgende af Veres Historie (s z). Imellem 1041 
og reje havve patzinakerne atter ac bestille med Ven Grækiske 
Keyser Conftantino Monomacho. Cedrenus beskriver Veite saa- 
ledes ($4), og gior tilligemed folgende merkvcrrdige Beskrivelse 
over paymakernes Tilstand paa de Tider: De ere et Sc^chisik 
Folk, af de Rsngelige Solcher, stork og talrigt, ogimodhvil- 
ker intet anvst Gcychrsk Folk allene kand bestaae. Det deles i 
13 Stammer (her maae enten' Cedrenus tage feyl, eller ogen 
merkelig Forandring være (teet siven Keyser Conftantini Tid, da 
der kun vare 8), som vel alle kaldes payinaker, men hvoraf hver 
haver sit Navn ester sin Fyrste. De boe imellem Donau og 
Dnieper indtil Pannonien, og vanke om, opholdende sig under 
Tcelte. Over dem regiereve da Tyrach, en Son af Kieter , af 
en meget fornem Stamme, men derhos elskende Fred og god Roe. 
Paa samme Tiid var Ver og en ved Navn Regenes, en Son af 
Baltzar, af en meget ringe Herkomst, men tapper og erfaren i 
Krigen, og som ofte havde overvundet Uzerne, ver giorde Ind- 
fald, og vare etUnmff Folk, da DetimoD Tyrach ep allene ikke 
havde turdt gage dem i move, men envog havve ffiulet sig i Soer
ne og Moradserne ved Donau, payinakerne havde derover vel 
TErbodighed for Tyrach, i Henftenve til hans store Herkomst, 
men de elskede Xegenem for hans Tapperhev. Herover fatteDe Ty
rach Hav til ham, og befluktede at tage ham af Dage. Men Va han 
nogle gange forgiæveS havde hemmeligen efterstræbet ham, sendte 
han enveligen en Skare for ar gribe og Dræbe ham. Men han kog 
Flugten, og ffiulte sig i Moradserne ved Dnieper. Derfra be
vægede han sin egen Stamme Belemarnis, og en anden ved Navn 
Pagumanis, kilak falde fra Kongen. Med disse to Stammer ind
lod han sig derpaa i Strid mod Tyrach, der havde elleve med sig; 
Men han blev ved Mængden overmandet, og maatte tageFlugten. 
Han vankede da om ved Moradserne, og befluttede tilsidst ak 
»vergive sig til den Grækiffe Keyser. Han begav sig tilDorofto- 

lum

(53) Lomonofiow p. igg. Miiller p. igy yg igg. Din go fli hi!?. Polon. 1.2. 
1.1, col. igz.

(54) ib. t. g. p. 606-609. 611-617!»

287



288 __ ______ Om Patzimkeme. _ 
lum paa en Oe, med 20000 af sine Folk, og gav tilkiende for Lan
dets Stadtholder Michael Anaftafii Son, hvo han var, og at 
han fegte Keyserens Bestyttelse. Saa snart Keyseren fik Under
retning herom, lod han give hans Folk Underholdning, og ham 
selv fere med al æresbevisning til Byzantium. Der blev han 
venligen og prægtige« imodtaget, giort til Patricius, indffrevet 
blant Romernes Venner, og fik til Foræring tve Slotte ved 
Donau, med mange Agre; hvorimod han lovede, at lade sig selv 
vobe, og at overtale sine Landsmænd dertil, hvilket ogsaa steede 
ved den Munk Euthymius, fom Debte dem alle ved Donau. Re
genes tog derpaa sine nye Lande ved Donau i Besiddelse, og 
efterår han ve! havde befæsted sig der imod alle uventelige Llngreb, 
gik han over Donau ind i Patzinakia, og plyndrede, nu med 
1000 Mænd, nu med 2000 Mænd, nu med fiere, og nu med 
ferre. Han flog alle Mænd ihiel, men Qvinder og Born forte 
han bort og folgte til Grækerne. Tyrach sendte herover Gesandtere 
ril Keyseren, og lod sige, at siven der var Forbund imellem dem, 
saa burde han enten ikke have taget imod Regenem, eller idet 
mindste hindre ham fra at stade Romernes Venner, truende der
hos med Krig, hvis dette ey blev efterkommet. Keyseren tog imod 
dette Sendebud med^Foragt, bad Michael og Regenes vel at 
paste paa Donaus Flodbredde, og at lade ham vide, om nogen 
stor Krigshær stuide lade sig fee, paa der han kunde sende De vest, 
lige Troupper didhen, og stikkede han stray 100 tre-rang-aarede 
©alleper til Donau for at hindre payinakernes Overgang. Ty
rach bkde til Vinteren kom, da gik han over den ftosne Donau 
med 800000 Mænd, som Der sagdes, og plyndrede og odelagde 
alle Ting. Saa snart Keyseren fik Dette at vide, sendte han de 
Macedoniste og Lulgariste Troupper, tilligemed dem fra Adna- 
«opel, Michaeli og Regent til Hielp. Med visse gjorde Regenes 
Dem stor Afbræk. Hertil kom, at en Mængde Qvæg, Vi in og 
Miod, var faldet i deres Hænder, om hvilket sidste De ep engang 
tilforn havde hort tale, og hermed fyldte de sig saaledes, at de 
bleve plagede af stærke Coliquer, saa at Der dode mange hver Dag. 
Udi saadan Tilstand angreb Regenes Dem, hvilket forfærdede dem 
saaledes, at de bortkastede deres Vaaben, og tilligemed Tyrach 
og De andre Fyrster overgave sig til Fanger. Regenes raadve til 
at dræbe Dem alle, thi sagde han, Slangen bor dræbes om Vinte

ren,
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ren, naar han ep kand rsre sin Svands, paa Det han ep stal for# 
aarfage Skade, naar han igien er bleven opvarmet ved Solens 
Hede. Men de Romersse Äussrere funde ep Behag herudi, og 
paastode, at Det var Den Romersse MilDhed uanstcendigt, ogat 
det var bedre, at adsprede Dem paa de sde Bulgarisse Marker; 
thi Derved kunde Kepseren baade faae en anseelig Indkomst, saa 
og have Soldater imod Tprker og andre Barbarer. Dette sidste 
Raad blev fulgt, dog ihielflog Regenes alle De paymaker hau 
havde fanget, undtagen Dem han solgte, og vendte derpaa hiem. 
De ovrige bleve ved Stadlholderen i Bulgarier, Bafilius Mona
chus, nDfpreDeDe paa Markene ved Sarclica, som nu er odelagt, og 
laae ep langt fra Sophia, Naifus, nu Nifla, og Eutzapelus, esterak 
deres Vaaben vare Dem fratagne. Tyrach derimod blev, tillige
med 140 andre Mcend, fort til Kepseren, som tog vel imod dem, 
lod dem Døbe, og beviste dem megen ALre, saa at de levede de
res Tid vel hos ham. Kort efter fik Kepseren Krig med Sulta
nen i Persien, og vcrbnede han da blant andre i fooo pagina, 
ker, og satte over Dem fire Anforere af de parzmaker, som vare 
i Constaminopel: Sultzum, Seite, Caraman og Cataleim. Hatt 
gav dem anseelige Forceringer og ssisnne Vaaben. Tanken var 
at sende dem tilIberien, for der at fügte imod Perserne. Da 
De vare komne over til Asien, og allerede dragne frem til ttldtrc# 
tie, et Landssab i Cappadocien ved Euphrar, holdte de en 
Raadsforsamling, som de selv kaldte Comenton, hvorledes De 
ssulde satte sig i Frihed. Meningerne vare adffillige, men endeli- 
gen overtalte Cataleim Dem til at foreene sig med deres Lands
mand i Bulgarier, hvorvel de havde ingen Skibe, og vel vidste, 
at han ingen kunde ffaffe. Da de komme til Havet (venteligen 
til Hellespomen, thi ved Bosporus turde de vel ep gaae over, 
efterdi de da havde maat drage lige forbi Constantinopel), gav 
ötaleim sin Hest Sporene, sigende: Enhver, som vil frelse sig 
og alle paginaker, han folge mig, og derpaa svommede han 
over Havet, efterfulgt nu af en, nu af en anden, thi De vare alle 
ril Hest, og tilsidst af dem alle, saa at nogle bortkastede deres 
Vaaben, men andre beholdte dem. Saaledes komme De over til 
Den anden Side ved SanKum Tharafium, og rede derpaa haste- 
ligen, uden at nogen turde fætre sig imod Dem, til deres Lands- 
mcend, som De foreenede sig med ved Lriadiya, og siden med Dem,

O o der
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der boede paa de andre Steder; og bevæbnede de sig med Oxer, 
Leer og andre Bonde-Jnstrumemer; Rykteimodphüippopslis, 
ginge over Det Bierg Hcrmus, vg leyrede sig ved den Flod Gs- 
mum paa Marker nær Dsnrnr; Seite allene blev i LibitzS, men 
blev overfaldet af Arianita med De Macedonifke Krigshære, 
mistede sin Leyer, og maatte flye. Det Sted, fom payinakerne 
egenrligen fatte sig fast paa, kaldtes de hundrede H^e, og var 
en stor Slette imellem Hcemus og Donau indtil Havet, fuld af 
Krat og Skove, vg havde Overflodighed af Vand vg Engbunde. 
Udi faadan Tilstand blev Regenes kalder til Hove, men han blev 
vm Natten overfalder af tre payinaker, og fik i Ssvne endeel 
Saar, Dog ey vodelige, saasom hans Son Baltazar kom med flere 
til Undsætning, og fangede dem. Baltazar lod sætte Faderen paa 
en fire-hiuled Vogn, trukket af to Heste, og fulgte selv, tilligemed 
sin Broder Gulin, til Fods, da alle de andre payinaker vare til 
Hest, og Morderne bleve forte bag efter bundne; thi han turde ey 
giere dem noget, fordi de beraabte sig paa Keyseren, til hvilken 
de sagde, da han spurgte Dem, hvorfore ve havde giort Det, at 
Kegenes var utroe, og havde havt i Sinde, tilig om Morgenen 
at plyndre Byrn, ar ihielflaae alle Dens Indvaanere, og at vende 
tilbage til payinakerne. Keyseren, som var urimeligen mistæn« 
kelig, lod ey Sagen undersoge, men fæstede strap Troe hertil, og 
lod Regenem, under Paastud at forge for hans Sundhed, egent» 
ligen holde i Fængsel, hans tvende Sonner lod han adsprede hver 
paa sit Sted, og hans payinaker lod han vel beværte med Mad 
vg Drikke, men fegu kun Leylighed ar stille dem ved deres Vaaben 
vg Heste, og at kaste dem i Fængsel. Morderne lad han gaae srir 
vm hvor De vilde. De stilke sig an ligesom de ey merkede noget, 
men om Narren droge de Deres Vey, marcherede uvphorligen, og 
foreeneve sig med de andre payinaker, hvorpaa de samtligen 
leyrede sig ved Aula, et Castel ved Indgangen af Hcrmus, ey 
langt fra Adrianopel, vg gave sig kil at plyndre. Den vestlige 
General, Magifter Arianites rykte derpaa imod dem, havde vg i 
sorstningen en liden Fordeel, men tabte siden ved det Castel Dam
polis et anseeligt Slag. Keyseren sogte derpaa ved Gaver at for
binde sig Tyrach, og de andre payinakifte Fyrster, som vare i 
Staden, og lod dem sværge, at de stulls stille Deres Landsmænd 
tilfreds, hvorpaa han lod Dem ud af Staden. Han kaldte dr 

ostlige
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ostlige Troupper til Hielp, og satte Reétor Nicephorus ti( An* 
forer over dem, og gav ham med Catacalon, som var bestikket 
til Anforer over de oftlige, og Erbebium Francopulum, som 
anforte sine Landsmand Frankerne. Men Tyrach og de andre, 
saa snart de vare komne ud, foreenede sig med deres Landsmcrnv. 
Romerne vare saa stolte, atjde forte Touger og Strikker med sig, 
kil at binde payinakerne med, og var deres Anforer I>licepbo- 
rus sErdeles meget stortalende. Men da detvedDiacene, ey lange 
fra de hundrede H-ye, kom til et Slag, koge de Romerste An« 
forere strap Flugten, allene Catacalon med nogle af sine Berien« 
kere og Beslægtede sigtede tappert, hvorfor« de og alle satte Livet 
til, undtagen Catacalon selv, som vel havde faaek mange dybe 
Saar, men blev iblanc de Dode fundet af en payinaker ved 
Navn Galions, som kiendre ham, dogsaaledes, at der endnu var 
noget Liv i ham, hvorpaa han lod ham fore til sit T«lt, og drog 
Omsorg for ham, saa at han blev frist, payinakerne bemestrede 
sig Romernes Leyer, og finge mange Vaaben. Aar ioto sendte 
Keyseren imod dem, som Anforer, Den ^etottxaxd) Conftantinus, 
baade med vestlige og ostlige Troupper. Han flog sin Leyer ved 
Adrianopel, hvorhen parzinakerne uformodemligen komme den 
8 Junii. Imedens Generalen holdt Krigsraad, om det var tjen
ligt at holde et Feldtflag, saa angreb den parricius Samuel 
Burtzes dem, en hoffcrrdig og dristig Mand, som anforce Fodfol
ket, og som han kom i Klemme, sendte han til Generalen om Und- 
ftrtning, som derpaa imod sin Viiliemaatte begynde Slaget, hvil
ket ogsaa blev råbt, hvorvel ey mange bleve ihielflagne, hvoriblant 
dog vare tvende anseelige Generaler, Michael og Årianites. De 
ovrige flygtede til Leyren, hvor debleve beieyredeafi^arzinakerne, 
som sogte at fylde Graven. Men da den paizinakifte Feldtherre 
Sultzus blev ihieistudr ved en Piil af en Latapulr, og en Grcekist 
Anforer giorde Udfald af Adrianopel, hvilket bragte payinakerne 
paa de Tanker , at dec var Bafilius med de Bulgaristc Troupper, 
der venredes ril Undscerning, saa stilke payinakerne sig ad, og 
ginge hver sin Vey. Keyseren udsendte derpaa atter en stor Krigs
hår, hvorudi ogsaa vare Franker og Baranger, anfort af Ni- 
cephoroBryennio, under NavnafEtbnareb o: Folkenes Fyrste. 
Han tog og Kegenes af Ferngsel, under Lofte, al bringe dertil 
Forlig med payinakeme, hvilke ester Slager ved Adrianopel 
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vare blevne saa modige, atde agtede Romerne siet imet, menplym 
drede og brændte Macedonie» og Thracie», og dræbte endog 
diende Born. Ja en Part var saa dristig, at de komme næsten 
lige til Constantinopel, hvor de dog bleve om Natten, da de vare 
drukne, overfaldne udi Sovne, og alle ombragte. Deres Hove
der bleve paa Bondevogne bragte kil Keyseren. Regenes sendte 
strap Gesandters til payinakerne, hvilke de tilsvvre, at de vilde 
i alle Ting efterkomme hans Villie, hvorpaa han begav sig til 
dem, men blev paa Stedet omkommer, og hugget i smaae Stykker. 
Imidlertid sendte Keyseren atter en nye General til Krigshæren, 
den pacriciuo Michael Acoluthus, som ffulde handle fælles med 
Bryennio. De overvunde en fiendtlig Trop ved Goloam, og 
atter en ved det Castel Toplirzum. Herover vendte payinaker- 
»e sig fra Thracie», og plyndrede Landet ved Foden af H<rmo, 
og fulde siden ind i Macedonie», hvor de Grækiffe Generaler 
uformvdentligen overfulde dem om Natten i deres Leyer, da de 
sove, esterat de tilforn om Aftenen havde dygtig schmaustet ved 
Floyters og Cimblers Lyd, og dræbte de dem alle. Dette giorde 
payittakerne varsomme, saa at de fra den Dag af ginge med 
Forsigtighed ud paa Reverie. Derefter lod Keyseren alle, saavel 
ostlige som vestlige, Troupper rykke imod dem, saa og Bafdiutn 
Syncellum med de Bulgariske, og fatte Michael Acoluthus til 
General over den hele H'ær. Ved dens Ankomst befæstede payi- 
nakerne deres Leyer ved peristhlaba (i Bulgarier) med Vold 
og dyb Grav, og indfluttede sig alle i den. Romerne beleyrede 
den længe, men forgiæves, og begyndte tilsidst at mangle Pro
viant. Derover ophævede de Beleyringen om Natten, menTy- 
rach merkede det, og lod legge Baghold paa de Veye, hvor Ro
merne maane marchere igiennem, paa hvilke da ffeede et stort Ne
derlag. Jblant de Dode var den Syncellus Bafilius. Keyseren 
blev herover meget bedrovet, samlede Folk paa nye, jaleyedeend- 
ogsaa. Da payinakerne finge dette ved en Overlober at vide, 
sendte de til ham om Fred, hvorpaa blev sintret en tredive Aars 
Stilstand. Denne Cedreni Fortælling oplyser det, som ellers vilde 
være morkt, og som senere Skribenter dog ey lade os tvivle paa, nevn- 
lig at paymaker og Blacher eller valacher have i det nke og 
12te Seculo boet iblant andre Folk i Bulgarier, thi hvad de sidste 
angaaer, da har man ingen Aarsag at tvivle paa, at de jo ere 

med
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med payinakerne komne derind; thi de beboede det nu verrende 
Moldau og wallachie, forend Tyrkerne overvunde dem, hvilke 
iglen bleve overvundne af parzinakerne, om hvilke man ey maae 
tros, ar de have reenl sdelagt og uddrevet wallacherne, thi 
Navner af wallachiee vidner anderledes. Glycas (55) siger med 
faa Ord, ar payinakerne plyndrede under Monomachi Re» 
giering de vestlige Dele af Keyferdommer. Denne Skribent flut
ter sin Historie med Aar i n8. Zonaras (56) gior et meget næt 
Udtog af Ccdreno. Den Fred, som var flurret imellem Romer, 
ne ogpayinakerne, varede ep lange; thi de sidste brodeden under 
Ifaacii Comneni Regimente, som regierede fra 1057 kil 1059, 
og fulde ud af deres Smuthuller, hvvrpaa Keyseren drog imod 
dem, hvorover de alle efter deres Stammer og Fyrster giorde Fred 
med ham, undtagen allene Seite, som havde taget Flugten til 
Donaus Moradser, og opholdt sig paa en Klippe. Han dristede 
sig og til at mode Keyseren paa Sletten, men han blev overvun, 
det og reent odelagt, og hans Fæstning indtager og forstyrrer (57). 
Glycas (58) og Zonaras (59) fortælle det ligeledes. Under Con- 
ftantino Duca i hans flette Regierings Aar, der er 1065, ginge 
Uzi, er Hunist Folk, som ere avlere og talrigere end parzina, 
kerne, 600000 stridbare Mand over Donau, og bekrigede 
Romerne. Men der kom Pest iblant dem, som næsten odelagde 
dem, og de ovrige bleve af Bulgarer og payinaker omkomne, 
og nogle faa flyede over Donau (60). Da Michael Ducas var 
GrækissKeyser, fra 1071 ril 1078, giorde en vis Neftor, som var 
Anforer over Lander ved Donau, Opror imod ham, foreenede sig 
med patzinakerne og deres Fyrste Dams, og plyndrede i Ma, 
cedomen og Thracien, men maaue tilsidst, uden ar have forret,

O o z rer

(55) Corp. Byz. t. 9. p. 248.

(56) Corp. Byz. t. 10. part. 2. 1. ig. p. 202. & 2OZ.

(57) Joannes Scylizzes, Corp. Byz. r. g. p. 633.

(58) ib. r. 9. p. 250.

(59) ib. t. 10. part. 2.1. r§. p. 212.

(60) Scylizzes ib. t. g. p. 637 & 638. Glycas t. 9. p. 251. Zeiamtie-. 
part. 3. p. 215.
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let noget stort, flygte til payinakerne. PeylTonnel (60 a.) mener, 
at denne Tatus haver givet en Stamme i Lttm Navn, som Tararer
ne kalde Tat-EIy, og boer paa Biergene, og siger han, at dette er fleet, 
Va payinakerne stege ned mod det Sorte Hav; Men da denne 
Skribent ey anforer noget videre, og er desuden flet underrettet om 
payrnakernes Historie, saa mener jeg, at dette maar henfsres til 
de mange Feyl, hvoraf hans Vcrrk vrimler. Under samme Keyser 
beleyrede payinakerne Adrianvpel, og plyndrede det omliggende 
Land, floge mange Mernd ihiel, vg dreve en utrolig McengdeQ.verg 
bort. Bryennius, som paa den Tid havde giort Opror imod 
Keyseren, (egte ved Guld og andre Foråringer at formaae dem til 
at gaae bort, hvilket han og bragte til veye(6i). Nicephorus 
Bryennius Cæfar (62), som var gift med Keyser Alexii Com- 
neni Dotter Anna, og levede endda in8, vidner, at Gcyrher- 
ne, saa kalder han dem overalt, odelagde ncrsten ved hastige Ind
fald Thracien og Macedonie», og at Bryennius overvandt 
endeel af en Trop, der var gaaet over Hcemus, og plyndrede Lan, 
det ved Chersonesum; At han fangede mange af dem, og fik der, 
ved Leylighed at giere Fred med Gcpcherne, givende de fangne 
tilbage, og tagende imod endeel af de fornemste til Gidfler. Ni
cephorus Botaniates var Grcrkifl Keyser fra 1078 til 1081. 
Under ham beleyrede payinakerne, i Selflab af Cumaner, Adria, 
nopel, og breendte ved Hielp afen Baal mange Huse op der, hvor- 
paa de vendte tilbage (63). I ct Feldtflag mod den oprorfle Bryen- 
nium vare de paa Keyserens Partie, og stode paa den venstre 
Floy, bleve anforte af ConftantinoCatacalo, dreve deres Mod, 
standere paa Flugt, og plyndrede Bagagen, faaende til Bytte en 
Hoben Heste og ander. En anden gang plyndrede de Grcrndsernr 
af Bulgarier, scrrdeles alt Landet mellem r7issa og Scopia, 
men ved Alexii Comneni Ankomst toge De Flugten (64). Under 
Alexii Comneni lange Regiering, fra logitil mg, fleede adskil

ligt 
(60 g.) Obferr. hifl. & geogr. p. 171.

(61) Scylizzes ib. t. g. p. 667 & 672. Zontres t. 10. patr.s, 5.226 22z.

(62) ib. t. 7. p. 27. 49. & 57.

(63) Scylizzes ib. t. g. p, 677.

(64) it>. k. 7. p. 67 & 75.
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ligt med payinakerne. En vis Manichæer Balbus bragte sine 
Religions-Forvandre til at giere Opror, og giorde Forbund med 
Gcyrherne, (saaledes kalder Anna Comnena dem næsten overalt) 
der boede ved Donau, og besadde Glabiniya og Dristra, og 
fik han deres Anforere paa sin Side, og giftede sig med en stor 
Mands Dotter iblant Gcytherne (6s). Noget efter faldt en stor 
Mængde payinaker ind i Thracien og Macedonien, og plyn
drede "dem. Keyftren drog ud imod dem, men tabte det forste 
Slag; havde dog den Lykke siden at overvinde dem i et meget stort 
Slag (66). Zonaras (67) fortæller dette saaledes: payinakerne 
forlove deres egne Lande, og droge alle ind i de Romerske Provin« 
rier, og plyndrede hele Thracren og Macedonien. Keyseren 
tabte det forste Slag, formedelst sine Soldaters Foragt for deres 
Fjender. Derefter bleve de mere varsomme, og paakaldte Guds 
Hielp; De overvunde da og Fjenden, af hvilken mange bleve om
komne, og mange kastede Vaaben og bade om Naade, som der- 
paa bleve tagne til Fange og solgte. Til de stærkeste iblant Delinge 
gav Kesseren, baade for dem, Koner og Born, Egner at beboet 
det Landstab Moyleue, og oprettede as dem en smuk Bataillon, 
der endda udi Zonaræ Tid var ved deres Afkom ved Magt, og 
kaldtes payinaker Moglenitæ. Af denne Zonaræ Fortælling 
sees, at payinakerne have endda indtil den Tid beboet deres 
gamle Land norden for Donau, men om de endda have besiddet noget 
osten for Dnieper, drister jeg mig ey til at fastsætte; Tvivler 
dog snarere derpaa, naar jeg betragter Uzero og Russers tilvopen- 
de Magt ide Egne, og de mange Leyligheder, hvorved payinaker- 
nes Magt er bleven svækket, helst det store Slag de tabte imod den 
Russiste Konge jaroslaw, og endnu mere den Mængde, som un
der Tyrachs Anforsel forlod Landet. Saa meget er ogsaa vist, 
a-t de fleste Krige, som efter den Tid bleve forte af dem imod Græ
kerne, fortes af de payinaker, der boede i Bulgarier. Ingen 
maae ellers af Zonaræ Fortælling stutte, at alle payinaker for
love Landet norden for Donau; Ney, der ere bievne mange til

bage,
(65) Anna Comnena tb. t. n, p. 126.
(66) Glycas ib. t. 9. p. 258.

(67) ib. t. i®, part. 2. p, 2Z;.
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bage, som længe efter endda boede Der. Anna Comnena (68) 
fortæller Denne Krig med sin Fader saaledes: Et Scythisk Folk, 
som stammede fra ©automaterne, forlod sit eget Land, og viiste 
sig ved Donau, hvor det giorde Forbund med Jndvaanerne ved 
bemeldte Flod, saa at de forste sendte de fornemste iblant deres Folk 
i Gesandtstab, og de sidste, Ta tus, som regierede over Dristta, 
Chale over Bitzina, Sefthlabus og Satza, Der og hver havde sin 
Bve. (Ved disse Donau-Flodens Naboer mener Anna De payi, 
nater, Der beboede Bulgatiet). Efterår Forbundet var giert, 
ginge de over Donau, plyndrede Landet, og bemestrede sig endeel 
Byer. Derefter begyndte de at dyrke Jorden, og saaede Hirse 
og Hvede. Da den Mauichæer Traulus eller Balbus fik Kund» 
stab herom, foreenede han sin Magt med disse Folk. Keyseren 
sendte Den veftlige Domefticum Pacurianum ud imod dem, tilli
gemed en tapper Mand ved Navn Branas. Den forste holdt det 
Det ey raadeligt at vove et Slag, men den anden vilde endelig. 
Det gik Da for sig ved Den Bye Beliatobas, men Romerne bleve 
overvundne, og begge Anforerue bleve paa Pladsen. Taticius 
blev derpaa sendt imod dem, og enDeel teltet unDer Umpertopuli 
Anforsel. Ved Philippopolis blev derpaa et Partie af Fjenden 
overvundet, og siden stode begge Krigshære i Sigte af hinanden 
ved den Flod -Hebrus. Latinerne (De samme, som hun for kaldte 
Leitet) pralede meget, og forlaugede endeligen at siaae, men 
Generalen vilde ikke, og begge Krigshære stilles ad uden videre. 
Foraaret ester gik Tzelgu, som var Anforer for Den hele ©cy« 
khiffe Krigsmagt, udi Marken med 80000 Mænd, hvilke b-stode 
af adstiliige Slags Folk, nevnlig ©cpther, Gatmatet og Da
cier (ved hvilke sidste Anna uden Tvivl mener Valachcr), af 
hvilke de sidste anfortes af Salomon. De plyndrede Lhariopo« 
lim, og mange andre Stæder. De Romerste Generaler, Nico
laus Maurocatacalo og Bempetziotes, leverede dem da et Slag 
ved Lule, som De og vandt, saa at mange Gcythet bleve paa 
Pladsen, tilligemed Generalen Tzelgu felv. De ovrige flygtede 
til Donau, hvorfra De Dog bleve ved at plyndre De angræudftnde 
Romerste Lande, og gave dem flet ingen Roe hele Aaret igicnnem; 
thi disse Barbarer bare et udodeligt Had til Romerne, og var 
der ikke een reneste, som udi saa lang Tid lob over til Dem, end« 

stiont
(68) ib. t. ii. p. 145-147. 150-162. 166-172.
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stiont Keyseren havve lovet dem store Forceringer. Herover drog. 
Keyseren selv imod dem over deBiergeHcemus, og sendte Geor- 
gium Euphorbenum med en Flode til Dristra ved Donau. Mange 
raadede Keyseren fra ar flaae, og DmbkitH Maurocatacalon Gre
gorius , som han for 40000 havde lost af Sc^thernes Fangsts. 
Gc'-cherne bleve bange, da de merkte, at man vilde angribe dem 
paa tvende Kanter. De sendte herover ijoGesandters tilKeyse
ren, for at bede om Fred, dog saaledeS, at de skulde blande nogle 
Trudflerind, og tillige forsikre, at Keyseren vilde faae, dersom 
han bevilgede dereS Begiering, 30000 rrve Ryttere, der vilde 
vcere ham behielpelige i Krig. Men Keyseren merkede deres List, 
og lod Gesandterne gribe, og fore tilConstantinopel; Men destoge 
deres Vogtere ihiel under veys, og vendte tilbage til deres Lands
mand igien. Derpaa bleve de Keyserlige kourageurs tvende gange 
ilde behandlede af Gcycherne, hvilke og engang brode ind i Leyren, 
og drabte og fangede mange af dem, der bevarede Bagagen. Ikke 
destomindre beleyrede Keyseren Dristra, og erobrede den, men 
kunde ey indtage dens tvende Casteller, fordi Secherne giorde 
ideligen smaa Angreb, og lode ham ingen Roe, hverken Nat eller 
Dag. Noget efter kom det til et stort Slag. Keyseren havde, 
foruden sine egne Folk, ogsaa med sig Larmer, Uzer, Sau- 
romacer (ved hvilke sidste forstaaes maaffee payinakerne, thi 
jeg stal siden vise, at der vare dog altid nogle i de Grakiffe Keystres 
Tieneste fra Kegenis Tid af) og Laranger. Secherne havdo 
og vel indrettet deres Krigshar udi adskillige Ordener, og ester de
res Faderne-Skik sat Vogne imellem paa visse Sreder, paa hvilke 
deres Hustruer og Born opholdte sig. Scpcherne begyndte Sla
ger med en Skye af Pile. Det varede fra tilig om Morgenen til 
om Aftenen. Fast alle Larmer bleve der ihielflagne, saa og Leo 
Keyser Romani Diogenis Son. Keyseren selv var i stor Livs- 
Fare, fordi han holdt Iomfrue Maria Kaabe i sin Haand, som 
han bredede ud som en Fane, og hvorover han ey ret kunde for
svare sig. Romerne bleve gandsse siagne, og maarte tage Flugten, 
og bleve heftigen eftersatte af parzinakerne (saaledeS kalder hun 
dem her). Fyrsterne iblam disse Barbarer bcsiuttede at myrde alle 
Fangerne, men Almuen satte sig derimod, i Tanke at fortiene 
Penge ved deres Losgivelse. Imidlertid kom den paymakisko 
Fyrste Tatus, med et stort Antal Cumaner, sine LandSnrand til

P P Hielp.

297



298 _____ ___ Om Patzmakerne.______________
Hielp. Disse Lumaner forvrede Deel i Byttet og Fangernemen da 
det blev dem nægtet, gjorde de et stort og heftigt Anfald paa Scy- 
rherne, overvunde dem, og beleyredr dem i den store Morads 
Ozolimna, men maatte tilsidst for Mangel af Proviant ophæve 
Beleyringen. Kort efter blev ved den Gesandt Synefius fluktek 
ved Marcella Fred imellem Keyseren og Gc'xtherne, paaVilkaar, 
at de ffulde beholde hvad de havde, men ey rykke længere frem. 
Hertil blev Keyseren i sær bevæget ved LumanernesTilbagekomst, 
og den Frygt han bar, at disse tvende Folk ffulde foreene sig sam
men imod ham. Men da Lumanerne komme frem, begiærte de af 
Keyseren at lades igiennem de snevre Passer, for at flaae med 
Scyrherne; Men Keyseren sendte dem anseelige Gaver, hvorpaa 
de vendte hiem. Strap efter brode Gcprherne Freden, rykte 
frem til Philippopolis, og fatte lige hen til Constantinopel. I 
faadan Tilstand maatte Keyseren soge Fred paa nye, som og en- 
Seligen blev siuttet. Men næste Vinter begyndte de paa nye at 
plyndre, og rykte til Lhariopolio. Keyseren sendte da en Skare 
af nogle tappere unge Folk, som han selv havde oprettet, og kal
det Archomopoli, til at angribe dem, der stode paa Vognene; 
Men Scycherne fulde dem ind i Ryggen, og omkomme 300 af 
dem. Da var det, at en Scychift Qvinde, staaende paa sin 
Vogn, trak en af dem med en Zernkrog op til sig, og fangede 
ham. payinakerne marcherede derpaa til Äprum, hvor Tati- 
cius med alle Latiner, der vare i Keyserens Tieneste, og endeel 
andre Folk, overfaldt et Partie af dem, dræbte 420, og fangede 
fiere. Kort efter tabte derimod Romerne et lidet Slag ved Rhu» 
(turn, og strap efter etstorre ved Haden, til hvilket Neant- 
zes, en indfod Seither, var Aarsag, der forst var lobet over fra 
fine Landsmænd til Keyferen, men nu kort for Slaget lob over til 
Dem igien, og forraadde dem alle Keyserens Anleg. Kort efter 
kom det ved den Flod, der stod forbi Rhustum, til et Slag paa 
nye, hvorudi Scyrherne maatte vende Ryggen. Keyseren mar
cherede derpaa til den Stad Tzurulrrm, hoor han blev næsten beley- 
ret af Gcycherne. Denne Bye laae paa en Bakke, som paa alle 
Sider gik ned efter. Keyseren lod tage Hiul og Axler af saa mange 
Vogne, fom han kunde faae, og hænge i Touger rundt om paa 
Muren. Derefter drog han ud med sine Soldater, og gav dem 
Befaling/ at, naar de vare komne Fienden nær, ffulde de vige 

langsom
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langsom tilbage/ og lade en stor Aabuing i Midten, stråledes at 
de i to Hobe begave sig hver til sin Side. Det vilde da ey style, 
at jo de Scychisse Ryttere vilde flette heftigen efter dem lige til 
Muren, da ssulde man fficere Tougene over, og lade Arkerne og 
Hintene falde ned paa dem. Dette gik og stråledes for sig, Scy- 
rhernes Heste bleve saarede og derover uregierlige, strå at den ene 
kastede sig oven paa den anden; Udi stravan Tilstand bleve de an
grebne af Romerne fra begge Sider med Spyde og Pile, ogflagne 
paa Flugt. Den folgende Vinter opholdte Keyftren sig i Con- 
stantinopel, og Scyrherne leyrede sig imellem Bulgarophygum, 
vg det Lille Niccea. Noget for 1097 giorde payinaker, Tyr
ker, og Berendirscher, et Indfald i Rusland. Da de vestlige 
eller Latinjke Christne marcherede r Hobetal igiennem det Grcrkiffe 
Keyserdom til Zlsien, for at rive Jerusalem ud afMuhammeda- 
«erneo Hcender, sqa bliver ved den Leylighed af deres Skribenter 
payinakerne oste navnle. Saaledes siger en Anonymus (69), 
som flutter sin Historie med Aar 1099, at Keyser Alexius brugte 
sine pincinater til at overfalde Frankernes Eourageurs, og paa 
et andet Sted, at pinzinaci gave sig i Thracien ordentligen i 
Slag med dem. Raimondus de Agiles (70), som flutter sin Hi
storie omtrent med samme Tid, vidner, at Alexius brugte pince- 
narerne, iblant nrange andre Folk, til at forurolige Frankerne paa 
deres Marche fra Dyrrhachium. Albertus Aqvenfis (71), 
flutter sin Historie med Aar 1120, og er en af de beste, som ha
ver beskrevet disse saa kaldte hellige Krige. Han vidner, at Pince- 
narii, som beboede Bulgarier, giorde Gangen over den Flod 
Maroa meget besvarlig for Retro Eremita, men at han sank 7 
af deres smaa Skibe, vg fangede 7 Personer, som han lod dråbe 
paa Stedet. Siden angrede pincenarii, Bulgari, (Eonuni# 
rce og Ungar: ham videre paa hans Marchs, vcebuede med Buer 
as Horn og Been, med Pamftre, og med Spyde, hvorpaa vare 
Faner. Fremdeles vidner han, at pincenarii, der vidste vel at 
omgaaeS med Bue og Piil, dente Keyser Alexio; og paa et an
det Sted, at de brugte Pantsere, Pile og Lantzer. Willermus

Pp 2 Tyrius
(69) m Geftis Dei per Francos t, i. p. 2 & 3,

(70) ib. p. 140.

(71) P. 188. 253. 354.
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Tyrius (72) derimod, som er den fornemste af alle disse Skriben- 
rer, lader Alexium undffylde sig for at imodtage Hoved,Com
mando over den Christne Krigshcrr, hermed, at Bulgarer, 
Lommatter og pincenaree, lurede beständigen paa at falde jno i 
hans Rige. Af Alberti Aqvenfis nyfigen anforre Vidnesbyrd er 
der klart, at der dog altid have nogle parzmaker tiem de Grakiske 
Keyfere, og det venteligen fra den Tid Kegenes gik over.

§. iz.

Aar noz giorde polowzierne eller Uzerue Indfald i Rus
land, vg havde paymaker og Tyrker med sig; Men dr bleve 
flagne, og af de tvende sidste Folk mange fangne (73). Jmidler, 
tid vedblev Krigen imellem Keyser Alexius og payinakerne, og 
vare de saa dristige, at de plyndrede indtil 10 Stadier nar Con, 
stantinopel. Men Alexius flog et Partie ved Lhcerobacchum, 
og lod derpaa sine Folk betiene sig af Sikhernes Heste, Klcrder 
og Faner, hvorved han fik Leylighed at flaae nok et Partie. Key, 
seren holdt sit Indtog i Constantinopel, og lod bare Gcythernes 
Hoveder paa lange Stager, men deres Landsmand bleve ikke desto 
mindre ved at plyndre vg odelegge alting, ja endog at indtage 
Byer. Udi saadan Tilstand komme 40000 Lumanee ogsaa i 
Ncrrvcrrelsen. Keyseren blev herover forffrekket, men saasom han 
var meget drevet i Underhandlinger, faa fik handeln til an'ndgaae 
Forbund med sig, og at love, at de vilde sigte imod Gcyrherne. 
Han havde og den Lykke at flaae et Partie af Scyrherne, men 
han havde ey Lyst til noget Hovedflag. Herover bleve endeligen 
Cumanerne utaalmodige, og sagde, at de i Morgen enten vilde 
«de Ulvene eller Lammene. Dette nodde Keyseren til at vove et 
Hovedflag, vg bleve da Gcyrherne angrebne paa tvende Sider, 
paa den ene af Romerne, og paa den anden af Lumanerne. 
Der sseede da er forfcerdeligt Nederlag paa Scycherne, og bleve ‘ 
«Y allene Mandene, men ogsaa Koner og Born, ihielflagne; saa 
ar man kunde kalde det ey en Krigshårs, men et helt Folks, Ne
derlag. Vel bleve mange fangne, men de vare dog faa imod de 
Drabtes Antal. Delle Slag skeede den 29 April, paa rredie 

Paajke-
(72) id. p. 663.

(73) Müller p. 393.
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PtMffe-Dag. Fangerne vare dog saa mange, at hver Romersk 
Soldat havde omtrent 30, hvorfore en vis Synefius raadde Key- 
seren til at myrde dem, men han svarede: Endff'.onr de ere Gc^» 
eher og Fjender, strå ere de dog Menneffer, og i deres Ulykke vor 
Naade værdige; men du staddrer saa, bragt dertil jeg veed ey 
ved hvilken Galenffab. Ikke destomindre sisge dog Romerne de 
fleste af deres Fanger ihiel om Natten. Der kom og en Frygt over 
Lumancrne for Keyseren, saa ar de om Narren flyede Veyen hen 
ad Donau; Men Keyseren sendte ikke destomindre efter dem paa 
Muler, hvad han havde lover dem (74)- Under Joanne Comne- 
no, Alexii Son, som regierede fra mS ril 1143, ginge Sc^ 
therne i stor Mængde over Donau (folgeligen have de endda boet 
norden for), og fulde ind i Romernes Lande. Keyseren sogre om 
Vinteren at formaae endeel af deres Fyrster, som Skribenten 
her kalder Phylarchi, til ar gaae over til sig, hvilket vgsaa lykkedes 
ham. Om Foraaret kom der med de ovrige til er Slag; Si» 
rherne bleve overvundne, endeel siagne, og endeel fangne; Men 
de tapperste flyede til Leyren, som var omgiver med Vogne, der 
vare bundne sammen, og bedækkede med Ope-Huder, og udi hvilke 
deres Hustruer og Born stode. Der ffeede et haardnakket Slag, 
men endesigen lod Keyseren ved Oper hugge Vognene fra hinan
den , hvorpaa Sikherne overgave sig efter deres Landsmænds 
Raad, som vare hos Keyseren, og bleve stukne under hans Sol
dater, og kærre Romernes Soeder, og bleve lange troe. Korr 
efter siger Skribenten, at nogle Barbarer i Asien vare omvan, 
kende, ligesom Sikherne, og boede under Tælter paa Mar
ken (75). Nicetas (76) legger folgende Omstamdigheder til, at 
der ffeede i Joannis V. Regiermgs-Aar, det er 1123; At Si
kherne plyndrede Thracien; At devare deelre i mange Stammer; 
at Keyseren gav de Fyrster, som han fik paa sin Side, prægtige 
Giæstebuder, Silke Klæder, og Kar og Beggere af Solv; Ar 
Slager ffeede ved Benne; Ar Sicherns begyndte det tmi) et for# 
firekkrligt Raab; Ar mange af Fangerne bleve solgte, og ar mange 
fingr i Vester Landsbyer at bebor, hvis Afkom var endda ti! udi

Pp 3 Nicer«
(74) Anna Cotgnena Corp. Byz. t. n. p. 175-186.

(75) Cinnamus ib. t. 11, p. J,

(76) ib. t. 12. p. 8 & 9.



02 _________ Om Patzinakeme. __
Nicetæ SiD, der er 1204, ved hvilken Leylighed Skribenten kal» 
Der dem Hamaxobii; Og endelige«, ak Keyseren indstiftede, til en 
Erindring af denne Seyer, en aarlig Fest, som udi Nicetæ Tid 
kaldtes endda payinakernes Fest. Denne sidste Omstcendighed 
er scerdeles merkvcrrdig, thi den viser, hvilke Folk de Lnaminske 
Skribenter egentligen mene ved Seither. Manuel Comnenus 
regierede ester sin Fader Joannes fra 1143 til 1180. Under ham 
ginge Secherne over Donau, plyndrede i de Romersse Lande, 
vg indtoge den Bye Demnitzicus. Keyseren drog imod dem, men 
de vare alt gangne tilbage over Donau. Han satte sin Krigshcer 
over paa 500 Baade, og traf dem ved det BiergTenphornium, 
som steder til Tauro,Suchten (her viser Skribenten stg at vare 
eil siet Geographus, thi Tauro-Scyrhien er det Crimiffe Tara- 
rie, og Keyseren var uden al Tvivl i wallachier). Keyseren ud, 
viiste selv store Prsver paa Tapperhed i Slaget; Endeel Barba
rer bleve ihielsiagne, og omtrent 100 fangne, hvoriblam Lazarus, 
en tapper Mand, og en af deres anseeligste phylarcher. De 
ovrige reddede sig med Flugten i de biergigte Egne. Keyseren 
bavde ellers vgsaa Sather med sig paa sin Side. Noget efter 
komme payinakerne (saaledes kalder han dem her), tilligemed an, 
dre Folk, Dalmatierne til Hielp imod Keyseren. En Tid ester, 
omtrent som det synes 1160, fik Keyseren at vide, at Sicherns 
vare atter gangne over Donau; .-an skyndte sig derover imod dem, 
men de vare allerede gangne tilbage for hans Ankomst (77). Ni
cetas (78) beretter, ar da Scprherne engang vare gangne over 
Donau, og en vis Ealamanus blev sendt imod dem, vovede han 
uforsigtigen et Slag, som derfore og blev tabt, og mange tappere 
Mcrnd mistede, og han selv saaret, hvoraf han dode. ©ederne 
lagde Byttet paa deres Heste, vg vendte hiem. De gaae letover 
Donau, og ere meget svede i at plyndre. Deres Baaben ere et 
Kaagger, fuldt af Piile, som hoenger dem paa Ryggen, og Bue. 
Nogle svinge ogsaa Kaste-Spyde. Deres Heste, som fast alle ere 
Hopper, bcere dem i Strid) vg fode dem med deres Blod, til 
hvilken Ende de flaae en Aare paa dem, og tiene dem, som der 

siges,

(77) Cinnamus ib. t. n. P, 42. 43.48. & 92. Han flutter sin Historie med 
Aar 1167.

(78) ib. r. 12. p. 49.
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siges, til en fcriss Brug (Samme Bessylbning, og flere af samme 
Art, giores endnu imod de Zaporowiffe Lofackcr). De gaae 
over Floden paa en Hud, som er fyldt med Kork, og som er saa 
tot, at ikke den mindste Draabe kand komme ind. Hesten lade de 
svomme foran, og holde i dens Svands. Paa Hesten legge de 
Sadelen, og andre fornedne Krigsvaaben. Aar 1152 lod den 
Russiske Stor-Fyrste Isjaslaw oprette en Leper ved Wsewolo- 
disch af Lerendtrscher, Tyrker ogparzinaker, for at give agt 
paa polowzternes Bevcegelser (79). Ifaacius Angelus regiere- 
de i Grcrkenland fra n85 til xipj. Han overvandt Llacherne 
i et Slag, som derpaa flyede over Donau til de angrcendsende 
Gcyther. Men Llachernes Konge Afan kom kort efter tilbage 
med mcrgtige Gcyrhiste Hielpe^Tropper, og ssaffede Romerne 
siden meget at bestille (80). Udi hans Tid var det og, at den 
tapre Tydsse Keyser Friderich Barbaroflafcrog Landveyen til Jeru
salem, for at rive den af Mahomeranernes Herüber. Saasnark 
han var kommet over Donau noget ind i Lulgarier, blev han 
paa snevre og steile Steder angrebet af Hutner, Alanec, Lul, 
parer og pincennaeer, hvilke handog lykkeligen tilbagedrev (81). 
Ved disse Hutner forstaaes tydeligen nok Huner, og uden Tvivl 
Uzer, som have boet der fra ben Tid af de giorde det store Ind
fald, og lidde den store Obeleggelse. Men merkeligt ssulde det 
vare, om Alaner endda boede der fra det femte 8eculo af, som jeg 
dog ey er ret vverbeviist om, efterdi mig endnu ere forekomne saa 
faa Fodspor efter deres Ophold i de Egne. Udi Alexii Comneni 
Tid, fom regierede ester sin Broder Ifaacius Angelus^ fra 1195 til 
1203, ginge Gcyrherne med endeel Llacher over Donau, og 
plyndrede adssillige Flekker i Thracien. Ved denne Leylighed for- 
tcrllesder, at de adssillige Hobe af disseBarbarer havde Befaling 
at modes ved et vist Sted, hvilket viser, at deep vare gandsse uerfarne 
iKrigs-Videnffaben. Udi dette Indfald faldt et anseeligt Bytte i br- 
resHcrnder, allerhelst de vare dragne frem indtil Rodostum. Paa 
Tilbageveyen bleve de angrebne af Gråkerne, som tabte Seyeren 
ved at falde all for tiligen paa Trosset. Noget efter plyndrede

Scythorne
(79) Müller p. 476,

(go) Nicetas Corp. Byz. t, 12. p. 196.

Gi) AnonyBJHS in ßeft. Dei p. Francos t, j, p. 1159.

SO?
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Gc^rherne med fire Krigsherre hele Macedsnien, bestege endog 
de stejleste Bierge, og angrede faste Byer; Plyndrede endeel 
Klosters paa der Bierg Ganus, og ihielfloge mange Munke (82). 
Joden Benjamin af Tudela i Spanien (8z), som noget efter 
Midten af dette Seculo reiste om i Verden, for at udforsse Joder
nes Tilstand, siger, at der kom fra alle Kongeriger Kiobmcrnd til 
Constantinopel, og deriblant ogsaa fra phasianke, ved hvilket 
Land Baratier tanker at han forstaaer enten Boonie,l eller Pan
nonien; men det sidste kan Haney, siden han navner desuden Un
gern, hvorfore jeg snarere kroer, ar han herved sigter payina- 
kernes Land, hvilket Baratier ey har kiendt; thi han mener, at 
denne Jode og Jofeph Ben Gorion har meenl eet og det samme 
Land, naar denne sidste Jodisse Skribent (84) taler om Pazi- 
nach, og Parzinach, legger det ved Donau, og lader Folket, saa- 
velsom Tyrker og flere, stamme fra Thogarma, hvorved Bo- 
chart (8>) gior den rigtige Anmerkning, atpayinac er detgamle 
Dacien, og anforer til Beviis herfor Suidam (86) i det Ord 

hvor han siger, at de nu kaldes patzinakiter.

§• 14-
Deres Bedrift Udi det 1366 Seculo havde Aar 1205 den Latinsse Keyser 
teridetizbcLe- Balduinus, som daregierede i Constantinopel, den Uhcrld, at blive 
culo. aldeles flaget og fanget af den Master Johannes, hvis Krigs- 

hcrr bestod af Gcyther og Blacher , hvorpaa de forste odclagde 
ncrsten hele Thracien med en mcrgtig Krigsbcrr, indtoge endogsaa 
mange Stcrder, Aprum, Rædeftum, Daonium, Athyra, Ar- 
cadiopolim, Meferam, Ziirulum, hvor de drcrbte utallige Men
nesker , endog Born i Vuggen, forke mange bagbundne bort med 
sig, ja brcendte endog nogle levende, og forsturrede alting lige ind
til Constantinopel selv. Da varder og, atGcycherne lode nogle 

af
(82) Nicetas Corp. Byz. t.12. p. 265, 266 & 270.

(83) Voyages traduits p. Baratier zvo. t. 1. AmB. 1734. p. 45.

(84) 1. l. c. l. p. 3 og 4.

(85) Phaleg I. 3, c. 15. p. 226.

(86) Æ. Porti t.i. p.637.
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af de deysigste Fanger pidste, og siden vphcenge, deres Guder til 
Mre; fa« og endeel fangne Grerker levende begrave tilligemed de
res Dode, saa vel dem der vare dsde natmligviis, som dem der 
vare flagne i Krig, og desuden nedgrave deres, nevnlig Secher
nes, hurtigste Heste, Buer af Horn, og tve-eggede Sverrde (87). 
Ved denne Fortalling maae merkeS, at Nicetas og flere Byzan- 
tittste Skribenter fra de Tider kalde Bulgarier Mysten, og 
Bulgarerne Myster, med deres gamle Navne. Georgius Acro- 
polita (88) fortcrller, at, efter den stridbare Bulgariste Konges 
Johannis Dsd, besteg hans Ssster-Son Phrorilas eller Borilas 
Thronen, og cegtede hans efterladte Enke, etScythistFruentim- 
tuer; men den n«st forrige Bulgariste Konge Afan hans Son 
Johannes flyede til Gcycherne, og siden til Rufferne, kom efter 
nogle Aars Forlob iglen, fangede og blindede Borilam, og beme
strede sig Riget. Men dette steede ey for efter 1220, da denGrcr« 
kiste Keyser Theodorus Lafcaris > som regierede i Niccra, var 
Vod, og Joannes vueas var kommet i hans Sted, som forst dsde 
1255. Under denne Herre lidde Scytherne et stort Nederlag (89), 
og bleve nsdde til at forlade deres Land; thi Tatarerne trcengde 
dem saaledes ved idelige Indfald og »formodentlige Overfald, og 
Drcrbte saa mange af dem, at de ovrige, hvorvel i storste Mcengde, 
flyede med Koner og Born fra deres Land, ginge paa opblerste 
Huder over Donau, og nedsatte sig, hvor meget end Bulgarer
ne raabte imod, deels i Macedonien, og deels ved den Flod 
Hebrus, ogsaa kaldet Maciya, der flyder fra det Bierg Hor- 
mus. Saaledes blev det payinakiste Rige forstyrret ved Ta
tariste eller Mungalste Regenter af Cingiskans Afkom, og maae 
dette verre steet ester 1229, saasom Skribenten haver sorud for
talt, at Balduin II. haver bestiget Latinernes Throne i Constanti- 
nopek. Dersom payinakerne ey tilforn havde mistet deres Lande 
osten for Dnieperen, saa mistede de dem nu gandste vist, tillige
med alle de ovrige. Saasom Tatarerne efter 1240 gjorde deres 
store Indfald i Polen og Ungarn, saa tiener ogsaa dette til at 

stadfæste
(87) Nicetas Corp. Byz. t. u, p. 323. 325. Z26. ZZI. ZZ2, Z35»

(88) ib. p. 10. 14.

(89) ib. p. 23.
Qq
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" stadfæste Acropolitæ Tids-Regning, efterdi payinakerneo Land 

laae paa Tararernes Vey, naar de vilde til bemeldte Lande. Man 
maar dog ey troe, at alle paymaker, og fornemmelig alle Bla
cher, der boede strsdde iblant dem, have da reent forladt det 
gamle Dacien, eftersom et Landstab deraf kaldes endnu XValla- 
chier, og wallachernes, saavelsom Moldauernes, Sprog og 
Sæder vise intet Tacarisk, og det Fremmede, som deres Sprog, 
foruden nogle Latinste Ord, indeholder, ey heller striver sig fra Ta
tarerne , og at alle payinaker da ep bleve udjagede af Dacien, 
stal kort herefter ved et uimodsigeligt Vidnesbyrd bevises. Det 
lidet, som endnu staaer tilbage at fortælle om payinakcrnes Be
drifter, bliver nu allene at tilffrive dem, der boede sonden for 
Donau. Disse grumme Folk vare ey saa snart komne over be
meldte Flod, forend de plyndrede Det hele platte Land i Macedo- 
nien, indtoge endog smaae Stader, drerbte mange, og giorde 
mange Fanger; Siden indkode og Bulgarer sig i Forbund med 
Larinerne i Constantinopel, imod den Grcekiste Keyser Joannem 
i Niccea, men uden at giere ham stor Skade. Noget efter (90) 
overtalte Joannes et anseeligt Antal Scyrher ved Gaver, at for
lade Macedonien, og at komme over til sig til 2lsien, og tvang 
ved deres Hielp en anden Grækist Keyser Joannes, der regierede 
i Thesialonica, til at nedlegge Den Keyserlige Værdighed. Efter 
Joannes Ducas regierede hans Son Theodorus II. til 1258. 
Under ham steede Det (91), at Den Vulgarise Konge leyede 4000 
Gcpcher imod ham, hvilke ved Didymorcrchum overvunde eit 
Romerff Har, fordi de vare let bevabnede, og Buestyttere, og 
Romerne derimod havde deres tunge Vaaben paa. Dog bleve 
De fleste af dem kort ester omkomne ved Bizya. Michael Palæo- 
logus regierede forst som Formynder for Den unge Joannes, Keyser 
Theodori Son, fra 1258 til 1263, og siden fom Keyser til 1283. 
Han tog Constantinopel fra Latinerne Aar 1261. Om ham mel
des Der, at han i samme Aar havde Scpthec i sin Tieneste (92). 
Efter Michael regierede hans Son Andronicus til 1328; Men 
da Pachymeres, som beskriver baade hans og Faders Historie, 

flutter
(90) ib. p. 28 29.

(91) ib- p. 93-

(92) Pachymeres Corp. By?; r. 13. i. 2. p. 78. c. it1, ' ■
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flutter den med 1308, saa maae det sidste, jeg nu har at forcer lie 
om payinakernes Bedrifter, vcrre skeer for den Tid, og ester 
Folgen af Tingene ar domme, thi Skribenten har ingen Aarstal, 
maae det endog have tildraget sig for 1290. Fortællingen er da 
denne, at omtrent 10000 Gcyrher af Landene ved Donau rot
tede sig sammen, uvist ved hvad Leplighed, og droge igiennem 
Bulgarien og omliggende Lande, som de plyndrede, indtil Bier
gene, i Tanke, at plyndre Makedonien og Thracien, men bleve 
af den Grcrkiske General Umpertopulo ncrsten alle omkomne i et 
Slag, og de ovrige enten druknede i en Flod, eller bleve adspred- 
De (93). Endstiont vel ikke i denne Fortcrlling siges, at disse Scy- 
rher vare fra Landene norden for Donau, saa flutter jeg det dog 
deraf, ak de siges at have draget igiennem Lulgarier, hvilket ste
der lige til Donacis sydlige Bredder. Jeg flutter ogsaa, ar den 
Tarariffe Konge Nogas, som paa de Tider udbredede sin Magt 
vidt og bredt i Landene mellem Donau og Tanais, haver nodet 
dem til at vandre ud.

§ if.

Nu vil jeg til Slutning kun anfore endeel Nyeres Meninger 
om dene Folks Herkomst og Navns Oprindelse, saa og om, hvor 
deres Levninger ere afblevne, og endnu findes. Strahlenberg (94) 
paastaaer, ac payinaker og Drewlianer ere eet Folk, at dehave 
Navn af Pecfch eller Pietfch, som paa Russisk stal betyde en 
Hund, hvorover han formoder, at de af Herkomst have vcrret 
Huner, tcrnker og, at de maaskee kand vcrre eet Folk med degamle 
peuciner. Men lad end vcrre, at Russerne kalde en Hund omtrent 
saaledes; thi udi mit Russiffe Lexicon staaer Pell, hvilken sidste 
Bogstav dog udtales med cn ftcerf Sibilus, saa blive payinakerne 
dog derfor ey til Huner, thi udi intet af de ostlige Sprog kaldes en 
Hund som hos os og de Tydske, hvorvel jeg dog gierne tilstaaer, 
patzinakerne maaskee ey selv have kaldet sig saa, men snarere Lan
gar, og at Russerne have af Had tillagt dem dette Navn, som 
fra dem er kommet til Bpzanrinerne. At payinakec skulde vcrre 
de samme som peuciner, er og en grundfalsk Mening, hvorvel 

£tq 2 tvende
(93) Pachymeres ib. k. 14. I. 1. c. 29.

(94) Nord- und -Östliche Theil von Europa und Asia,?. 271 & 272. nor. a,.& d. 

Nogle-NyereZ 
Meninger otti 
payinakernes 
Herkomst, saa 
og cm, hvor 
deres Levninger 
tre bievne af.
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tvende langt stsrre Mcrnd end Strahlenberg have og vcrret af den, 
nevnlig Lucius (95) og Mafcov.(96); Thi deterbekrendt, atpeu- 
ciner og Lastarner vare begge eet Folk, og begge Tydsse, faa og, 
ar de boede ved Dsnan for Christi Fsdfel, da payinakerne der
imod forst komme der imod Slutningen af der 9de Seculo. Det 
hoyeste man kunde paastaae, var, at payinakerne havde tager 
deres Navn op, da de komme i deres Egne; men herved frafaldes 
e» allene den forhen anforte langt rimeligere Betydning af det 
payinakiste Navn, men endog forud fastscmes som afgjort, at 
det peucinske Navn haver vedvaret til det 9be Seculum, hvor- 
paa man dog haver hoyiigen Aarfag at tvivle, ey at tak om, at 
peucinerne have rimeligen aldrig kaldet sig faa, men Bastarner, 
og faaet dette Navn af Grcrkerne, for de mange Fyrre-Trceer, fom 
vopte i deres Land. At Drewlianer og payinaker have vcrret 
eet og det famme Folk, er og gandsse urigtigt, da deep engang havde 
foelleé Herkomst; thi jeg formoder de forste at have vcrret Slaver. 
Kulnnszkius (97) er dog underlig nok til at giere ey allene payi- 
naker, men og pol-wzier, Varager, Drewlianer og Jazy- 
ger, til Folk af Sarmatiss eller Russiss Herkomst, det er at sige, 
Slaver, hvilke dog kun de tvende sidste vare. Han mener og, ar 
payinaker have Navn af Brand, fordi de maasseepleyede levende 
at brcrnde Mennesser i deres Offere. Nu har jeg vel tilforn anforr 
en grufont Offer-Skik af Dette Folk, men at de brcendte Mennesser, 
derom finder man dog intet. Paa Polss heder Brand Parzenie, 
men mig fynes, at det er for meget adssilt fra dette Folks Navn. 
Wilde man endelig udlede det af det Polffe Sprog, faa var det 
rimeligere afPedze, o: jeg jager, jeggaacr hurtig frem, ogkundr 
da sigtes til deres egen Hurtighed, eller og af Pedzony o: jeg bli
ver jaget, hvorved kunde sigtes til deres Flugt for Uzer og Lha- 
zarer. Pray (98) anforer adssillige, fom haver giort dem til Ven, 
der, hvilket han dog billigen forkaster, ogPeucerum, fom mener, 

at
((/5) De Regno Dalmatiæ I, 6. c, 5. in Schwandtneri Ser.Ung, t. 3. p. 461*

(96) Ges. d. TeuLsch. p, IL Anmerk, p, 196. De rebus imp. a Conrado I. 
p, 145. nor. 5,

(97) In Specim, EccL Ruthen, ap. Pray in Annal, vet. Hunor, p. 324. & 
ap. AfTeman in Kalendariis EceL univ. r. 3. p, six

fe8) ib. p. z-z. 3-4- 386. 387.
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at ve have faaek Navn af ven Pslste Grav posen, hvilket ogfaa 
er urigtigt, da de aldrig have boet ved Ven. Selv mener han, ar 
de have varet Huner, dog uden Brviiß, og tcrnker, arden ene 
Stamme Gyla haver boet i Siebenbürgen, indtil den Ungerste 
^ongc Stephanus I. indtog det, da det dog er klart af Keyser Con- 
ftantino, at patzinakerne aldrig have eyet bemeldte Land; Han 
mener vg, at dette Folk aldrig haver nedsat sig sonden for Do, 
nau, men allene Dlacherne, hvilket jeg dog forhen haver viistan- 
derledes, saaog, at Ctimancr havevåret eet Folk med dem, hvil
ket er gandste urigtigt, og at Srculer stamme fra dem, som jeg 
en anden gang stal undersoge. Den larde Paftorius (99) mener, 
at de have faaet Navn enten af Floden phajro, eller af peuct- 
nerne, hvilken sidste Udledning han mest bifalder, saasom han der, 
ved best kand giere dem til Sarmarer eller Slaver; Men hvor 
urigtigt alt dette er, mener jeg, at det hidindtil af mig anfortr 
noksom haver viist. Deguignes (100), som med saa stor Flid 
haver strevet Hunernes Historie, mener, at omtrent ved Aar 722, 
for og efter, ere af adstillige Tyrkiste Horder udspirede Chazarer, 
Uzer, payinaker og Ungarer, folgeligen have de alle egentlige« 
vcrret Huncr, da han gior Tyrkerne til en Green af dem; Dog 
alt dette fremsatter han uden Beviis, hvorfore jeg snarere holder 
mig kil min Formodning, at patzinakerne ere Herodoti Gan- 
darii, hvilket gier det rimeligere, at de have varet beflagtede med 
Massageter end med Issedoner, Hunernes formodentlige Dram
fadre. "Saa mange Urigtigheder hos de nye Skribenter komme 
deraf, at de ey noye have last og sammenligner De Gamle. Men 
ingen er mere suld af Urigtigheder end PeyfTonnel (101), en af de 
nyeste: Han siger, at patzinakerne vare af Herkomst Vender, 
folgeligen Slaver, og havde Navn af Byen Poftn; at Uzer og 
Madgiarer vare eet Folk, som maastee dog er en Trykfeyl, og 
at der staaer ou i stedet for et; at Uzer og Madgiarer, efterak 
have forst bortjaget patzinakerne fra Tanaio, toge siden Wa(# 
lachicr og Moldau fra dem, fulde ind i Ungern, eg mangede 
sig med Tyrkerne, som da boede der, og at patzinakerne derpaa

siyed«
(99) De origin. Sarmat. p. 43. 50,

(100) Hift. d. Huns t. j. part. 1. p^ 2^0.

(toi) Obfery, geogr. 4to. ä Paris 1765. dans Ia differt, p, 37. Z8.Z9.4D.
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flyede til Bosnien, fom de gave Navn, og hvor endnu Slavo- 
nist tales, hvilket beviser payinakernes Giaviffe Herkomst. 
Hvad dette sidste i sarangaaer, saa kand Bosnien ey have Navn 
af dem , efterdi Keyser Conftantinus (102) allerede taler om det 
Land Bosona, og siger, at Gervierne eyede der tvende Byer, og 
det desuden er rimeligt, at de stamme fra Pcolemæi Bieffi, el 
Garmarist Folk. Sit Leunclavius, som Peyflonnel anforer, 
Peucerus, Gagirinus, Herberftain &c., Skribenter af det 16de 
Seculo, have begaaet mange Feyl i disse ostlige Folks ^Historie, er 
ey at undres over, da deres Sprog vare ncrsten gandste ubekiendre, 
og derimod have faaet noget mere Lys i vore Tider, og saa mange 
herlige historiffe Skrifter ey endda bekiendte, som siden ere komne 
for Lyset; Men at de Nyere giere det ey bedre, kand paa ingen 
Maade undffyldes, allerhelst den udedelige Bayer haver viist Dem 
er gandsse ander Exempel. Til Slutning viljegansore mm Mening, 
hvor Levningerne af payinakerne ere afblevne. Naar man da 
betragter, at de have boet i Bulgarier, ogiwallachier og Mol
dau, og tilligemed finder, at i Bulgarernes Sprog er, foruden 
det Slaviske, noget sardeles fremmed, og i wallachernes, for
uden det Latinste, ligeledes, saa er intet rimeligere, end at mange 
Mennester Der stamme fra payinakerne. Den kerDe Lucius (103) 
og den ypperlige Bayer (- 04) have derfor ey gandste Urer, naar de 
mene, at wallacherne stamme fra patzinakerne; thi det maae 
tildeels vcrre rigtigt, dog maae det ey udstrcrkkes til alle, meget 
mindre maae man med dem holce for, at payinakernes Navn 
er bleven forandret ti! Wallacher eller Blacher, saa at der sidste 
ffulde ey forhen have varet kil; thi Blachecne ere et Folk for sig, 
og have lange boet iblant de andre, og rilsidst opfluget deres Navn, 
efterat De fleste vare bievne af Tararcrne Dræbte eller bortjageDr. 
Udi Ukraine, og paa Den ostlige Side af Dnieper, synes Derimod 
intet Spor at vare blevet tilovers efter patzinaker, og er alk der 
opfyldt med Losircker og Tatarer.

(102) De adm, imp. Corp. Byz* t. 22. p. 84.
(103) De regno Dalmatiæ &c. in Schwandtneri Ser. Ung. te z. p. 4^4. 

455 & 461. L 6. c. 5.
(104) Begeb, v. Azow. p. 41 & 47»
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Afhandling
om

Nordlands We-Vahms Export
af

N. C, Friis.

af Fiffevahrene, meestSej, Rodsticer, Tran og endeel Rundfiffgaaer 
vV vel til Trundhiem ved Le saa kaldede Trundhiems Borgere, hvilke i for
rige Tider har bestaaet af en Flaade Jagter mellem 20 a 30 Seylere, men har 
kager saa af, ar der nu ikke er 20 i Tallet; Disse kommer Nord fra Trund« 
hiem med sin hele Familie hver til sine Vorgerleyer eller Boeliger sidst in Majo, 
og bliver i Landet indtil forst in Septembri, da de pakker ind, og reiser iglen ril 
Trundhiem, hvor de har sine Vinterboeliger.

Den korre Tiid de ligger der Nord, bruger de ar reyse omkring Gaard fra 
Gaard, og det om hinanden, uden at blive hver ved sit visse District, men 
hver Borgere farer med 334 store Baader hver paa sine adstilre Steder, da 
de forer med sig Tobak og Brcendeviin, Oll og Kramvahre, Ecoffer, Caie- 
manker, Klcrdevahrer og Silkeroyer, hvilket altsammen Landet gierne kunde 
undvcere.

Det reneste derimod de forer, som kand kaldes tienligt for Laiwet, erJern- 
verk, de kiober fra de Svenste paa det store Lepangero Marked, for Resten 
bliver den mindste Deel, de forer, der som Landet var mcest tienligr, nemlig: 
Kornvahre; dog, naar Misvaxt har vceret i Landet, har de vildet ansees, som 
de sorde noget deraf, og det for et Syns styld, men det er en Bagatelle mod 
de for Landet stadelige Wahrer de forer; Og der Lille de af stige Kornvahrer fo
rer, maa gierne betales dobbelt mod Kiobstcrds Priis; thi naar de om Foraarer 
kommer Nord til, og Landet er hoylig trcrngende, forend Bergens Jagterne 
kommer Nord ad igien, kand de gierne faae for 1 Tsnde Korn, hvad de vil 
forlange.

I stedrn
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I steden for Den stsrste Deel af De NorD fom for LanDet unyttige Wahrer, 

bringer de tilbage med sig, foruden De opregnede Fistevahrer, ogfaa af Landets 
fede Wahrer, Smor, Ost, Tælle og Kiod af flagted Qvæg, som De saaledes 
paa deres Omreyser samler sammen i Landet, saa de fortiener anseeligt, saavel 
ved den Priis, de fætter paa sine Wahrer, De forer til LanDet, som og paa De 
Wahrer, De forer fra Landet igien til Trundhiem, men De kand ey paa anden 
MaaDe komme uD DermeD, Da De skal holde Huus og Gaard paa tvende Steder, 
holde er stork Fartoy for sine Reifer til og fra Trundhiem, holde 8 a i o Mand 
Sommeren over Der Nord at fore Fartoyet og BaaDene, som alt udfordrer 
store Depenfer, foruden at De med en heel Familie stal leve vel om Sommeren 
Der Nord, og om Winteren i Trundhiem; Alt Dette stal fortienes ved tre Maa» 
neders Handel i Landet, og i forrige Tider bar De tillige famlet Midler, og ble
vet formuende Folk Derved, Det nu Dog i de sildigere Tider har taget mægtige» 
af; Saaledes steer Davel en Export af Landets Fistevahrer til Trundhtem ved 
Denne Borgerhandel, Der bringer endnu 16 a 20 Jægteladninger Derhen, som 
meest bestaaer af Fiffevahrer, thi de ovrige fede Wahrer kand ey udgiore saa 
sior Portion af Ladningen; Men Den rette Export steer til Bergen ved Laudets 
Jægter, hvoraf mellem 1 a 200 Stykker gaaer aarlig til Bergen tvende gange.

Den forste Reyse eller Stevne, som Det Der og i Bergen kaldes, gaaer 
for sig, saasnart Deere komnehiemfra Winterfisteriet, og har faaet sin Lever 
smeltet ti! Tran, og Det sidst in Aprili eller forst in Majo, hvorfra De dakand 
retournere sidst in Junio eller for st in Julio å l’ordinaire, undertiden kand 
Reisen falde saa fatal, ar Den kand vare langt længere, sira at sidste Stevns- 
Reisen for endeel Jægter, som har hiemme paa De Norderste Steder i Trund- 
hiems District, kand endog gaae over Styr. *

Paa denne forste Reise bringer De til Bergen Deres tunge Wahrer af Ton« 
Degods, Sild, Ravn og Tran ; men paa De Nordre Steder, hvor Sildfisterie 
mangler, har gierne Jægterne meest sin Ladning af Rodstier, som er fistel 
om Hosten, og af anden Fist, De fra forrige Aar har havt staaende hiemme^ 
Denne Reife gaae ikke saa mange Jægter til Bergen fra disse Nordre Ste
der, af Mangel paa Ladning, derimod gaaer fra De Sondre Steder, naac 
Sildfisteriet har yppig staget til, og man har været forsynet med Salt, ar 
giere Den til gode med desto fleere Jægter, Da De Distrikters Jægter har 
ikke kündet tilstrekke, men Der maattet fragtes Jægter Det hele Land Nor
den fta, for at transportere dem dermed siden ti! Bergen, og endda har 
ofte en stor Forraad maattet ligge tilbage i Landet Sommeren over indtil sidste 
Reise, da Den er næt op eet Aar gammel, forend den kommer til Bergen, fol- 
gelig Fem fierding Aar, for Den kommer til De Steder i Oster soen, hvor de»
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stal affattes, og hvad Aftrak kand man da til Fordeel vente Derpaa, ja endog 
den, der kommer forste Reise til Bergen? da den dog har ligget Trefierdendeel 
Aar i Landet forend Udforselen steer, og imidlertid af det store St. Hybes Glas, 
Salt, faa kaldet, al dens Kraft og Saft faa sortared af de indtrangde Salt- 
particlcr, at den er, som et tort Stykke Tra, og al Listighed borte? Dog mes 
faadant stort Salt maa den nedsaltes, om den faa lang Tud Vinteren, ja endeel 
af Sommeren over stal conferveres, da derimod Hollanderne har Skibe i Be- 
redstab, der fra deres Sildebyffer strap tn aae udfore deres med flint Salt ned* 
lagde Sild til de storste og fornemmeste Steder.

Den anden Reife gaaer for sig sidst in Julio, og ere da loft, naar Fiste- 
riet lykkes, alle De Jergter, der sindes i hele Distritter, og udgior en Flaade 
gierne af 200 Fart syer, som da kand retournere igien sidst in Septembr. eller 
og in Oétobr., ja det kand undertiden Hande, at de Jagter, der ere langt Nor
den fra, kand blive borte paa Den Reise lige til Julen.

Denne sidste Reise fores bort Den Levning af Sild paa fine Steder, famt 
Den Tran, Der ved Sommerfisteriet af Sej og Brygde ister er avlet, hvilket 
bruges som tungt Tsndegods til Baglast at legge i Bunden af Deres Fartoyer, 
at De kand vcrre desto stivere og fastere til Sejladsen; For Resten forer De al 
LanDets avleDe Ftst, efter Vinter-og Sommerfisteriet af Rundfist, Rodstieer, 
Rav og Rcekling, Flynder og Sej.

For i Vog af faaDan torret Fist betales i Fragt 6 a 8 Skilling, og for 
i Tonde tungt Gods, 2 Mk.a r Mk. 8 Sk., alt som Distrikterne ligger langt 
Nord til, fom Jagterne ere fra, og ere der De Skippere, fom haver 2 til 3 
Jagter, ligesom Districterne ere store og Fisterige til. Saadaune bliver gierne 
rige Folk ved at bringe Laudets Producter til Bergen; thi jeg fattet, de Skip
pere , der haver 2 az fuldkomne Jagter, Da naar Det lykkes med Torst- og 
Sildefisterie, faa de saaer tvende Jagter assted begge Stevner, kand De gierne 
regne sig 400 Ndlr. aarlig i frie Penge, naar Omkostningerne til deres Far
toyer at holde vedlige, ere fraregnede, hvilket alt gior et Skaar i Den gemene 
Mands Judtagts Regning, hvad Fisterie augaaer. Disse Fartoyer, fom ere 
afen flaD og lav Bygning, laDDes nu paa Den Maade, at LaDningen er langt 
(torre og hoyere oveu for Bygningen end under, og kaud Fistefarmen, fom man 
kalder Det, vare 6 a 7 Alens Hoyde oven for Fartoyet, og gaaer langt op paa 
Masten, font De bruger kun een af, og eetfvartSeyl Dertil meD4a 5Bonetter.

Denne Fistefarm, at Den ep stal sienge over Bord, stanger De for paa 
begge Sider af Fartoyet med Stanger, De fatter op og need, og flaDer for 
mellem Den og Fistefarmen med BraDer, Det de alt faaledes forvarer, faa Det 
falder sielden ind, at Ladningen styder sig.

R r Den,
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Den, som ellers forste gang seer en Jagt saaledes ak ligge i sin fulde Lad

ning af Fiff, maae forundre sig, at man kor med flig Ladning vove sig igiennem 
Bolgerne.

Ligesom nu disse aabne Farloyer, i hvilke intet Dcrk er, da de har allene 
nogle lose Flak-r, saa kaldte, der ere sammen heftede, hveraf io a 12 Breeder, 
at legge over Farmen, og beda'kke den for Negn baade paa Hen-og Tilbage- 
Rejsen, forer Landets Producer kil Bergen, saa og sorer derfra hvad Wahrer 
Landet bchover, Salt, Malt, Byg, Ruug, Meel, Hor, Hamp, Tougverk, 
og fleere Species, Snore og Angler, men i disse Tider, da Misvcrxthar verret, 
bestaaer deres meste I^ecour-Ladning i Kvrnvahrer.

Tresser det nu ind, som desverre aarlig gives Exempler paa, at disse aabne 
Fartsyer striker til, sterlig sidste Reise, da kand der vare omtrent 100 Mand, 
fom har Deel i flig Ladning, og naar disse bliver af med fik hele Aars Avling, 
reise de sig aldrig meere af den Armed, de geraader i, de bliver og af med al 
deres foreskrevne Winter-Proviiion; og da der ingen Handelsplads er i Landet, 
ar forsynes af igien, maae de enten tigge sig frem eller crepere af Sult; lhi der 
er ingen Udvey, at faae sin Mangel igien opretked; Og ffal man vel ikke, hvor 
man vi! lase i Historier eller Reifebeffrivelser, finde Exempel paa ak cl LandS 
Indbyggere, som er saa bebygget og beboet, og har saa fufficente Producer, 
som de Fremmede saa begierlig soge efter, maae med flige aabne Farroper reise 
1 a 200 Rorffe Milers Langde, og der endeel Steder over store Havstykker 16 
Miles Langde, hvor intet Land er paa den yttre Side, og fare forbi 3 Kiob- 
ftader: Trundhiem, Lhrifiiansirnd og Molde, cg komme ril den Zierde, 
nemlig Bergen, hvor Fiskehandelen efter deres gamle Privilegier har sit Sade; 
Og naar de"kommer der, er der for deres medbragte Wahrer fastsat en Priis 
forud, der maae de lodse og ladde, og de, som staae i Debet hos dem maae ey 
vide, hvad de ffal faae for sine Wahrer, de bringer, eller give for de Wahrer, 
de kage derfra igien, forend med samme, de gaaer om Bord, og forrsatter 
Rewur-Reisen, da de faaer sin Regning at rette sig efter; De ere da underka
stede Kiobmerndenes Discretion baade i Priis og Behandling i Henseende til 
de Wahrer, de forer derhen, og derfra til sit Livs Ophold og fit Brugs Fort- 
strttelsr, dem de maae staae Fare for paa saa lang Reise, enten ar blive reent 
af med, eller at bederves ved saa stor Qvantitet af indpakked Gods, om hin
anden i faa stort aabet Fartoy.

De, som endnu selv kommer til Bergen, og ey staaer i for stor Gield, 
kand det endnu saa vidt passere med, at de kand accordere om Priis, og udsoge 
gode Wahrer, at fore hiem; Men de, som sender sit GodS, og ere tillige skyl
dige, maae tage mod hvad Priis Kiobmerndem vil unde dem paa deres Wahre ;

Llgesaa
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Ligefaa mane de betale for deres Vahrer, hvad de vil forlange, og stiller endeel 
bande i Priis og Bonitet mod dem, fom er tilstede og kiober der selv, da det 
tresser ind, at de, som ikke selv seyler, faaer sine Kornvahrer saa simr derfra, 
at neppe deres Crearurer vil spise det, og dog findes i Regningen dyre betalte.

Tilforn brugte man disse Jagter af en maadelig Storrelse til 30 a 40 Lee« 
fters Drægtighed, men i Eftertiden, da Jægtffipperne vil saa meget snarere 
beriges, bruger man dem nu omtrent af 60, 70 ja nogle til 80 Lasters Dræg- 
righed, hvilke ere langt fra ikke fan beqvemme at gane igiennem de trange Ste
der mellem Skiar og Klipper paa den Vey, og derfor steer ofte saa sorgelige 
Tildragelser, at de sakker til der imellem: Desuden varer de langt fra ikke saa 
mange Aar, da de brekker af sin egen Tyngde, naar de tre gange om Anret, 
nemlig kil Fisterier, oz begge Bergens Reiser, stal sattes op og af Land, som 
meere ruinerer Skougene.

Paa hver af disse Jagter behoves nu til hver Reise 10 a 12 Mand, som 
bruges saaledes hele Sommertiden for Landets Producer at transportere til 
Kiobstaden, saa at man sikker kand sarte et Tal af 12 til 1500 Mand, som 
saaledes drive Tiden fast unyttig hen, da til dette Werk kand allene tiene unge 
og friste Folk, og det saavel til at avle, som transportere Fistevahrene; thi 
gamle og svage Folk kand ingensteds komme, men mane lade sig fede og ernære 
af deres Born og Tienrstefolk, saa al, naar de mister dem, maae de staae Fare 
for ak crepere.

Det er derfor en stor Pest for dette Land, naar de mister sine unge Folk, 
hvilke dog tildeels creperer, naar de kommer uden for sin Luft og Sphæra, og i 
et Land, som dem, hvor Naringsbruget er af den vidtloftige Beskaffenhed med 
Jordbrug, Fifferie og Seylads til Bergen, menget sammen i hinanden, og 
hvor Gud saa ofte hiemsoger med Soeffade, burde Landet beholde sine Folk, 
uden naar det i hoyeste Nods Tilfalde gaidt paa, at Hans Majestæt behsvede 
dem til sin Flaade, da disse , som andre maatte giere Kongen den Tieneste, de 
vare stikkede til, men naar ikke hoyeste Fornodenhed udfordrede, burde de blive 
i Landet, da Kongens Tieneste har dog kun en foye Tiid Nytte af dem, i det de 
crepere, naar de kommer i fremmed Clima; Dette har i forrige Tider været 
en Hob ventilered, men blev i den T>d holdt utienligt for KongensTieneste paa 
bemeldte Fundamente, og stadeligt for Landet, derfor kom det ey dertil, og 
enhver oprigtig Patriot, der har Indsigt [Dette Lands Omstændigheder, kand 
ey andet end falde paa samme Tanker i diste Tider.

Saadan er Fiffevahrenes Lxport til stor Bekostning for Landet, og storre 
Skade for Wahrene med adstillige deraf flydende Infolencer; 5) er fore var det 
godt, dersom Ver kunde findes Mojen, til at faae Vahrene exporterede mer 

Rr i Skibe
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Skibe direéte fra Lander, som dog har sine store Vanskeligheder meest i Hen- 
seende ril der Tab Bergens Bye mod sine gamle Privilegier vilde giøre, med 
mindre det kunde saa indrettes, ar de Bergenste lige fuld vare raadige over den 
Nordlandste Fiskehandel, allene de holdte sir Contoir der Nord; og Udstibnin- 
gen steede direkte fra Lander, saa deres Privilegier kunde allene siges ar vcrre 
forstyrret og ikke ophcrvec; thi de Bergenste maarre ikke udelukkes, deels i Hen
seende ril det store Forstuv, de har staaet udi ved anseelige Crediter for Landet 
(dog findes der de i Bergen, der handler saa med deres Skyldmcrnd, at efter 
tiAars Handel kand de gierne miste en maadelig Capital, de har hos de Nord
landste til gdde, saa meget har de aarlig i den Tud staaret dem paa begge Slags 
Vahrer, saa de har baade Rente, og noget af Capitalen hver Reise beralt; 
Thi jeg vil kun scette i Mk. 8 Sk. mindre paa i Tonde Sild, Ravn og salted 
Fist. 3 Mk. mindre for i Tonde Tran, 4 a 8 Sk. for i Vog Fist og i a 2 Mk. 
meere for 1 Tonde Salt og Kornvahrer, end de frie Handlende faaer eller giver 
ester den almindelige fastsatte Priis; Dette belober sig altsaa langt overRemen 
af ben crediterede Capital af 10, 20, 30 til 50 Rdlr., saa at de efterven 
Regning har ey stort at beraabe sig paa i Henseende til udstaaende Gield, dog 
alle brave Kiobmcrnd undtagen) deels i Henseende til fcenConduite, de besidder 
i Fiskehandelen ved at tortere og exporters dem hver til sir Sted; Saa jeg hol
der for, Fistehandelen kand ligesaa lidet undvcrre de Bergenste, som de kand 
undvcrre den; Overalt var det ubilligt, at excludere dem fra faa stor Credit, 
de har giert Landet, omendskiont de derfor ikke burde have noget Monopolium 
ot beraabe sig paa for den Handel allene, hvorved gaves Leylighed at knibe 
Prisen, og tvinge Handelen for Indbyggerne.

Dette var et Verk, som en oprigtig Patriot kand nok indste Nytten af, 
men derfor paatager sig just ikke at give noget Forflag til Jverkstillelse, som 
overlades andre, som kand vcrre mere kyndige og habile dertil, hvis Ergon det 
egentlig er, og hvis Stand det kand vcrre gemcrs; Jeg vil allene sige: Dersom 
der kunde findes Udveye til dette at verkstille! Da sparres al den Fragt for Ind
byggerne med Transport til Bergen; thi samme lob da ind i Skibsfragten, 
fom vilk stille lidt eller intet paa i Henseende tit den tangere Vey, naar Skibene 
vare i Soen; Overalt blev det de Fremmedes Sag, som med fine egne Skibe 
afhenter nu Vahrene fra Bergen, da vore egne Skibe ligger stille, og de Frem
mede reifer af med al Fragtens Fortjeneste, som meest gaaer ti! Holland, hvad 
Fisten angaaer; Men den Fragt, som nu Indbyggerne betaler af Vahrene at 
transportere til Bergen, belober sig til en storre Sum , end man kand forestille 
sig, som ve Fremmede selv da maatte betale, naar de hentede Vahrene diretie 
fra Landet.

Derved
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Derved sparedes og Landets Skove, Ver nu ellers erealt for imget ud- 

huggede, for at holde den store Flaade Icrgrer ved lige til dens Bergensse Trans
port, da samme glor meget til Skovens Forodelse, ved det Ve Breeder, som 
bruges til samme Bygning, bliver ikke savet, men hugges tvende Stykker af et 
stort Tr« af den Tykkelse, at man ved en Sav kunde save 1 a 2 Tylter Breeder 
deraf, og Ver udi en L-rngde af 16 til 18 Scrllandste Alne.

Derved sparedes Indbyggerne for den Hazard, de staaer med de aabne 
Farroyer, og Ve Soessader, som gierne aarlig gives Exemple paa til deres 
yderste Odeleggelse, som det tresser paa.

Derved blev spared Ve mange Folk, som nu maae bruges til Transporten, 
og kunde i den Sted drive paa Fifferiec og Jordbrugetat excolere, hvilket sidste 
Indbyggerne nu har begyndt at blive opmerksomme til paa ve Steder, hvor 
Leylighed er, men de mangler Folk; Derover, dersom de kunde beholde sine 
Folk hiemme hele Sommeren igiennem, vilde det blive Lander en storre For- 
deel, end man primo intuitu kand indste, og om der endog da ffulde gaae et 
måleligt Antal Folk i visse fastsatte Aaringer ud til Kongens Tieneste, naar 
og Kongens Tieneste var tunt dermed, kunde der ikke saa meget savnes som in 
ftatu qvo.

Derved blev der Handel og Trafique i Landet, saa at Indbyggerne i 
Misvcrxl og U-Aaringer kunde aflifteres til Livs Ophold, og til deres Fisteriers 
Fortstkttelst, saavel som ovrige Neerings Brug, da tvertimod mange i stige 
Tider maae ligge hiemme og sulte, og ikke kand komme til Fisterie af Mangel 
paa Underholdning, da den ene i Landet paa saadan Tid, som nu just indfalder 
ved tvende Aars Misvcexr, ikke kand rekke den anden Haanden, helst naar 
Tienden saaledes staaer feyl for TiendeTarticipantere, og ingen Kisbsterd kand 
man paa Efterhostens Tiid naae til.

Derved kom Sildefiskerier, som een af Landets vigtigste Poster, i en bedre 
Gang, da Salt og videre Materialier til dets Fortstetrelse var ak faae i Landet, 
og den Guds Velsignelse, som Indbyggerne af dets Mangel maae lade gaae i 
Soen i disse knappe Tider, kunde komme Lander og Trafiquen meere til Nytte 
baade i Henseende til Meengden og Godheden; Thi Handelsmand, som da 
boede i Landet, kunde deels ved sine Boeliger, deels ved at holde Folk paa den 
Tud liggende ved de Steder, hvor Silden gik ti!, vcrre beraadde paa ved Salt 
og Eege«Trerer, hvortil Staver fra Ostersoender, som nu i Bergen maarre for- 
strives, at modtage selv Silden ferst, naar den blev dem tilfort, og nedsalte 
den paa den Hollandste Maade; thi dervilde blivekiendeligForstiel paaGodsets 
Godhed, naar en Bonde eller Handelsmand stiv lader Silden nedsalte.

Rr 3 Naar
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Naar man da om Hoften, de ?lar, ae Havsild kommer ind, og dens 

Tilgang steer betids, fik endeel deraf strap om Hosten exporters, i steden for 
den nu ligger trefierdendeei Aar i Landet, og imidlertid tceres og forrorres af det 
store St. Hybes Glas-Salt, vilde man finde en merkelig Forstiel paa dens Af
fattelse og Priis uden Lands.

Derved kunde og paa beleylig 'AaretS Tiid, naar Kulden ikke var faa 
stark, fom den ellers ven stsrste Tiid af Vinteren falder, giores af de i Landet 
boende Kiobmand et Forsog med at virke og nedsalte Fisten paa den Ameri- 
canste Maade, og da vor Fist er i alle Maader saa god i sig selv, om tkke federe 
og bedre, saa turde den komme i samme Anseelse og Priis, og vare ligesaa be- 
gierlig i Spanien, Portugal, Italien, og andre Steder lige ind til Tyrkiet, 
som den, der fores fra Terre neue, og de fieere Americanffe Kyster, og hvad 
Fordeel vilde ikke deraf flyde for Kongen og der hele Land?

Ligesaa Sildsalterie, da vor Sild er i alle Maader saa god af Fedme og 
Smag, meere giengs begavet med Flomme end den Hollandste, der giernehar 
Malk og Ravn i sig og storre, folgclig grovere i Kiodet end den Nvrsse.

Hvi ssulde ikke, naar Handelsplads var i Landet, vor Sildsalterie kunde 
tildeels gaae for sig paa samme Maade, som den Hollandste? De fornemste 
Reqvifita dertil ere Eege-Traer, og at have en Balle Lage fardig, hvori man 
kaster omtrent soo Sild paa eengang, og der strap efter den er taget af Garnene, 
at den deri stal faae en Slags Stivhed i Kiodet, og beholde sin Rist eller fine 
Skicrl, og sin naturlige blankeColeur, siden naar den er ganet, som der kaldes paa 
Norst, eller Qverken er taget deraf, lader de Blodet afstyile, og salter den ikke med 
det store St.Hybes Salt, som vi bruger, (og er nodvendig for vor Sild, der ligger hele 
Vinteren over, og maa have dec ar rare paa, men tarer sig selv op med det samme) 
men med Lissabons Salt, der er finere og kniber den desto snarere; Ja vel og der 
Franste, som gior Fisten meere sodsmagende, naar Silden strap spises, rhi den kand 
derved eysaa lange conferveres, som hos vsVmteren over, men derhos foraar- 
sager dels morke og leeragtige Colour, ar Silden bliver eysaa blank og anseelig; 
3 det mindste ere de Engelste, Schorste og Jrdste heel forlegen for det sidste til 
sine Salterier; thi man laser, de beklager, de ey karid faae deraf formedelftden 
Missorstaaelse mellem de tvende Nationer.

Ville vi saaledes benytte os af Leyligheden, der gives af Skaberen ligesom 
i Handcrne, og for vor Sruedor, som Franste, Engelste og Hollandste mev 
saa stor Bekostning soge paa saa langt bortliggrnde Steder, og det med saa 
ftor Iver, at de holder ud, hvad de tvende forste Nationer angaaer, store og 
blodige Krige for ak vinde og confervere Fiskehandelen, hvilke for narvarende 
Tiid har Fordeelen borte for vs Norste, ligesom i mange andre, saa og i denne 
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vigtige Handel, faa kunde samme komme til paa lenere Maade, at indbringe 
os mange Millioner end Lem, som maa glore sig meere Moye.

Vi soge ester Guld i ve andre Verdens Parter, og vi har den beste Guld
mine hos os selv, som vi lade andre arbeyde udi, og reise af med Fordeelen; Jeg 
vil kun navne der eene Exempel: Da Lhrisiiansund i Aaret, uden Tvivl 17'3$, 
fik Kiobstads Privilegier, kom nogle Skotffe Familiar, der nu meget har for, 
mcerer sig og etablered sig i de omliggende Egner af de Provincer Romsdal og 
Sundmser og sarte sig ver ned, oprettede sig ver mev sanulige Contoirer en 
anseelig Handel med Dild og Fiff, som da gck yppig til paa de Grandser, der 
nu af disse Slags Fifferier er saa godt som gandffe forladt, og derfor har de 
maarretsie sigom andre Steder efter samme Handels Fortsa'tkelse; Midlertid 
medens disse Fifferier continuerede, gjorde disse Fremmede sig saa stor Fordeel 
af denne Guldgrube, at den rene efterven anven efter nogle Aars Forlob gik 
over igien som Capitalifter af $0 til 100000 Rdlr., og sendte andre over igien 
at fortscrtte Handelen, da de selv sidder som Herremand i Schotland.

Dette og meere saadant er Landets egne Indbyggere Tilffuere af, fordi 
de mangler Leylighed og Anforsel til Handelens rette Etabliflement, som vi 
gierne maae give saa store Larepenger for til fremmede Nationer.

Ved stig Hanvelsplads at oprette i Landet blev forekommed Russernes Jnd» 
snigelfe i Landet, hvorved vel har flydt dette Gode, at Vet Ruugmeel, Ve har i 
disse knappe Aaringer fort, har opholdt mange MenneffersLiv paa de Norderstr 
Steder, som ellers maatter sulte ihiel, men for der forste faaer Kongen ingen 
Told as denne deres Handel, som er alt for ubilligt, dernest tager de ingen andre 
Vahrer igien uven Odder og Ravffind, dem ve endelig vel betaler, men kand 
kun vare en Bagatelle deraf at faae, saa Veres storste Betalning steer i Con
tanter Guld og Solv, som de reiser af med til stor Skade for Kongen og 
Landet. Envelig forer de nu, da Ve har merket Landet trcrnger, og de faaer 
gov Priis sor hvad ve forer, Bedragerffe Vahrer, helst Ruugmeel med Sand 
opblander, som gier det tungt t Vagt og uspiseligt.

Dersom derimod var en Handelsplads i Landet, holder jeg for, der kunde 
paa Archangel, der ligger en maadelig Diftance fra Nordland, og kunde giores 
vist een om ikke tvende Reiser derhen om Sommeren, oprettes en anseelig og 
profitable Handel med Skider baade fra deres og vor Side; da manvilde finde 
sin gode Regning med fra dem at faae Rung og Meel, Hamp, Liin, Huder, 
Olie, Kisd, Talle, Vox, Honning, Jern, Spiger, Tiåre, Tougvark og 
utallige firere for Landet tjenlige Vahrer, for meer end ordinaire godt Kiob, 
endog indtil Trac-Last, naar Skov hos os selv mangler; Og de kunde igien 
sage fra os, Zlojeler, Sl'iketoyer, Etoficr, Cattuner med firere stige Kram, 
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vahre, samt Sukker, Caffebonner, og andre Stags Spscerier; Nok Viner 
og i scer Brandeviner tillige med fleers, som ey kand opregnes, de begierlig soge 
ester, og betaler gierne vel, ligesom Skindvahrene.

Dette synes kunde blive en fordeelag'ig Handel, som ville tonne Umagen, 
da fik Kongen fin rigtige Told, da studsede man Wahrer med Wahrer, og de 
reedbare Midler bleve i Lander, der nu gaaer ud, og det for bedragersse Wah- 
rer, som da blev forekommed ved at salge paa Handelspladsen, og ikke som nu 
omkring paa Landet; ja Landets egne Skibe kunde selv beseyle de Archangelsks 
Kyster, og med gvd.Fordeel hente i ftrr Liin, Hamp, Rung, Hvede, Gryn 
og Meel derfra, fom der er ringe Jndkiob paa, ex. gr. Naar Wcrxten har 
varet yppig, har man der paa Grandserne af Archangel og Cola kunder under
tiden kiobe i Wog Ruugmeel for io Skill. Dansse i Ryssiss Vagt, som kun 
paa tvende Skaalepund er mindre end vor Wagt; Denne Handel tigger ingen 
Kiobstad i Norge faa beteylig for, som Nordland.

Dersom der blev giort Alvor med Kiobstads Anleggelse, eller Handetptad, 
fers Oprettelse i Nordland cg ai dre Nationer, sar de Engelsse fik Tilladelse, 
og visse Bars Friheder at satte fig ned, enten de Bergensse vilde antage der dem 
gjorde forste Tilbud eller ikke, ta kroer jeg, den sterste Deel af Kiobmandene 
ville antage samme, siden de fleste maae og kand ansees, kuns fom Hokere un
der De 3 a 4 Hollandske Commiflionairer i Bergen, som ere intet mindre end 
Patrioter, og spiller under Dakke med Hollanderne, bederver Fiskehandelen, 
og bruger de Hollandsse Penge til Forssuder for de mindre formaaende Kiob, 
mand, og paa deres Principalers vegne determinerer omtrent Prisen, forend 
Fissen endnu til Bergen er indkommed; Da nu de Hollandsse Skibe, som flat 
afhente Fissen, ikke kand indfinde sig, forend silde paa Sommeren, mod den 
Tiid Fissen kand ventes til Bergen, og naar contraire Veyr holder de Nord
landsse Jagter tilbage , maa de ofte ligge i Bergen 334 Uger, og vente der
efter; Saa i Den Tiid kunde de style dire&e Det* Nord, naar Export var af 
Landet, indtage sin Ladning og vare paa Tilbagereystn iglen, forend de dog fra 
Bergen kand blive expederede; Ja de kunde da saa meget lidligere foretage 
Reisen, og have sin Ladning inde i Junii Maaned, da de tog Fissen lige fra 
Stedet, hvor Den er fisset, som meldt, der er Centrum midt i den Nordlandsse 
Province beliggende.

Naar nu Fisken er begierlig, som nu nogle Aar harcontirmered, paa det 
Hollanderne kand faae den nye Fiss desto hastigere til Bergen, accorderer Kiob
mandene med endeel Jagt-Skippere: Dersom De kand giøre en Mellemreist, 
og komme saa meget for til Bergen med nye Fiss, ssal deres Priis blive saa 
meget storre, nemlig forend den rette Flaade af Jagter kommer sidste Reist, 
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ben Infolence: Skipperne kcrppes om, ot begive sig forst paa Reisen, og Ver« 
for ikke giver Fissen den fornodne Tiid al torres, kaster den halv lorrer i 
Zergten.

Naar den da kommer- forst til Bergen fugtig og brderved, og t Skibet 
siden meere bederves/ bliver man ved en reneste saadan Ladning præoccupat 
Udenlands mod den hele Fissehandel samme Aar, tankende, den hele Fisteavlinz 
er falden saa siet, og derved sattes den gode med den siette Fiss i Misrredir, som 
<t par Aar efter hinanden man havde Erfarenhed af.

Dersom nu Exporten sseede direde af Landet, da sik de Udenlandsse vore 
Fiffevahrer nyere, fr»ssere og bedre qvalificerede, som nu meldt er, foruden 
mange andre deraf flydende Fordeele for det hele Publico, naar Handel og Ira- 
fiqve havde Sted i Landet selv; Ja da vilde samme, formedelst den begierlige 
Fissehandel snart blive til en florißmt Stad, og alle de Vansseligheder, som nu 
primo intuitu synes at mode, vilde snart overvindes, samt de derimod giorde 
Obftacler og Ventilationer Kttelig Tolveres.

Man har Exempel i Christianfund der havde den allerfletteste Situation, 
nogen Sted i Verden kand have, bestaaende af 3 adssilte torre Klipper, der ey 
vopce saa meget Grcrs paa, at en Koe kunde fodes, og fandtes ey Skov til 
Bygning og Brernde ncermere end 5 a 6 Mile, ikke desmmdrr da denfikKiob- 
stcrds Privilegier, blev den dog i en foye Tiid saa bebygget formedelst sin Ve« 
leylighed til Handel, at der fattedes Land til Pakboeder og Huser at opscrrte, 
og der blev ved de SchotffedolonittersAnforsel saa vigtig Handel, farlig med 
Fissevahrer, at Trundhiem kunde langt fra ikke komme op derimod; Kunde 
nu Vansselighederne saa vel og hastig lade sig der bestride, saa har man Aarsag 
at veme det ikke mindre paa saa meget baade beleyligere og behageligere Steder, 
som Nordland kand producere.

Det er ellers at undre over, at den Norsse Fissehandel bliver i disse Tider 
saa gandsse sadt til Side, da Opmerksomhed ellers i saa mange andre Ting udi 
delte Seculo mcrgtig har taget kil; I den Sted vor eurieute Verden bruger 
Tiden til andre Studia, saa benytter andre Natroner sig af Tiden til del Oeco- 
nomisse Studium at befordre. Handelen at udvide, og Fiskerierne baade paa 
sine, og vore Srromme at giore alt storre Fremgang udi.

Hollam
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Hollcenderne emplojerer 3000 Seylere udi alle Slag^Syefijkerier oa de- 

res Transporter, saaiedes tiltager de aarlig deri.

Engeland nesten lige saa mange, uagtet de har hverken Rhein, Moses, eller 
sieere saadanne navigable Stromme af mange 100 Miles Lcengde, som nesten 
commenderer hele Tydfflands Negotie.

Frankerige emplojerer ligesaa nogle 1000 Skiber til samme Handel og 
Negotie.

Sverrig tager og oyensynlig til aarlig udi Commercie, Folkemængde, 
Manufacturer, Agerdyrkning og Skibbyggerier, som nu, strrlig nogle Aar, 
har mcrgtig tiltaget, og har sin Udspring af deres florerende Fiskerier og sam- 
mes gode Foranstaltning, hvilket alt vi bliver siddende som foleslose Tilskuere 
af, uden at gribe ind i vore egne Barme, og fole Manglerne hos vs, der nok 
burde drive os til al Arbeydfomhed med disse andre Nationer.

I dette Stykke of Oeconomien, nemlig Fiskehandelen, har viden storste 
Fordert og Beleylighed frem for alle andre Nationer, da vi har inden vort eget 
Land omtrent zco Miles Diftance giennem hele Norges Soekyst, hvor Fiske« 
riet gives os ligesom i Hcrnderne, som meldt er, og hvor saa mange Indbyg
gere lever nesten allene deraf, men i steden for, at delte ffulde drive os ril Op, 
merksomhed i Handelen ved al udbrede den, og anlegge den paa beleyligere Ste
der, lader vi det hellere blive ved den gamle Slenlrian ex. gr. der har saa rit 
vcrrek ventilered om Handels og Kiobstceds Anleggelse i Nordland, hvoraf 
Fordeelen for Kongen, Landet og den hele vigtige Fiskehandel er saa haandgri- 
beli'g, at den falder enhver i Synene, da vore Fiffevahrer, som meldt er, al
drig i Henseende til Priis og Anseelse kand komme i Ligning med andre Natio
ners, saa lange de ikke ved Handels Folk i Landet bliver paa andre Maader 
virket og saltet, samt i rette Tiid af Laudet nye og friff udforre; Men samme 
vigtige Foretagende er stedse blever contrecarered, og kuldkastet ved det gamle 
Monopolium og Privilegier de Bergenske har beraabt sig paa, saa at et heelt 
Land maa stedse blive ved at lide for en eeneste Bye at confervere, i ben Sted 
man kunde faae baadeBergen og en lige stor Bye til inden kortTiid begge at florere.

Det var nok vcrrd at tage i Conflderation Tiden og Conjunéturerne, 
da.Bergen blev raadig fyrst for Alvor over Fissehandele»/ form have sit Sade 
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just i Bergen, da var for Det forste Nordland kun lidt eller intet bebygget/ imod 
hvad Landet nu befindes at vcrre; Jeg tcrnker, de fleeste Indbyggere, Nord, 
land i De Tider havde, vare ve! Finner og Lapper, der forst har vpryddet og 
beboet Landet, som Tid ester anden af Nordmandene ere bortjagede, og deres 
Boeliger indtaget, siuttelig var Landet de Tider ikke stor Umage vard, og Fiffe- 
riet ikke af saa stor Confideration, som siden.

Derneft var Det paa Den Tud, at Hanfestcrderne forte Regimente over 
Soen og Handelen, og oprettede sit Concoir i Bergen for den Nordenfieldffe 
Fiffehandel.

Hvad angaaer Bergens Byes forste Anleg og Begyndelse, Davar nok 
ikke lang Tiid mellem de tvendeKiobstader Bergen og Vaagen i Nordland deres 
Anlcrg, thi Bergen blev forst anlagt afKongOlluf Kyrrs, i Aaret 1069 og forste 
Anlag til Vaagens Kiobstcrd, (som er Det beskrevne Sted i Lofoden, hvor der 
store Fifferie nu er) blev giort af Kong Mlagnusen ved at bygge en 
Kirke og legge meget Gods dertil, som er ffeet, enten i Slutningen nf Det 11 te, 
eller Begyndelsen af Det 12te Seculo, hvilket Da siden gav Anledning til, en 
Kiobstad der at anlegge; Hvad Aar samme egentlig er bleven til en Handels
plads , kand man ey saa vist determinere; Men Dette finder man, at samme 
fik i Aaret 1384 af Kong Olluf Hagenfen Kiobstceds Privilegier, at De af 
Finmarken og Helgeland, Det erafheleNordlandene ffulde handlepaa Vaagen, 
nemlig Kiobstcrden Waagen i Lofoden, ikke som een alt for meget Patriotisk 
Autor har vildet forklare Det til Bergens Vaag eller Vtig, som er urimelig, 
og strider med De gamle Norffe Skribenteres Pofitioner, ligesom og selve Pri
vilegiets exprefle Ord, som endnu findes Extraét af i en gammel Kirkestöel 
Vaagens Kirke tilhorende, som jeg selv har havt i Hcender: De af Numedal 
ffulde soge til Trundhiem: De af Romsdalen ffulde soge til Veddoen, som var 
en gammel Kiobftced i Det Diftriét, hvor nu Molde er, og De af Sundmoer 
ffulle fege til Bergen.

Ved samme Privilegium blev og stadfæstet Det, som af Kong OllufKyrre 
og hans Sonne-Svn Kong Magnus for var bevilget Bergens Bye, nemlig 
med deres egne Fartoyer at beseyle Nordland, simtelig ikke at handle med Al
muen, som var forbunden at fore sine Vahrer ttl Vaagen, men medKiobmern- 
dene i Vaagen i Anledning af Fiffehandelen, hvilken Bergen, hvor eet af De 
fire Hansesterdernes Contoirer var, paa den Tiid bestyrede over hele Norge;
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Detttförholdt sig saaledes, al den Grund Vangen var ved Magt, atdehand# 
lede med samme Steds Borgere, og siumlig er del, ar de som Hvkere under 

Bergenffe, bleve ved denne Bergenffe Handel ruinerede.

Da nu Vangen havde faaet sit Banesaar, bleve de ligefuldt ved at be
styk Nordland, og have fra Almuen selv Landets Vahrer, paa forste Haand 
for let Priis; Zal man finder og, at Tydsse, Hollandsse, Engelffe, Schorsse 
og Jrffe, sluttelig saa mange, som siode i Correfpondence med det Bergenffe 
Tydffe Contoir, alt dependerende af den Hansestedffe Fiffehandel paa de 
Steder, begyndte at beseyle Nordland, og handle direöle derpaa, fordi de 
fandt sin Regning med ar have Vahrene fra forste Haand, tuen bleve Did efter 
anden ved Kongelig Forbud excluderede.

Saaledes cominuerede de Bergenffe selv at bestyk Nordland, indtil 1539; 
da Bergen var af de Vitalianers Udplyndring saa udarmer, ar de ikke for# 
manede längere selv ar bestyk Landet, men fik der siden paa den Fod, ar de 
Nordlandffe selv med Jcegrer maarre fore deres Vahrer til Bergen, og hente 
sine derfra, hvilket erden samme forderveligeHandelsmaadesorNordland, som 
endnu continuerer.

Hvad Did Hanfesicederne havde sin Oprindelse er uvist ar fastsatte; Derom 
ere adssillige Gisninger, nogle gior den aldre, andre yngre, folgelig kandheller 
ikke fastsattes, hvad Tiid de Bergenffe, som der sidste af de fire Hansestadernes 
Contoirer bito funderet og fik forsi fine Privilegier; Men delte er en afgiort 
Sag, ar Bergen har fra den Tiid af varet raadlg over Norges Fiffehandel, 
og taget sig alt meere Leylighed esterhaanden ar lrakke den Nordlandffe tillige 
under sig, da de anmasser sig nu en Slags Monopolium derover, saa at rore 
ved den, er ligesom ar rore deres Oyesteen. Paa den Did var den Nordlandffe 
sandel, siden Landet var da ikke saa pepleured, ey af stor Berydenhed, som 
Weldr er, deels kunde denne Handel efter da varende Conjundhirer, maaffee 
ikke vare Landet til faa stor Skade som nu, da dr Bergenffe stode selv for 
Transporten, og Fiskehandelen var den Tiid i en anden Circul; Da var der, 
at samme Magter vare de eeneste, som i den nordlige Deel af Europa drev no# 
gen ©ee Commercie, og havde Handels«Hujer overalt i Europæiske Lande, 
allsaa kunde dette paaraabre Monopolium paa den Tiid ey saa meget præjudi
cere Landet og Fiskehandelen, da Vet er siuktelig, ar som de vare de eeneste 
Handlende, og i Norge nesien der eeneste Merk, saa er der rimeligt, arVnh- 
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rene bleve vel betalte, thi Contorerne havve den Did ingen Rivaler i den Han
del der samme Tiid var Norges nesten reneste Solvmine.

Hele Europa var (dem undtagen) i samme Uvidenhed om Ssehandelens 
Nytte, og laae svr den Did i Dvale, ligesom vi endnu.

Dronning Elifabeth gav deres Privilegier sidste Stod i Engesand, den 
hun ansaae hoyst stadelig for Handelens Opkomst; Frugterne deraf indhostede 
hun inden kort Did, og den iLngelsse Negocie og Ssemagt gjorde en Utroelig 
Fremgang; Hun og hendes Minifterium Cromvel, Carl den Anden, og de
res Minifteria ere blevne udodeligr udi Historierne formedelst Commerdens 
Forbedring og Bestyrtelse.

Der stiller da en Hoben mellem de Dder, da Bergen tilvendte sig Mo
nopolium over Fiskehandelen og disse nu varende; Og dersom vi i Tide havde 
fulgt Engelands Exempel med Handelen saaledes at befordre, og kigr de andre 
i',Handel florerende Narioner ind i Kortet, havde Dannemark paa nogle hun
drede tusinde arbeydfomme Indbyggere og mange Millioner Rigsdaler vcere ri
gere i Henseende til Landets Velstand, end det nu er.

Jeg maae gaae lidt tilbage og ansore dette ene Exemple paa Nordlands 
fordervedr Handel, som just n«rvcrrende Tiid giver Anledning til: Srrax efter 
sidste Krig mellem Engeland og Frankerig blev componered, blev Frankerig 

, saa begierlig efter vor Norsse Ravnhandel, at den nu nogle Aar har verret i 
hoy Priis; Dette hargiort Normcrndene jaagraadig efter Gevinst, ar mani 
Fisseriets Tiid har saltet flig bedarvet Ravn, som man ellers tilforne har kaster 
bort som uduelig, nemlig: Sidst i Fiskerier ar salte den udgydede Ravn der er 
blod som en Suppe, og rager ey imod nogen Knibning og Fastighed afSalr, hvor 
meget man vil fpendere derpaa, thi de beste og fasteste Parcider og Ravnkorn 
ere udgydede ti! sit naturlige Brug, og alt der blode og uhumste Vasen, fom 
en Sliimagtig og opleft Materie, er allene tilbage som til intet kand tiene, og 
burde kastes bort, i steden for Kiobmcrndene i Bergen ved flig bedragerst Gods 
ar forefinde hos sine Handlende, burde strap angiver Bedrageriet for Stadens 
Politic, ar Vedkommende kunde tilborlig bleven afstraffer; Saa Harde stukket 
under Sroel dermed og modtager flige bevragerste Vahrer, udstiber dem igien, 
og bedrager fremmede Udlcrndinge dermed til Spor og Skieendsel for vor Land 
»g Nation, samt saadan for Norge confiderable Handel ar bestadige, som 
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hverken vi eller Efterkommere vil finde os vel ved, nu er Det og dette sidste Aar 
kommet dertil, at denne Ravnhandel er <i!De!e6 i Decadence, saa at de sidste 
Ravn-Ladninger var ncer ved at blive arreftered i Frankerig, kunde ikke afsat
tes, men blev et Qvantum af 4000 Tonder oplagt, hvorpaa ikke allene Com- 
mifiionarierne i Bergen, men og Stedets Stift-Amtmand stal vare tilssrevet 
i denne Materie, at dersom ikke Nordmand ville legge sig efter bedre Gods al 
lave, maatte "Frankerig gandsse abandonere den Handel.

Dette Exemple kand tiene til Bevits paa, hvad siibrig Fod den Nord- 
landsse Fissehandel staaer.

Til Slutning maa jeg anfore denne Anmerkm'ng, som er vard at tages i 
Confideration: Det, som ellers meest har ruineret Nordlands Indbyggere, 
er deels den vidtloftige Brandeviins Handel, som der, frem for mange andre 
Stader florerer, formedelst Jagternes Fart paa Bergen vgTrondhiem, hvor
fra i store Qvanticeter og Lastetall fores Brandeviin, til Indbyggernes For» 
forelfe, saavel ellers, som i sar, naar de soger sit Narings Brug ved Fisserie, 
da mange Drikfaldige kommer hjem fattigere end de reifer derhen; Det ssade, 
ligste er endnu: Landets Ungdom, naar de er 10 a 12 Aar gammel, kiober de 
sig ved Foraldrenes Samtykke, fra Kiobstaden en Eortion Brandeviin aarlig, 
for at salge ud og profitere paa; Men derved steer, at mange fra sine unge 
Aar vanner sig til Drikfaldighed, og dette holder jeg for, at vare en stor Aarfag 
ot den Last her i Landet er saa giangs, deels den Handel af bemeldte Trvnhiems 
Borgere, ved at reise om de z Maaneder, som fra Apriii^tiD har varet brugt, 
fra Gaard til Gaard med deres Kramkister, da ved saa.dan Borger-Baads 
Ankomst, Folket paa Gaarden, helst de Unge, stiimer dertil, hvorved Bor
gerne selv, eller hans Kone, Son eller Datter; thi de reiser omkring hver i fit 
adskilt Diftrict og paa sin adskilte Baad, aabner sine Kramkister og foreviser 
dem alle sine Kramvahrer, som glimrer de Unge strap i Syene og gier dem be- 
gierlige efter stige ufornodne Narrerier, hvortil de meere annimeres ved saadan 
smigrende Forestillinger; naar de Kiobende beklager sin Pengemangel; bliver 
de strap foulagered med den Trost, at de stal faae Credit, som er dem til stor 
Opmuntring, fim de tager ftist ud hvad de har Lyst paa, uden at tanke paa, hvor
fra Betalingen stal komme; Dette er nu Borgernes forste Reise strap efter de 
er komne til Landet da tilhandler de sig hvad som er at faae hos den gemene Mand 
af Fist og Skmdvahrer som kand verre avlet otn Efterhosten og Vinteren.

Nogen 
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Nogen Tlld for de vil skibe ind og pakke af iglen til Tronhjem, glor de 

den anden Reife om Landet for at indsamle af Landets feede Wahrer, Smor, 
Ost og anden liden Formad som kand vcere samlet den korte Tiid af Sommeren, 
og derforuden at samle Slagter af stort og smaat Fere, som de da ved Hiem- 
komsten ncdsiagker og salter need at bringe med sig til Tronhjem til Vmter-Pro- 
vi lion for sig selv og andre, og har stedse saadan Pro vi (ion, de har medbragt, 
varet god Hielp for Tronhjems Indbyggere, saavel for dem selv, som Vårker
ne, med stige Vahrer at fbu nieres, midlertid flyder den Infolence deraf; Eft 
terat de har tillukket sine Sommerboeliger og pakket af, og Kuld indfalder , som 
gior Skade paa Kornavlingen, er der ey allene ved deres Affiftence if fe een 
Tonde Korn at faae til Soutenue for Tramgende; Men de har og stroget af 
med Bondernes Sommeravung og Slagter, som de har tilforhandlet sig for 
deres til Landet bragte Wahrer af Tobak, Brcrndeviin, Naaler, Baand og 
andre Slags Kramvahrer, som Landet har iglen, i sieden for de burde have 
sin Sommeravling til at leve af i stig Trangs Tiid, og salge til andre i Landet, 
som tranger dertil, og kunde give'Korn iglen; Ved denne anden Reise er det, 
de indsoger Betalingen for den giorde Credit forrige Reise, naar nu hverken 
Gamle eller Unge har at contentere med, fom de just heller ikke ffiotter om ae 
tage mod Contain, saa maae Landets Producer af Fiff, Slagter og fede 
Vahrer dertil bruges, som da hos disse Gielvbundne tages for hvad Priis den 
Handlende finder for got; Den stsrste Insolence heraf flyder, er at Almuen 
fra Ungdom af vannes til Dovenhed i at fabriqvere selv af Landets Producer 
sine Klaver, som de ey kand klage over Mangel paa Macerialier til, i Henseende 
til at een af dette Lands vigtigste Fordeele er Schaferier af Faar, som fleeste 
Steder holdes og gaaer ude Vinter og Sommer paa Oer, ligesom de Engelske 
Producer og temmelig god af Grode; thi ved det der tilbydes dem for deres 
Gtuedor stige Kramvahrer, saa er det blevet til en almindelig Skik: Saa snare 
Ungdom «t io a i2 Aar gamle, maae Drenger ey klcrdes i andet end Klcrdes 
Klcrder, og Piger i Colcmankis, Cartun og Stoffes Klceder, og enhver, som 
vil kige ind i Landets oeconomiffe Sager, seer nok at stig Extravagence i Klcr- 
der er langt almindeligere og ft em Ruine for Nordlands Indbyggere, end den 
scrdvanlige Hengivenhed til Brcrndeviin og stcetk Drik, saa jeg holder for, at 
flig Handel as bemeldte Tronhjems Borgere har^sied.'e vcrret storsie Pest for 
Nordlandene. Denne Handel har stedse havt sit Scrde i disse viUricier, ©ab 
ten Jlofobm, Vesteraalen, Senjen og Tromstn, jo lcrngere Nord, jo for- 
deelagtigere er Handelen, og Borgerne rigere; Derimod paa Helgoland er der 
Bossasie Borgere, som aldrig flytter, men har derfra sin Handel ^paa Bergen

og
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og Tronhjem, hvis Handel er ey ffadelig men heller gavnlig for Landet, da Al, 
muen kand nyde Afllftence i Trangs Tud af fornsdne Vahrer til Underhold 
ning og sit Narings Brug at fortsatte.

Denne Materie funDe langt vidtlsftigere udfores, ogdensveäuÄionme- 
vigtige Argumenter stadfcrstes, men Forfatterens Hensigt, ved den over Fiffe- 
handelens nu vcerende Export og Trafique givne Underretning, samt de faa 
Stropher, som til en Prove ere anforte om, hvorledes samme kunde sattespaa 
en bedre Fod for Kongen og Landet, gaaer allene derud paa, at vise sig en rett 
staffen Patriot,
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menneskelige Forstands Historie kand ikke ander end ydmyge den meest 
indbildte Philosoph. Hverken hans store Videnskaber/ eller de store Tan

ker man gior sig om dem, eller den Anseelse, som han ved sine Vcrrker har for# 
staffel sig i den lerrde Verden, kand frietage ham fra at faldet de haandgribe- 
ligste Vildfarelser, som han dog ved ringeste Overleg kunde undgaae. For« 
seelsen maa alrsaa bestaae derudi, at han ikke gior dette lidet Overleg. Men 
hvorfore gior han der ikke? jeg veed ingen anden Aarsag, end fordi han troet* 
sig, at gaae saa sikkert frem derved, at han ikke behover noget Overleg. Hertil 
kommer endnu, at eftertcrnkende Hoveder ere som oftest oplagde til at ove deres 
Forstands Krafter i saadanne Ting, som forekomme dem vanstelige, da de der
imod stynde sig forbi dem, som synes lette at begribe. Da nesten enhver har ved 
den hidtilværende overordentlige strenge Kulde forlanger Efterretning om Veyr# 
glasset, og jeg seer, at man nesten overalt betiener sig her af den ved en Forseelse 
urigtig giom Reaumuriste Scala, saa troer jeg ikke at bevise Elsterne af stige 
Observationer nogen uangenem Tieneste, naar jeg legger dem Feylen ved den 
Reaumuriste Scala tydelig for Oynene. Jeg ror flet ikke ved at frygte, at 
man stal ansee denne Mangel, som en tvivlsom Sag, hvorover man kunde 
disputere; thi Grundene til denne Feyl ere saa oyensynlige, at man behover kun, 
at navne dem, for at overbevise enhver, som ikke aldeles er fremmed i Namrlcrren. 
Hvem stulde vel troe, at den hele physiste Verden stulde uden nogen Eftertanke 
efterfolge en eneste Naturkyndiges flygtige vildfarende Skridt i Henseende til 
det Reaumrmsse Thermometer/ og det saa vidt, at man nu maastee vil giere 
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sigförgiäve-s Umage, med ar afstaffe den deraf oprundne vigtige Feyk. Jeg 
viide ikke vcere saa dristig, at bestylde saa mange af mine Medbrodre saa aaben« 
hjertet for er fligt uforsvarligt Skridt, dersom der ikke fandtes -yensynlig Be, 
vris Derfor i alle Skrifter, som handle om denne Materie.

Jeg har i Mulen sagt, ak denne Feyl angaaer de nu brugelige Reaumur 
ris?e Thermometers; thi Reaumur selv har ikke begaaet den ved sine Original« 
Thermvmetere, men den reiser sig fra een af hans Efterfolgerr, somunder sin 
Opsigt lader de Reaumuriske Thermometers forfcrrdige vg udbrede omkring i 
hele Werden. Man veed at Hr. von Reaumur haver indrettet fine Thermo« 
merere efter folgende Regler. Han deeler Kuglens og Rorets Indhold kil Frost
punkten i iooo Deele, en saadan iooofre Deel udgior siden een Grad paa hans 
Scala, som han allsaa bestemmer ved at fylde Roret med en vis Qvanriret Spi
ritus Vini. Naar nu denne Scala udtrykker Expansionen af Spiritu Vini i 
tötö o Deele af sir Volumine, saa finder man at Spiritus Vini stiger i kogende 
Vand til den 8ode Grad, hvor den ligeledes koger. Derfvre maa man give Ori« 
ginal-Thermometeret et saa vidk Ror, at det kand koge derudi uven at det stal 
fproyte ud. Det maa og vare en svag Spiritus Vini eller den saa kaldte Franste 
Sprit; thi en stärkere vilde stige meget hoyere. For ogsaa at bekomme fligt et 
Original-Thermometer, har jeg i alle Maader noye fulgt den af Hr. von Reau
mur givne meget tydelige Forffrift, hvorved jeg ogsaa haver befundet alle Ting 
efter hans Foregivende. Og Dette er vet just, som har givet mig Leylighed til 
at indser hans Esterfolgeres Feyl. Naar Spiritus Vini koger selv i kogende 
ögand, bliver Den staaende stille paa et vist Sted i Roret, naar man undtager 
den liden Bevagelse, som kommer af Kogningen. Eftersom nu Spiritus Vini 
M expanderer sig videre, man maa lade det koge saa lcenge man vil, saa har 
bollet troet, at denne 8ode Grad viiste Herden af det kogenve Vand, og andre 
Phvsiker have af Tillid til ham troet der samme. Man kunde ikke heller regne 
nogen Denne Troe ti! Onde, hvis physiffe Kundstab allene bestoed i at kunde for, 
»cerdige er saadant Thermometer. Men hvilken Physiker kand Der verre ubekiendt, 
at Spiritus Vini koger meget for end Vandet, og ar den da holder op at expan
se sig, envstiont man formeerer Varmen under og omkring den. Dette har 
foruden Farenheir ogsaa Boerhave allerede for 30 Aar siden ikke allene sagt 
vg strever, men og tydelig beviist, og siden Den Tiid har envnu ingen tvivler 
derpaa. For at vise Forholder, vil jeg antage den beste og sikkerste Farenheico 
Scala af hvilken Boerhave ogsaa har betienr sig til Maalestvk. Efter denne 
Scala staaer, som er bekiendt, Qvagsolvet ved den 32te Grad; naar der begyn
der at fryse, ved den goto Grgd ved ordinair Sommrrheede i Skygge, og ved
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den 2[2te Grad i kogende Vand, naar Barometeret staaer paa 28 Tommer. 
Da nu Qvagsolver endnu stiger nogle 100de Grader, forend det selv begynder 
at koge, hvilket dog ikke gicrlder om Spiritu Vini, saa kand man tilforladelig 
flutte, ar den 212te Grad paa det Farcnhemfte Thermometer rigtigudtrykker 
det kogende Vands Heede. Men nu bringe man dette Thermometer i kogende 
Spiritum Vini, saa stal man. see, ar det falder, eftersom Spiritus er stark til, 
indtil den 174de Grad, og altsaa 38 Grader ned, hvor det bliver staaende. 
Al'saa er den kogende Spiritus Vini Heede saa meget ringere end der kogende 
Vands, som Z8 Farenhemske eller 19 Reaumurrfte Grader. Tager man 
flet Spiritus Vini, faa er vel Forstiellen noget ringere, men dog altid stor nok 
til at foraarsage en grov Forseelse i Scalen, naar man antager den 8ode Grad 
paa den Reaumunfte for Vandets Kogepunkt, og setter Len ved Siden af 
Den 212te paa dm Fareuheirifte, i steden for den ssulde stage ved den 174^ 
eller ved flet Spiritu i der hoyeste ved den 192de Grad paa den Farenheirifte 
Scala. Man seer altsaa heraf, ak det er umueligt, uden ved er besynderligt 
Kunstgreb, som forst i de nyere Tider er opfunden, og som hverken Reaumur 
har vidst eller brugt, at Spiritus Vini kand angive Vandets Kogepunkt, efter
som den koger ved en meger ringere Heede end Vandet, og naar den koger, ikke 
mere expanderer sig. Jeg vil soge at forestille dette paa folgende begribelige 
Maade- Man setre et Reaumurs Spiritus Vini og et FarenheiriftQvEgsolv 
Thermometer i Vand, og bringe Vandet efterhaanden til at koge. Forend Let 
da kommer til at koge, naar nemlig der Farenheirifte viser den 192de Grad, 
saa begynder Spiritussen i det Reaumurt fte at koge, og holder op at stige. 
Man formeere Varmen indtil Vandet selv begynder at koge, saa stiger det Fa- 
renyeitifte endnu 20 Grader hoyere, da deriinod det Reaumurrfte bliver 
staaende paa det forrige Sted. Denne oyensyMige Forestilling vil dog ventelig 
vcere klar nok ril at legge Virkeligheden af den foregivne Vildfarelse for Dagen. 
Maaffee man vilde tage i Betænkning, om man og ssulde troe, at Hr. von 
Reaumurs Efterfolgere og virkelig have begaaet denne Vildfarelse, der Log 
var faa let at undgaae. Men det vil verre mig alt for let, ar bevise det oyensynlig. 
Hr. Abbé Noliet siger p. 404. i der 4de Bind af hans Physik, som.er trykker 
1753. gandsse tydelig: Mfr. Reaumur s’eft fixe å l’efprit de vin &c. de lå 
vient, que dans tous les thermométres conftruits lur ces principes, le 
dégré de l’eau bouillante eft de 80 dégrés, celui de la chaleur animale 
32I dégrés, &c. i steden for han burde sige: le degré de l’efprit de Vin 
bouillant. Dette er ikke heller nogen Trykseyl, eller Flyvetanke, thi jeg eyer 
selv tvende corresponderende Thermometers, som iAaret 1756, og altsaa 3 Aar 
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Derefter ere giordte under hans Opsigt, paa hvilke der ligeledes staaer ved den 
8c>de Grad Eau bouillante. Ligeledes har og Mussthenbrock i den nyeste Ud
gave af hans Physik i Aaret 1762 paa den 341c Tabelle i det 2decBind giver en 
harmonist Forestilling paa de forstiallige Thermometer-Scaler, paa hvilken han 
har fadt den Fode Grad af der Reaumurrsse Thermometer ved , den 212te af 
der Farenheikisse, eller ved Vandets Kogepunkt. Den samme Feyl finder tu cut 
og ved den Parallelismus imellem disse tvende Thermometere , naar man fort, 
setter den liden harmoniste Tabelle over de forsticrllige Thermometre, som Defa- 
guliers har anført i sin Physik. Den allernyeste Lignings Tabelle over Ther- 
momererne, som man finder i den aarlige Connoiffance des mouvements 
céleftes er vel ikke continuerel til den 80de Grad paa Reaumurs Thermo, 
meter. Men man finder dog, arden 32te Grad paa Reaumurs er fadt ved den 
104 Grad paa Fareuheics, i steden for den burde staae ved den 96de Grad, 
eftersom disse tvende Grader giver tilforladelig et sundt Mennestes indvortes Varme 
rilkiende. Man seer altsaa, at denne Lignings Tabelle er gandste ubrugdig, og 
ar den feyler allerede gte Farenheirisse Grader paa denne liden Deel af Scalen. 
Af disse tvende Gravers Fastserning finder man og ved Udregningen, ar naar 
Den 32te Grad paa det Reaumursse stal staae ved den 104de paa det Faren, 
hemsse, kommer den gode paa dec Reaumurrsse til ar staae ved den 212te paa 
Der Farenheirisse, som der og er fastsat ved den foromtalte Vildfarelse. Thi 
som 72 ril 32, saa 180 til 80. Man seer altsaa rydelig, at jeg ikke uden Grund 
har paastaaet, ar det var en almindelig Folge af Nollets vildfarende Skridt. 
Nu vi! jeg og fortalle, hvoraf denne Vildfarelse har sin Oprindelse, og hvor, 
fore ikke den forste Opfindere Hr. Reaumur, men allene hans Efterfolgere 
have giordt sig styldige i denne Vildfarelse. Hr. von Reaumur bestemte Gra
derne paa sin Scala, som for er meldt, efter Forholdningen af tö%ö Deel Vo
luminis til der Heele; og siden saae han forst, ar naar Spiritus Vini stoed i 
kogende Vand og kogte selv med, blev det staaende ved den 80de Grad. Efter 
Dem store Prove-Thermometer bleve andre giordte, som harmonerede dermed, 
og disse bleve fendre overalt omkring i Verden, og han harderved erholder en 
stor Mcrngde angeneme og nyttige Observationer, som han har meddeeltPublico 
i de Parisiste Memoires. Just disse Observationer er det, som gior Vildfa
relsen paa de nu brugelige Reaumurisse Thermometere vigtig. Alle de Sam, 
menligninger, man vil giore imellem de nyere Europæiske og de celdre Ostindiste, 
Westindisse og Gvineiste Observationer, blive derved gandste unaturlige, og 
folgelig de gamle Observationer gandste ubrugelige. Hvis dette ikke var, kunde 
Der verre det samme, om man betegnede Vandets Kogegrad med 80 eller 100.

Imidlertid
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Jmfflertff fandt man, at de gamle Reaumuriffe Thermometere fros i Lapland, 
efterdi de vare fyldte med siet Spiritu Vini. Man fandt og at Spiritus Vini 
ikkun meget langsom antog og labre Varmen, og at Qvcrgsolvet var meget ha
stigere med ak forandre sig. Men faa snart man substituerede bedere Spiritus 
Vini, eller i dels Sted vilde bruge Qvcrgsolv, faa kunde den gamle Jnddeeling 
ikke harmonere med den nyere, thi sterk Spiritus stiger til den 85, 90 indtil 
§6be Grad for den koger, eftersom den er meere dilatable end den flette Spiri
tus, og dog tillige antager kun en meget ringere Varme naar den koger, end 
den sierte. Man har derfore heller fyldt Thermometerne med Qvcrgsolv, og da 
de gamle Reaumuriffe Thermomecere ftode i kogende Vand paa den 80de Grad, 
saa troede man, man maarre og sette den 8o0t Grad ved der Sted, hvor Qvcrg
solvet stoev i kogende Vand, paa det Thermometern« kunde harmonere med de 
forrige, da man dog for ar opnaae denne Hensigt, burde fastsette den 80de Grad 
i kogende Spiritu Vini. Men endog dette havde ikke vcrrek fuldkommen tilstrek- 
kelig til at opnaae en raalelig Harmonie imellem de nye med Qvcrgsolv og de 
gamle med Spiritu Vini fyldte Thermometers. Thi man har allerede for lcrnge 
siden bemerket, at naar et Qvcrgsolv- og et Spiritus Thermometer endftemm'er 
overeens med hinanden i de yderste Grader, deter i Koge-og Frysepunkten, saa 
kand de dog vige; til 6 Farcnheiriffe Grader fra hinanden i Mellemgraderne, 
eftersom enhver af disse Materier dilcuerer sig efter en egen Progression, faa at 
man maatte giore Qvcrgsolv Termometerets Grader ulige store, naar det alle
vegne ffulde stemme overeens med det fpiritueufe.

Nu vil jeg og vise den Indflydelse, som den anforte Vildfarelse har paa de 
daglige Observationer, man gier med Thermometeret. Jeg setter, jeg vil prove 
en FeberoakientS Hede med det nye Reaumuriffe Thermometer, Thermome- 
tm vilde omtrent vise den 32de Grad, og efterdi denne 32de Grad efter Reau
murs mangfoldige Forjog overalt er bekiendt for at vise et sund Menneffes na
turlige Varme, faa flutter jeg deraf: altfaa har Patienten ingen unaturlig 
Heede, men allene en sund Varme, da den dog virkelig er 8te Farcnheiriffe 
Grader storre end den naturlige. I scedvanlig Sommerheede ffal det gamle 
Reaumuriffe Thermometer i Skyggen staae paa den 24de Grad, og den 29de 
Grad tilkiendegiver allerede en overordentlig Sommerheede, saadan som vi havde 
den her Aar ??;6, da siravel Honningen som Voxet smeltede og lob ud af Bie- 
kuberne, som stode i Solen. Men det nye Thermometer vilde i det forste Fald 
allene vise den 21de Grad, som tilkiendegiver en sval Sommer, men i der an
det Fald endnu ikke den 260c Grad, og altsaa flet ingen overordentlig heed 
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Sommer. Men nu gi ore 4 Reaumuriske Grader meere eller mindre saadan 
Forandring paa vore Foleiser, ar vore Sandser err allerede tilstrekkelig til ät 
kunde kiende denne Forskiæl, hvilket Reaumur har fluttet af mange Observa» 
lioner. Altsaa kand jeg ikke forestille Vildfarelsens Storrelse bedre, end naar 
jeg siger, at vore Sandser kand noyere bestemme Forskiællen paa Varmen, 
end det nye Reaumurske Thermometer. Men var vel siigt et Thermometer 
værd at agtes i ringeste Maade. Da jeg allerede har bemerket denne Feyl siden 
Anno 1756, saa har jeg aldrig kundet overtalemig til, at forbytte den Faren- 
heiriste Scala med den Reaumurske, endstiont denne er nesten overalt indfort 
her. Thi havde jeg indrettet mit efter Originalen, saa havde den dog altid mod
sagt sine uægte Brodre, undtagen ved Frostpunkten allene. Havde jeg ind
rettet dem saaledes som de nye, saa havde Modsigelsen faldet paa de gamle. 
Da nu den Farenheitiske Scala desuden er bestemmet ineget noyere end ellers 
nogen anden, og der allerede i saa mange Aar af den beromte Prints i Hol
land under Muscheubroeks Opsyn er bleven forfærdigede de beste Thermome
ters, og forsendte omkring i alle Lande, saa kand jeg neppe begribe, hvorledes 
det har kundet blevet undertrykket af det meget ubeqvemmere Reaumuriske. 
Naar man allene vil overveye, hvad Umage det maa koste ved et Reaumurisk 
Prove-Thermometers Forfærdigelse, forend man kand faae SpirKug Vini blan
det med ikke meere og ikke mindre Vand, end der behoves til, at den just kand ud
vide sig saa meget som Deele af sit Volumen naar den koger, at man i 
hele Kiobenhavn ikke kand faae en saadan stor Kugle med sit tilhorende Ror 
enten giordt eller færdig til KiobS, som dertil udfordres, men at jeg har været 
nodt til at bringe min med mig fra en Glashytte i Svrrrig; At man uden saa- 
dant et stort Prove-Thermometer ikke kand inddeele noget lidet tilforladelig, og 
endelig at en saa svag Spiritus, som er u-undværlig dertil, bliver i en streng 
Vinter til Jis, saa kand man let indser, hvormeget det Reaumuriske Ther
mometer er ringere end det Farenhciriske, hvis Scala man paa et Qvarteers 
Tiio, naar man har Jis og kogende Vand ved Haanden, kand bestemme paa 
det noyeste, uden at behove nogen Forsog. Vil man endelig uven saa stort 
Arbeyde haveet maadeligtrigtig Reaumursk Thermometer, som kand harmo
nere med Originalen, saa maa man bestemme dets Scala efter det Farerchei- 
riske Thermometer saaledes, at ved den 96de Grad kommer den gate Reau
murs, og ved Frysepunkten, som sædvanlig o til at staae, saa kand'dette uden 
synderlig Vildfarelse harmonere med de gamle Reaumurske. Jeg har engang 
paa Hr. Justitz-Raad Horrebows Forlangende forklaret den her værende Glas
puster dette, men han giords mig den Indvending derimod, at naar han vilde 
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giere sine nye Thernrometere efter denne forbedrede Maade, saa harmonerede 
de ikke med de gamle, og man vilde felgelig bessylde ham for at have begaact en 
Forseelse ved fit Arbeyde, det var altsaa bedre, han blev ved den gamle Maade. 
Da jeg ikke tvivler paa, at jo Hr. Noliet vilde give samme Svar naar man 
overtydede ham om denne Vildfarelse, saa har jeg allerede i Begyndelsen fagt, 
at denne Vildfarelse allerede havde fcrstet saa dybe Rodder, at man neppe tor 
haabe at faae den udryddet. Af den Aarsag skulde billig alle Naturforskere, 
som vilde giore deres Observationer almindelige nyttige og forstaaelige, gandske 
holde dem fra denne Scala. Thi da man ikke altid veed, om de tale der gamle 
Reaumurste eller det nye Reaumnrske Sprog, saa bliver man bestandig i 
en hoy Grad tvivlraadig. Men veed man der, saa gaaer der endelig endnu 
an, at tilegne enhver Grad sin besynderlige Betydning, i Besynderlighed, naar 
man derved ikke vil agte paa et fpiritueus Thermometers Afvigelse fra Ovceg» 
solv Thermometer. Naar nemlig o betyder Frysepunkrcn saavel paa den gamle 
som nye Scala, saa er i den opstigende Scala

Temperaturen i dybe Kieldere efter den gamle io| efterven nye 9 Grad
— — — for en Sygestue — — 14 — — 124
Sædvanlig Varme i Hundedagene — — 24 — — 2l|
Usædvanlig Varme i disse Lande — *- 29 — — 26
Menneskelig Varme, som og Varmen i Pondichery 32 — — 28f
Af Adanfon observeret Varme i Sennegal 38! — — 34
Varmen i Syrien — — — so — — 442
Svag Spiritus koger ved —- —• 80 — — 71
Vandet koger ved — — ■— 90 — — 80

I den nedstigende Scala er
Scrdvanli'g Vinterkulde .hos vs efter den gamle 7- efter den nye 6| Grad. 
Uscedvanlig — — — 12 — — n
— — i Paris 1709 - — — 15 < — — 14
— — i Tornea 1737 — — — 37 — — 33
— — j Jgcutzky i Sibirien — — 76 — — 67!

Efter
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Efter denne Lignings Tabelle/ hvis Rigtighed jeg vil vcrre Borgen for, 

kand man tillige inddeele ethvert Thermometer baade efter den gamle og nye 
Reaumurfle, saavelsom og den Farenhemste Scala, og altfa- derved sam* 
menligne saavel de gamle som nye Observationer med hinanden.

/A\ /At xA ?*A
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Undersogning
angaaende de

physikalfle Erfaringer i Almindelighed/ 
og i fæv 

angaaende nogle Forjog, som synes at bevise, 
at der er Vis inertiæ tit

ved

C. O. Kratzenstein.

/Andstiom, efter de Verdslig-Viises almindelige Udsigende, Erfarenhedm 
nraa vcere den fornemste Ledsagerinde, naar vi ville lcrre at kiendeVerden, 

faa er det dog vist, at man ikke bringer det meget vidt i at opdage de Drive» 
fieere, som oplive Verden, naar man ikke tager endnu en anden Veyviserinde, 
jeg meener Fornuften, med sig paa Reisen. Erfarenhed viser os vitkeligen alle- 
neste de verdslige Legemer eg deres Forandringer, hvorledes de ere, eller hvor
ledes Sandserne kiende dem, men ikke hvorfor de folge jaa, og ikke anderledes. 
Hertil horer en Indsigt, hvortil dens egne Dyne ere alt for kortsynede, og hvor
til vor reisende Philosoph tnaa iaane Kikerten af Fornuften. Jmidlertiid steer 
det kun sielden, at vi paa den Vey, hvor vi tcrnke at faae vor Kundst'ab om 
Verden, udvcrlge dem begge til vore Hofmesterinder. Maassee det jkeer af 
Sparsomhed, efterdi vi drijie os ikke til at bestride de Omkostninger, at under
holde begge tillige. Fornuften er ustridigen den mindst kostbare Hofmesterinde. 
Hun forer den mindste Stat, og hendes Stater end dertil gammeldags; og 
jo magrere hun holdes i Kost, jo meere virksom og brugbar bliver hun. Erfa
renhed derimod har en krcesen Gane, og man har i de nyere Tider, imod hen
des gamle Natur, saalrdrs udpyntet hende, og sogt at forhsye hendes naturlige 
Skionhed, at man neppe meere vil troe, at hun har hjemme der, hvor hende 
ikke er oprettet et kostbart Natbord efter den nyeste Franste Smag, saaledes, 
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fom en flollcc har med Kongelige Bekostninger anffaffet der. Heraf seer man 
altfaaletteligen, hvorfor nogle, hvilke den fornodne Sparsomhed foressriver fncrvre 
Grcendser, lade sig alleneste noye med de Speculakioner, som Fornuften torer 
Vem, og meerre sig med hvad de hore siges om Erfaringens Skionhed; og hvor- 
for derimod andre, fangne ved Erfarings blindende Glands, holde sig blot 
kil denne, og giere sig lidet bekiendre med den gammeldags Fornuft. Det maa 
allsaa ikke komme os fremmed for, om baade disse saavelsom hine hvert Oyeblik 
gisre et Feilkrin. Disse Fejltrin ere af mangeflags Art. Det feiler vel ikke 
derpaa, at vore Verdslig-Visse have jo tildeels giordt oS disse Feiltrin bekiendre, 
og advaret os derfor; men disse Faldgruber maae vcrre overmaade vel tildcekkede 
og meget ukiendeiige, efterdi vi see disse gamle Verdslig-Viife, i det de give vs 
Advarseler, selv at plumpe deri.

Opfinderen til vores nyeste philofophiffe System, svin har leveret os en af 
de beste Fornufttorer, bliver vaer i Regnvandet smaa selsomme Orme, beffri» 
ver dem og deres Mg ved et Mikroffop, og dommer deraf, at disse Mg maatte 
ved Solens Heede tillige med Dunsterne vcrre bragte op i Skyerne, paa der de 
med Regnen havde kundet falde nev i Karret, oa der blive udktokkede. Han 
forglemte derved sin egen givne Regel: Unius effeélus (eller entis) piures pof- 
funt efle cauflæ. Dersom hand, i stedet for at lade sine Mg falde nev af 
Skyerne, havde givet agt paa, at Myggene, efter deres scrdvanlige Maade, 
havde umiddelbar lagt dem i Vandet, faa havde han kunder spare Mggene sor 
at stige op med Dunsterne, og derforuden ikke havt behov at anser deres gronne 
Excrementa for Mg. I et af hans Breve til Rigs-Greven af Mankeufel 
paastaaer han, at Scrdens Dyr maatte af Blodet gaar over i Scrdens Blcrrer, 
efterdi selv Serven blev asffilt fra Blodet. En Feil imod Ven selvsamme Regel. 
Hvorledes vilde den Slutning lyde?J vor Stads-grav ere Fiffe; Vandet i Stads
graven kommer af underjvrdiffe Kilder, altsaa maae Fiffene i Stadsgraven 
have Veres Oprinvelse af disse underjordiffe Kilder. Forfatteren til den nyeste 
Naturhistorie betragtede disse samme Scrdens Dyr paa den uffikkeligste Maade, 
paa et aabent Glas igiennem det Ltr-ssiske sammensatte Mikroffop. Ligesom 
Fugtigheden fortorredes, hcrngte Ve Stakkeler med deres Haler fast ved Ran
den, og sprcettede, ligesom en Fiff, naar man ved Rumpen holder den ned i 
Vandet. Strap paa Timen vil han, ved sin i Knabber stukne Erfaring over
tale hele Verden, at de foregivne Orme vare ikke Orme, men Svingkugler 
eller Pendula. Han forglemte: Circumflantia? variant rem. Hr. D. Afch 
i Gottingen betragtede denne samme flydende Materie, og faae intet andet end 
uformelige Deele deri, fom enten ved Fugtighedens Sammenloben eller Fortor- 
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reffe beva'gede sig, eller trakte sig hen til den snevre Ende af Roret. Af dette, 
at han felv intet faae, vil han giere Det, fom alle andre Seende ere bievnevaer, 
til Spogelfer. Men dersom han ved sit Mikrostop havde forhindret Det over- 
flodige Sidelys, hvilket glor faa smaa Skabninger, ligesom Dagens Lys Stier
nerne, gandste usynlige/faa vilde han, lige faa vel fom hundrede andre meere 
svede Bestuere, have feet disse sig aabenbar og frivilligen bevergende Dyr. Dette 
var at stsde an imod denne Regel: Lumen majus obfcurat lumen minus.

Disse hidindtil anførte Advarsels Regler ved Omgang med Erfaringen ere 
nu allerede faa temmeligen bekiendte. Men nu vil jeg endnu bemerke nogle min
dre bekiendte Feiftrin, og deraf uddrage den tilborlige Advarfel. Ved de elek, 
triste Erfaringer feer man, at den elektriste Materie lober kun meget langsom 
frem over Glasset, og ved visse Omstændigheder ikke gaaer igiennem Giasiet. 
Man finder derfor, at ncrsten alle de, Der have strevet om Elektriciteten, een# 
stemmigen foregive, at Erfaringen torer, at Glasset modstaaer den elektriste 
Materies Giennemgang. Dette Udsigende stsder an imod den Regel: Ratio
cinium non habendum eft pro ipfa experientia, unde illud formatum. 
Man scette det Fald: Jeg staaer for Operahuufet, men gaaer ikke ind, end# 
stiom en Opera opsores derinde. Heraf flutter nu vor Philosoph: Ergo mod
staaer Operahuuset, eller Den opferte Opera min Indgang, eller han paadigter 
mig en Modbydelighed derfor. Ret ligesom kraftigere Bestemmelser kunde ikke 
paa Denne Tud drage mig til sig, da jeg ellers ogsaa gierne maatte folge den 
Kraft, hvormed Opera drager mig. Just saaledes er Det og beffaffet med den 
forrige Omstændighed. Me elektriste Philosopher raabe mig imod: Men du 
feer det jo, at Glasset lader ikke Elektriciteten komme igiennem, og altsaa mod
staaer dens Giennemgang. Jeg svarer: det seer jeg ikke; jeg feer kun, at den 
ikke gaaer igiennem; men at ikke gaae igiennem, og at ikke lades igiennem ere 
to forstiellige Ting. Den elektriste Materie kand jo allerede have en saadan For- 
bindelfe, at den ikke forlanger at gaae igiennem. Den kand og feile en Drift 
til at gaae igiennem, og Glasset har aftsaa endnu ikke behov at fette sig imod 
dens Giennemgang. Paa dette samme Fejltrin have Gravesande ogMusschen- 
broek bygget deres vim repulfivam corporum; men derom forbeholder jeg mi
at handle en anden gang i Særdeleshed.

De udvortes Sandfers Bedragerier ere alt for bekiendte Dertil, at jeg 
ffulde melde om Dem. Men de indvortes Sandsers Bedragerier ere Det desto 
mindre. Man kalde Nervernes og deres Saftes Bevcegelftr, fom frembringes 
ved de udvortes fem Sandfer, materielle Ideer, til hvilke, fom Erfarenhes 
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læm7, altid saa længe vi tre i en solende Tilstand, uftilbarligen svare saadanne 
Ideer i Sielen, som stikke sig dertil. Men man stille sig nu for, al Disse ind
vortes Nerver med deres Safte blive ved nogen anden devergende Krast satte i 
en lige saadan Vevcrgelse, som den, der ellers af en udvortes Ting ved de ud
vortes Sandse frembringes, saa vil (Skelen ikke allenefte udvikle en lige saadan 
Idee, tuen og, som getueenltgen, forestille sig Originaler til denne Idee ligesom 
virkende uden fra paa de udvortes Sandse, men bedrage sig deri. Dette Be- 
Dragerie kalder jeg nu er Bedragerie af de indvortes Sandser, hvilket altsaa et* 
gandste forffielligt fra de sedvanlige fallaciis opticis. Den ved hans selsomme 
Dods Maade saa bekiendte Profestor i Narurleren i Sr. Petersborg, Rich- 
mann, kaldte mig engang til sig, for at lade mig fee et Syn, der kom ham 
selv meget scelsomt og mistcenkeligt for, og hvilketjeg ved mit Vidnesbyrd ssulde 
enten stadfceste eller kuldkaste. Hand rev nemlig et vist chymrst Pulver i en 
Steenmorter, og saae derved ofte Gnister at fare ud deraf; men jeg saae intet. 
Da han nu selv troede mine Oyne bedre end sine egne, saa fandt han sig meget 
snart deri, at disse Gnister vare Spogelser af hans Oyne, og havde den samme 
Oprindelse, som de Gnister, der synes at fare os ud af Oynene, naar vi hasti
gen bukke os, eller faae et Stod i Oyet. Man har vel forhen vildetudlede disse 
Gnister af Oynenes Elektricitet, der foraarsages ved Stodet, men jeg har vaa 
et andet Sted beviist, at disse Gnister ikke uden for os ere virkelig'en til, men 
at de ere kun Billeder, som ved See-Nervernes Rystelse opvcrkkes og efter Liig- 
heds Love frembringes i Sielen. Hertil horer og den Erfaring, som den troe 
Discipel af Friherren af Wolf , Hr. Professor Thummrganforer i hansphy- 
sikaliste Forklaringer. I hans Uudersogninger om Dunster forteller han, at 
han har undertiden feet dem som sorte Blcrrer, saa store som et Seneps Korn, 
synke ned igiennem Luften. Jeg skulde i Sandhed have siet Grund til, at er
kläre dette Syn af en beromt Naturkyndig for et Spogelse, dersom jeg ikke 
haade havde, ved tilstrekkelig Aareladen og ved Legem idler, som fore Blodet 
ned fra Hovedet, helbredet nogle lerde fuidblodige Nattesiddere for lige saadanne 
Dunstspogelser, saa og selv ved et Forstorrelseglas afmaalet Dunji blerernes 
Skorrelse, og befundet dem meget for smaa dertil, at et eeneste Stykke deraf 
kunde i den frie Lust sees med blotte Oyne. Der hore meget meere serdeles 
Haandgreb dertil, naar man end og med et Forstyrrelses Glas vil see dem en
kelte. Jeg gisr mig og aldeles ingen Betenkmng over, at udlede af selvsamme 
Aarsag de Lynstraaler, som man eengang vil have feet i Maarten ved en Soel- 
Formorkelse. Formodemligen har man hastigen bukket sig, i det man vilde see 
i Kikkerten, ester man har holdt Hovedet i en besverlig Stilling.

Da
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Da der nu sialden steer, nt Naturkyndige blive forvandlede til Anndeseere, 

og vi have nu omstunder kun et eeneste scrlsomt Eyempel derpaa, fan vil jeg kun 
med faa Ord bersre Theorien om disse Spogelser, som pleye at lade sig see for 
dette Slags Folk. Adstillige Erfaringer have lcrrt mig, at deslige Folk, ved 
langvarig Faste, og endnu meere ved dertil anvendte Røgelser nf nnrkotiffe 
Vexter, lide en saadan Forrykkelse i deresHierner, at de virkeligen indbilde sig, 
at have lige saadanne Syne, som de tilforn havde onstct at see. Jeg har seer, 
nt en Maler, som ved Rvg af Hyofciamus vilde bevare for Fluerne de med 
Oliefarver ny - forfærdigede Billeder, efter en kort Tud indbildte sig at fte en 
stor Mcengdr Diavle af den samme Skikkelse, som de pleye at males, men blev 
ved Viinedikes Brug befriet fra dette strekkelige Syn. Jeg har og feet, at en 
vis lcrrd Mand, som forsøgte at faste som Christus i 40 Dage, efter den forste 
Uge indbildte sig at omganes og tale med Engle. Deslige Spogelser ere for de 
Naturkyndige i denne Verdens Tiid alt for anstødelige dertil, at de stulde lade 
sig bedrage af dem. Langt meere have disse Aarsag til at tage sig i agt for de 
ovenanførte subtilere Spogelser og Lygtemand; og det gror mig i Sandhed me
get ondt, at jeg har maattet anfore deslige for Naturkyndige saa ydmygende Er
faringer om Erfaringer og deres Anvendelser; men jeg troede, at jeg torde ikke 
efterlade igien at fornye disse allerede meget gamle Betragtninger, og at bevist 
dem ved nye Erfaringer, da jeg nu vil tage mig den Frihed at ti! intet giøre een 
ncrsten af alle Naturkyndige, den store Neuron selv ikke undtaget, asvijstssnd- 
bildte Erfaringer fastjat Krast, der kaldes vis inertiæ. Min Hensigt gager 
ikke blot ud derpaa at giere Ende paar« Ordstriid, dermaassee kunde grunde 
sig paa den strlsomme Forbindelse af de tvende stridige Ting, en Kraft og en 
Dorffhed, men jeg tamfer og ved rerne, «forviklede og altsaa tøt giennemsyn- 
lige Erfaringer at bevist, at man af disse Syne, hvorpaa man har grundet 
denne vim inertiæ, kand ingenlunde som en Folge uddrage det Begreb, som man 
virkeligen glor sig derom. Herefter vil jeg ved en gandffe nye og meget enkelt 
Erfaring vise, at den, betragtet som en sterdeles Kraft, er virkeligen noget som 
ikke er til. Jeg vi! kun i Forveyen anfore det af alle Philosopher hidindtil een# 
stemmiaen antagne Begreb om Krast, nemlig at den er. det, som udgior den 
tilstrEkkelige Grund eller Oprindelsen til en Forandring.

tie 11 ton giver os om Vi inertiæ folgende Forklaring: Materiæ vis in- 
fita eft potentia refiftendi — neqve difFert ab inertia maffæ nifi in modo 
concipiendi. Per inertiam materiæ fit, ut corpus omne de ftatu fuo vel 
quiefcendi vel movendi difficulter deturbetur (teg beder herved i Scerdeles# 
hed at legge MErke til det Ord difficulter) Vnde etiam vis infita, nomine 
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fignificantiflimo vis inertiæ dici poflit. Jeg erindrer herved ikkun, at l^epler 
I)nr allerfersi fort denne Terminum ind i Physiken, hvis Skrifter Neurott, 
som der er bekiendt, har meget vel vidst at fore sig til Nytte, uden altid ak ncevne 
sin Mand. Han farer videre fort: Eftqve exercitium hu ns (vis) diverfo 
refpeétu & refiftentia & impetus, refiftentia quatenus corpus ad confer- 
vandum flatum fuum reluctatur vi imprell'æ; — impetus, quatenus cor
pus conatur flatum obftaculi mutare. Ved denne Materies Undersogning 
fandt jeg, at den duelige Dynamist, Hr. Prof. Herman, fkulde have allerbest 
udviklet Begrebs om vi inertiæ; men jeg fandt intet andet hos ham, end hvad 
jeg allerede bar ladet Neuron sige, af hvilken han endog har laant det Udtryk 
fignificantiflimum vocabulum. Den betyder ligeledes hoS ham en luélam 
contra motum imprimendum, og han bruger endnu derhos den ubeqvemme 
Tilsatning, at den er en vis pafllva.

Hr. Raad Euler, een af de beromteste Dynamiker, som vi have og have 
havt, derer gaaet saa lykkeligen frem i Neurons Spoor, at han er kommet 
ham langt forbi, er herudi fuldkommen eenig med sin Forganger. Han beskriver 
vim inertiæ, som vim confervatricem flatus quietis vel motus in corpore 
(pag. 282. quæft.) Paa er andet Sted siger han, at Ideen om vi inertiæ var 
i ingen Ting forskicellig fra Ideen om Maßen selv; hvilket i Sandhed er et for 
mig ubegribeligt Udsigende. (Eul. opufc. pag. 289.) Uden man maarre da holde 
det for der samme, enten man sagde: Magnes habet vim attrahendi ferrum, 
eller Magnes eft vis attraétiva ferri. Den store Leydenffe Experimentator, 
Musichenbrork, betiener sig af folgende Udtrykke: Propter inertiam corpus 
quietum luctatur cum corpore moto nifu manendi in quiete. Corpus 
quietum inertiam exercet in omnes dirediones. Item lunt inertiæ fui 
termini. Nam corpus molle & durum collidentia libi tantum certam par
tem virium detrahunt. — Quomodo inertia corpori obhærefcat, acie men
tis non aflequimur. Ineft vero toti fubftantiæ inter næ — Certum eft 
inertiam eile attributum reale corporum, non aliquam privationem. Priva
tioni enim non competit quantitas, qualis inertiæ. Men vi faae at see i det 
folgende, ar man aldeles ingen Quantiræt kand angive om vi inertiæ. Desa- 
guiters og Gravesande have saa lidet udviklet deres Begreb om denne Kraft, 
at jeg kand gaae dem gandske forbi.

Men ingen har drevet hoyere Begrebet om vi inertiæ, end Hamberger 
i Jena og IV uger i Halle. Den forsir blev i sin Tud holdt fordetphyfikalffe 
Orakul i Tydskland, og han har ogsaa virkeligen allerede bragt den phvsikalffe 
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Theorie, efter de den Tiid bekiendte Erfaringer, til en kemmelig Fuldkommen
heds Grad. Denne paastaaer endog, at vis inertiæ, eller, som han af Ani- 
mosirat imod Neuron heller vil kalde den, vis refiftentiæ, frembringer en vir
kelig Bevagelse i det anstsdce Legeme imod Slaget, naar dette bliver ikke nok
som hindret'deri ved det anstodende Legeme. Jeg vil her ikkun fortalle de vig
tigste Erfaringer, som han anforer kil at bevise siigt, efterdi de alle gaae ud paa 
det samme. Derhen horer:

i. At Sandet paa en glat Tallerken si)nes at bevage sig imod Slaget.
r. At en lige ned Hangende Tobakspibestilk omstoder et for ved den staaende 

lat Legeme, naar den hugges over ved den overste Deel, men lader et 
bag ved den staaende Legeme staae roligt.

3. At Jernet paa en Sxe eller en Hammer paa deres Skafte bevage sig imod 
Slager, naar man flaaer imod Skaftet, og faste sig faa fast derpaa, 
ar man ikke uden meget stor Kraft kand bringe dem derfra igien.

Disse tre Erfaringer have i Sandhed det beste Skin i Verden for sig, til 
at kunne bevise det, som man har viidet bevise deraf; ikke deSmindre bevise de, 
naar man noye undersoger dem, det som er lige rverrimvd. J aile disse Erfa
ringer steer i Sandhed intet andet, end at man sarier en Deel af Legemet i en 
hastigere Bevagelse end den anden. Denne altsaa, i der den bliver tilbage, eller 
bevager sig meere langsom, ja, ved Omstaiwighederne i det andet Forsog, endog 
dreyer sig om Middelpunkten af sine Svingninger, synes da at bevage sig imod 
Slaget. Ved det forste Forsog styder man Tallerkenen fort under^ Sander, 
og da Sandet er ikke forbundet med den glatte Tallerken uden ved Frictione«, 
faa kand det kun faae henved den fierde eller femte Deel af Stoders Hastighed, 
som Tallerkenen bekommer. Folgeligen ttiaa Sandet stedse narme sig meere 
og meere til Enden af Tallerkenen, hvorimod Slager ffcer, omendstisnr der 
ved hvert Slag bevager sig en liden Deel fort med. Da nu Haanden stedse 
bringer Tallerkenen igien til det forrige Sled, faa bilder man sig ind, at San
der bevager sig imod Slager. For ar sarte min Forklaring uden al Tvivl- faa 
legger jeg en halv Punds Metalkugle paa en Travende, der er lagr paa et hori- 
zonrait Bord. Jeg regner paa Border der Sted, hvor Kuglen ligger, og giver 
Renden paa langs nogle hastige horizontale Stod. Kuglen synes da lige faale- 
deS, fom tilforn Sander, at bevage sig imod Slager; men Marker paa Bor
der viser urvivlagiigen, ar den virkeligen har af Slager bevager sig bort. Men 
den lober forbi ved Rendens hastigere Bevagelse, i der denne stydes borr under 
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den. Dersom jeg i stevet for Kuglen legger en Metaltarm'ng paa Renden, faa 
vil denne, formedelst sin storre Friction, ogfaa bevcege sig meere fort med af 
Slaget. Dersom jeg endeligen gandste og aldeles hindrer, at Renden eller Tal
lerkenen med Sandet, eller Skaftet paa -Open kand undvige Stodek, faa op
horer og al denne Bevcegelfe imod Slaget, som synes at stee i de dermed for
bundne Legemer; hvilken Bevagelse, om den virkeligenvartil, blev dog ligefaa 
lidet forhindret nu, fom forhen. Jeg kand allerlcmest vise dette ved et Instru
ment, der ellers bruges fom en Krudprove. Ved dette kand jeg giore den Be- 
vergelfe, der synes at stee imod Stvdet, faa merkelig, at den overvinder en 
Staalfiars Modstand, naar jeg med Hammeren staaer paa Panden, i det 
Loberen ved Instrumentet gaaer da aabenbar imod Slaget, saa lange jeg hol
der det ved Skaftet frit med Haanden. Men faa snart jeg legger Panden af 
Instrumentet paa et Bord, at den kand ikke undvige ved Slaget, saa steer al
deles ingen Modbevagclft af Loberen. Da jeg alksaa paa den tydeligste Maade 
har viist, at Legemets Bevergelse imod Stodet er kun en indbildt Erfaring, og 
at det virkelige« steer kvertimvd, faa er det gandste Hambergerffe og Arngerske 
derpaa grundede Beviis om Vi refiftentiæ derved giordt ukrastigt. Det skulde i 
Sandhed vare et lystigt Begreb, som man maatte gioresig om Legemerne, for
medelst ben hos dennem varende Dorffheds Krast. Man tillade mig i en liden 
Fiid at aflegge den Naturkyndiges alvorlige Mine, cg at udvikle dette salsomme 
Begreb paa en sandselig Maade. Jeg forestiller mig Tobakspibestilken ogKni- 
ven der halshugger den, som et par Duellanter, der lure hinandenpaa Stodet. 
Såasnart den arme Tobakspibestilk saaer sit vovelige Hug, saa soger den i det 
mindste at herme sig derved, at den giver fin Modstander er Stod med Foden. 
Sandet horer jeg ligesom trodsigen at raabe r Hvad? vil du give mig Stod, 
ego te! cg dermed gaaer det modigen imod sin Fiende. Saalcdes har Hr. 
Hemberger bestrevet vs Legemerne som trodsige CholerikoS, i stedet for at 
Nemo» med hans Tilhangere har afmalet os dem fom lade, dorste, ja haard- 
nakket dorste Phlegmatiker. Man forestille sig en saadan Phlegmatibus sidden- 
Ve i sin Beste-Far-Stoel. Der kommer een og beder ham ud at sparsere. Han 
rorer sig ikke. Man tager ham ved Armen og trakkcr ham lidet, svr at opmun
tre ham ; endnu bcvager han sig ey. Thi naar det lTleueonst'e difficulter mo
vetur stal gielde hos ham, da maa han visseligen ikke agre stige totte Perfua- 
fiones. Vil man endnu derved anbringe det reluélatur contra vim motricem, 
faa kand man kun forestille sig, at han holder sig fast ved Lånestolen, eller paa 
andre Maader farter sig imod den, ver vil trakke ham op af ven; indtil han om
sider med kraftige Sidestod tvinges til at forlade sin kiere Lanestoel. Det er 
endnu ikke den gandste Lignelse. Denne famme Phlegmatibus, der faa difficul

ter
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ter har v arret at bevcrge, vil derefter, naar han forst engang er bragt i Gang, 
formedelst dette famme phlegmati'ffe Temperament, som aldeles ingen Foran- 
dring kand lide, lobe sig ihiel, dersom hans Venner ikke bringe ham igien i 
hans Lcrnestoel. Thi inertia stal jo lige saavel vedligeholde Bevcegelse, som 
Hvile. Skulde man vel forestille sig, at vore alvorligste Philosopher kunde elsse 
faadanne physikalsse Romaner? Men nu vil jeg og selv gaae alvorlige« til Verks, 
vg imod denne Lerrdom scetke folgende Slutninger og Erfaringer, og, for at 
give dem blotte for den strengeste Underfogning, vil jeg endog legge dem frem 
in forma. Forsi vil jeg vise, at, ester de sædvanlige Begreb om Kraft, er 
Inertia eller Uvirksomhed ikke nogen Kraft, eller at der horer ingen Kraft til 
at blive i Hvile. Naar man nemlig bessriver Kraft, som den tilstrekkelige Grmw 
til Forandringer, saa gielder folgende Argument:

Hvor ingen Forandring med Legemet sseer, der behoves og ingen Kraft,
Men nu sseer der ingen Forandring med Legemet, naar det forbliver i Hvile, 
Altsaa behoves der ingen Krast til at er Legeme forbliver i Hvile eller iners.

Men her ligger Feylen aabenbar i Kraftens Definition, endssiont den er 
den almindelige» ankagne. Thi der er gandsse vist en Kraft, der kand vedlige
holde Legemet i Hvile, uden endnu at behove vim inertiæ. Naar en Magnet 
holder Jernet draget til sig, faa er det i Hvile, og hvo som vil drage Jernet 
derfra, maa anvende en Krast, der er noget meere end liig Magnetens tildra
gende Kraft. Altsaa maa man beskrive Kraft saaledes: At den er den tilstrek- 
kelige Grund eller den Oprindelse, der frembringer en Forandring i Legemet, 
eller forhindrer en Forandring, som man vil foretage dermed. Saaledes bliver 
denne Definition forst fuldstændig og vvereensstemmende med det almindelige 
Begreb om Kraft. Nu er det da Sporsmaal, om der, efter denne Bestem
melse, i alle Legemer findes en strrdeles Krast, som hindrer den tiltcrnkte Be- 
vcrgelse, vg som ikke haver sin Oprindelse af andre allerede bekiendte Kreefter, 
saasom Elasticitet, Magnetiss Kraft rc. Jeg troer, at jeg og i denne Forstand 
med Foye kand negte dens Existems. Jeg har dertil folgende Beviisgrunde.

Enhver Kraft maa have en vis bestemt Storrelse, hvilken man afmaaler 
ved en Sammenligning med andre Kreefter, for Ep. Tunghed, ellerElasticitcrt. 
Saaledes er der bessaffer ved alle andre Kreefter. Jeg kand sige, at tvende Glas
pladers indbyrdes tiltrerkkende Kraft er faa stor som Tyngden af 2 Pund. Mag
neten drager Jernet til sig med en Kraft af 3 Pund; den fryder en anden Mag- 
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nets fiendtlige Pol fra sig med cn Kraft af 4 Pund. Luftens elastiske Krast 
imod en vis Flade er saa ftor som Tyngden af en Qvagsolvs Pille, der er 28 
Tommer hoy, over hiin Bafi. Min Arms bevcegende Kraft, idet jeg dreyer, 
formaaer at lofte zo Pund en Alen hoyl i en Secunde; mine Armes og Hof
ters testende Krast er 1. 2. eller 3 Centner. Et faldende Legems Krast afmaa- 
ler jeg ved det Huls Srorrelse, som det glor i den biede Jord. Heraf folger 
videre, ac man, ril ar bevæge et Legeme, som med en vis Krast modstaaer Be
vægelsen, maa og anvende en Kraft, der i det mindste er storre, hvor lidet det 
og er, end den mvdsiaaende Kraft, til ar satte det i Bevagelse; og saa snart 
den bevcegende Krast er kun lige saa stor, eller end og mindre end Modstanden 
er, saa kand aldeles ingen Bevagelse folge. Saa lange jeg ikke anvender meere 
end et Centners Kraft, kand jeg og ikke lofte er Centners Vagt et Haarbredt. 
Jeg kand ikke rive Jernet fra Magneten, naar jeg anvender mindre Kraft end 
den selv besidder. Gielder' nu delte ved alle ovrige os bekiendte Krafter, saa 
maa det og nodvendigen gielde om vi inertiæ, vin der er saadan en ril. Der 
er, tt hvert Legeme maa, efter sin Materies Mangde yrrre en Modstand af en 
bestemt Slorrelse, hvormed det modstaaer Bevagelsen, som en anden Kraft 
vil satte det i. Altsaa maa man kunne sige, at en Carrhaunkugels vis inertiæ 
er af 1.10. 100 eller 1000 Gran, Qvimin, Lod, eller hvad man ved Erfaring 
maatle have fundet, derer, jegmaa, til atbevagedenfrem, anvende en Krast, 
der er lidet storre end Tyngden af et Gran, eller 100 eller 1000 Gran er, for 
at bringe den af sin Hvilestand. Saadan bestemt Kraft jynes nu vel virkeligen 
at vare til. Man giore Anstalt til, ved en Vagrs Tyngde at drage Kuglen 
frem paa enHorizomalsiade, saa vil der gandffe vist behoves meere end et Lod 
til at satte den i den ringeste Bevagelse. Men bor denne Modstand tilssrivrs 
Kuglens vi inertiæ? Ney ingenlunde. J§9 har allerede forhen viist, at det er 
Modstanden af Kuglens Tyngde selv, der i sin Fremrullen maa overstige desmaa 
Ujavnheder saavel paa den selv som paa Fladen. Man giore Fladen fuldkom
men javn og horizontal, og Kuglen fuldkommen rund, og da vil denne Mod
stand strap ophore, og den allermindste Kraft vil satte den i den allermindste 
Bevagelse. Det lader sig nu paa denne Maade visseligen ey bevise i Praxi, 
efterdi saadan en Accuratefle overstiger de menneffelige Krafter. Men jeg har 
udfundet et andet Middel til at bevise denne Sætnings Sandhed, hvilken jeg 
allerede for 8 Aar siden har allerfsrst indfort i min Physik. Jeg udtrykker den 
saaledes: Der er ingen bevægende Krast saa liden, hvorved ikke et hverrLegeme 
af saa stor Masse, som man vil, kunde sattes i Bevagelse, saa snart a! NB. 
udvortes Modstand imod Bevagelsen borttages. Der horer visseligen ingen 
liden HardieiTe dertil at paastaae saadan en paradox Sætning/ efterdi Leibnitz 
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vilde endnu heller lade Gud virke tilligemed, end tillade saadan en ftrlksom Folge. 
Man forestille sig det storste Orlogs Skib, beladt med 100 Canoner, 1000 
Mand og mange tunge Ankere, som gaaer 24 Fod dybt, vg veyer henved i e 
til 20 Millioner Pund, faa maatte een, der paastaaer, at der er en vis inertiæ 
til, dog kunne angive, at denne uhyre Maßes Refiftentz imod Bevcrgelsen var 
faa stor, som et Centner, eller et Pund eller et Lod; det er, at man maatte 
anvende et Centner eller et Pund Kraft for at bringe den af fin Hvilestand i 
Bevægelse. Men jeg kand dristigen paastaae, at naar man sætter mig et faa# 
dant Skib, om det og var den storste Spanske Gallion, i et roligt Vand, og 
forhindrer al Vind, jeg da (jeg vil for Anstodelighedrns ffyld ikke sige ved en 
Loppe) ved et Barn vil lade det drage frem og sætte i Bevægelse. Det er aide# 
les ikke Sporsmaal, hvor stor Bevægelsen vil blive; for min ffyld maa den 
kun blive en Tomme i en Time, nok er det, at da vis inertiæ eller perfiltendi 
in quiete, i en Maße af 150 tusind Centner maatte ffattes endnu mindre end et 
Barns Kraft; thi ellers havde jeg ikke kundet overvinde denne Retaliation der# 
med. Men hvad er det vel for en elendig Retaliation eller for en elendig Krast, 
der tilkommer en faa uhyre Maße af 15 Millioner Pund, vg er dog mindre end 
et Barns eller henved et Punds Kraft. Nu lader vel ovenanførte Vilkaar meS 
Gallionen sig ikke læt opsy'.de, men jeg er dog i Stand til ved et beqvemmere 
Forjog at overbevise enhver om denne Sags Sandhed. Jeg har til den Ende 
forsærdiget mig et langt Vandkar af Form fom en Kanal, i hvilken et lidet Skib 
belavet med 6 Pund, der er faa meget som det kand bære uden at synke, bliver 
med en merkelig og tiltagende Hastighed draget fort af en Loppes Krast, eller 
af den mindste Vægt, der kand alleneste udspende et Haar, som for Ep. et Gran. 
Nu er et Grans Kraft kun den 60000de Deel af den fortdragne Vægt eller 
Maße. Altfaa folger i det mindste allerede her af dette Forjog i smagt, at Vis 
inertiæ eller Conatus in quiete perfiftendi er endnu ikke faa stor som den 
60000de Deel af Tyngdens Kraft af den selvsamme Maße. Ja jeg kand læt 
bevise, at den nua agtes uendeligen mindre. Mit Skib bevæger sig tilsidst 
omtrent en Tomme frem ad i en Seconde. Da Kræfterne ere som Qvadra« 
terne af Skibets Hastighed i Vandet, og altfaa Hastigheden stiv som Kræf
ternes Qvadratrodder, faa vil et halvt Gran tilvejebringe en Hastighed af 
I Tomme, en | Gran af I Tomme, | Gran af f Tomme, og ts Gran af! 
Tomme, vg hvo kand her foreffrive de Grændsir, hvor man ffulde holde op i 
Deelingen. Den 200000de Deel af et Gran vil endnu bevæge det et Haar- 
bredt frem i en Seconde, og denne Kraft vil endnu kun udgisre den -2000de 
Million Deel af denne Maßes Vægt. 'Archimedes har altfaa endnu ikke taler 
vittigen nok, da han sagde'. ööx/zsi tohov, x«i xi^'a-w t»v %07/xov. Er eeneste
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Fodtrin imod Jorden vilde allerede giordr ham denne Tieneste. Intet er vlssere, 
end at den gandffe Jord maa i det mindste dreye sigen Trillion Deel af etHaar- 
bred tilbage, naar man stsder en Baad fra Landet, dersom ingen contrair 
Vevagelse hindrer saadant. Den elastiffe Materies Srsd ved Jordsswlver t 
Lissabon har viist dette i stort. Alt hvad man endnu kunde overdrag- vi inertis 
til ar bestemme, maacre bestaae deri, at den foraarsagede, at er Legeme af en 
vis Maße kand ogsaa kun antage en vis Hastighed af en vis Krast. Men og fa a 
Lette kunde man bevise at verre ikke aldeles rigrig. Man behover kun at see til
bage ril Erfaringen med ovenmeldte Skib. Den Hastighed, som Skibet faaer 
as et Grans Krast, dependerer aldeles ikke af Maßen selv, men for den storste 
Deel af Skibets Forstavns Skikkelse og Breede, forsaavidtVandet mvdstaaer 
det i sin Bevcrgelse. Glor jeg Forstavnen smallere og spidsere, saa at Vanders 
Modstand bliver kun fierde Parten saa stor, saa vil og Skibets Hastighed blive 
dobbelt saa stor, naar alt det ovrige bliver lige. Alksaa i steder for at der tilforn 
giennemlob en Tommes Lrengde i en Seconde, saa vl. det nugiennemlobe 2 Tom
me i samme Tiid. Man seer da tydeligen, ar ikke en indvortes Kraft, men 
Vandets udvortes Modstand bestemmer Hastigheden i decre Fald, saaledes som 
Den i andre Tilfalde bestemmes ved Friction, Luftens Modstand, Tyngde og 
Elasticirert. Dersom der er aldeles ingen udvortes Modstand, saa bestemmes 
Hastigheden nok ved den tilstrcrkkelige Grunds Scrtning og ved Hastigheden, 
som den devergende Krast selv kand have. En vis Maßes Hastighed er Virk
ningen af den devergende Kraft, hvilken kand hverken veere storre eller mindre end 
Vens virkende Aarsag. Dersom da Aarsagen er stor, saa maa Hastigheden og 
verre stor, og ligeledes lvertimod. Skal en dobbelt Meengde af Materie dever
ges lige saa hastigen som en enkelt Mcengde, saa maa og dobbelt saa megen be, 
vergende Kraft anvendes dertil, uden ar man i mindste Maade behsver derved ar 
ternke paa en vim inertis. Alt derre lader sig indklerde i folgende Argument:

Naar Vis inertis existerer, saa maa ethvert Legeme imodstaae Bevergelsen 
med en vis indvortes Kraft, som haver en vis Forhold ril Materiens 
Mcrngde.

Men Erfaringen viser, at saadan vis imovstaaendr Kraft ikke existerer.
Altsaa existerer og ikke Vis inertis.

Jeg har og lovet ar bevise, at, endog efter de almintzeligen amagne Bevre- 
gelses-Love, kand ingen Vis inertis vcere til. Den rredie Neuroniste Bevcr- 
Zelses Lov: A&io realia inter fe funt squales, har folgende Confecla- 
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rium: At Bevægelsens Hastighed ved tvende Legemer, der drage hinanden til 
sig eller fortstodr hinanden, er ceteris paribus, som den forkerte Forhold af 
deres Maßer. Naar for Ex. ved ovennieldte Gallion af 15 Millioner Pund 
blev fastgiordk etToug, som en Mand, der staaer i en Baad, drager til sig, 
saa vil ikke alleneste Baaden ga te frem imod Skibet, men og Skibet imod 
Baaden, saa at Vevcrgelsens Hastighed, forholder sig forkeert som Maßer. 
Man siette, som forhen, et Barn, ja en endnu mindre Kraft i stedet for Man
den, saa vil der endnu stedse udkomme en vis Storhed af Bevægelse i Regning 
for Galliomn, i hvilket Fald altfaa iglen Storheden af vi inertiæ i Gallionen 
maarte vcrre mindre end et Barns Kraft. Dette Beviis indklæber jeg i folgende 
Argument:

Naar Vis inertiæ Merer, saa maa en meget stor Maße af en meget liden 
Maße og Trækkekraft ikke være bevægelig.

Men den tredie Bevægelses-Lov lærer, at Hastigheden af Bevægelsen imellem 
to sig tilsammentrækkende Legemer, (med hvadlfor liden Kraft det og 
steer) er i den forkeerte Forhold af Masterne; og at altfaa den ftorste 
Maße af den mindste Trækkekraft er bevægelig, naar ingen udvortes 
Forhindring steer.

Altfaa cxisterer Vis inertiæ ikke.

Slutningen af alt dette bestaaer da deri, ot for det forste Vis inertiæglor 
aldeles intet til, at forklare grundigen Legemernes Bevægelse, at den i og for 
sig er derved ikke alleneste unyttig og overflodig, men og strider imod den tredie 
Bevægelses-Lov; at ben endeligen ogsaa efter de Neuromffe og almindelige Be
greb virkeligen ikke er til. Dersom man dog imidlertiid vilde betiene sig af dette 
Ord uden Misforstand, saa maatte det ikke meere oversættes ved det Ord Dorsk- 
hed; thi det er et alt for ubeqvemt Navn dertil , men man maatte oversætte det 
ved dette Udtryk: Mangel paa Aarsag til en vis Bevægelse. Naar intet steer 
uden Aarsag, saa kand hverken nogen Bevægelse folge uden' indvortes eller ud
vortes Aarsag, ey heller uden saadan Aarsag ophore. Saa længeder altfaa 
stiler deslige Aarsag ti! Forandring, maa jo den forrige Tilstand vedvare, uden 
at vi behove at sige: Legemet har en vis Tilboyeligheb til ar vedligeholde sin 
Tilstand af Hvile eller Bevægelse, og anvender til denne Vedligeholdelse en det 
egentligen tilhorende og medgive» Krast. Langt meere maa man forestille sig det 
Legeme, som vi uden al Tyngde indbilde os at være sat i et gandste ledigt Rum, 
naar vi dog stuile tale , som fuldkommen ligegyldigt i Henseende
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til Bevagelse og Hvile. En uendelig liden Kraft vil da scelte det i en uendelig 
liden Bevcegelse, og en uendelig liden liig modsat Kraft vil igien opholde denne 
Bevcegelse. Man seer altsaa af det foregaaende, ar man ved der scrdvanlige 
Udtryk afvis inertiæ har forstaaet snart Atomernes Jmpenetrabilitcrt, snart 
den tilstrcrkkende Grunds Scerning, snart Fricrionen, snarr Legemernes Elasti« 
circrt, og snart den Bevcegelse, som de synes ar grore imod Slaget. En Confu« 
fion af denne Art maa derfor billigen uddrives af Physiken, og enhver Ting 
kaldes med sit rette Navn.

P. S. Efter at denne Afhandling var ffreven, haver Hr. Raad Euler ud
given der fortreffelige Verk: Theoria motus folidorum &c. jeg haver medscer» 
deles Fornoyelse fundet, ar han derudi meget har formild t hans forrige Tcrnkc, 
maade om Vis inertiæ. Pag. 36. §. 95. siger han saaledes derom: Inertia — 
vocatur etiam paflim vis inertiæ. — fed li vis definitur per caufTam quam- 
cunque, qua ftatus corporum mutatur, hic in ifta fignificatione neuti- 
quam accipi poteft. Ejus certe ratio maxime difcrepat ab ea, qua deinceps 
vires agere oftendemus. Quare, ne hinc ulla confufio oriatur, nomen 
vis omittamus & hanc corporum proprietatem /impliciter nomine inertiæ 
appellabimus.
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Afhandling
om

den afstsdende Kraft.
\ ved

C. G. Kratzenstein.

Oføfant Opfindelserne i Naturlcrren gives der og Spogelser og Lsgtemcrnd.
Spogelser, naar man holder blotte Hjernespind for virkelige Syn, somere 

uven for os: LogtemcrnD, naar man anseer virkelige Syn fom ere uden for os, 
for noget ander, end det de virkelig ere; ligesom man holder Lygtemand for ar 
vcere ulykkelige Menneffers afikilvte Sierle. Da det virkelig holder mere haardc, 
at udrydde en gammel Overrroe, som er bleven stor med os, end at giere en 
nye Sandhed krovoerdig, som ey er imodfar nogen Overtros, saa holder jeg der 
ikke for er ringere eller mindre nyttigt Arbeyde, at fordrive disse phyfiffe Spo- 
gesser og Logtemeend, fom have indsneget sig i Naturlaren, og som have givet 
nogle af de anseeligste Naturicerere Borgerret derudi, end at berige denne Vi- 
denffab med nye Opdagelser, som ikke altid pleyer at fremstille ftg.

Endelig kand man og holde det for en nye Opfindelse, naar man aabenbare 
viser, at noget er en Uting (Non ens) fom man bestandig har anfeet for en Ting 
af Vigtighed. Jeg har giort et Forjog i min forrige Afhandling, at jage Det Le, 
genierne paadigtede phlegmariste Temperament, LaDHWs Kraften (vim inerciæ) 
ud af Nakurlceren t Landflygtighed; nu toenker jeg at for etage samme Monstring 
med den Legemerne tilffrevne afstodende Krast (vi repuifiva) for saavidt den 
bliver holdt for en oprindelig Kraft (vis primitiva), men ikke for saavidtden 
bliver anfeet for en Virkning af andre allerede bekiendte og fastsatte Krcrfter, 
(vis derivativa). At en spcendt Bue fortstoder Den paaliggende Piil med storste 
Hastighed; At Det antcendte Krud driver en Kanonkugle 20 Fod ind i Jorden 
paa en Vo d; At De stridige Poler paa Magneterne stods hinanden fra sig; At 
et Gu'dblad bliver af et elektriff Glasror, efter foregaarndeTiltreekning tiibage- 
stodt; Alt Dette ere Virkninger, som aabenbare berettige en Natlirkyndig at 
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rroe en afstsdende Kraft; og derer i sig selv ikke min Hensigt, ak gisredem denne 
Ret stridig; Jeg udbeder mig alleneste Tilladelse for faavidr at strtte denne Ret 
Grcrndftr, ar man ikke strap holder denne Egenffab for en oprindelig Krast. 
Wen Erfarenhed, vil Neuronr'anerne sige, leerer vS dog, ar visse Legemer have 
en faadan afstsdende Egenskab! Det er sandt, men ikke Erfaringen, men en 
deraf urigtig dannet Fornustflukning glor denne Kraft til en oprindelig. Det 
bliver altsaa min Skyldighed ar legge Sandheden af denne Beskyldning, ikke 
ved nye Hypotheser eller subtile Fornuftflurninger, men paa en enkelt og tydelig 
Waade for Dagen, at enhver, fom vil umage sig med ar folge denne Under- 
ssgning, maa blive overbeviist derom. Imidlertid strekker min Evne snavet som 
min Hensigt sig ikke videre herved, end at vise, at alle hidindtil i Naturlæren be» 
kiendie Erfaringer, fornemmelig de, hvorpaa Forsvarerne af den afstodende 
Kraft beraabe sig, aldeles ikke bevise det, som de deraf soge at bevise. Naar 
man vil domme meget strengt, beviser jeg altsaa ikke egentlig, ar der gives flet 
ingen oprindelig afstodende Kraft. Man kand vel bevise ved nogle Fornuftflut« 
ninger, at den alle Materiens mindste Deele, eller alle Aromer rühmende til- 
trekkende Kraft kand ikke komme overeens med den dem tilegnede afstodende 
Kraft, eftersom Disse tvende Krerfter, hvis de vare lige starke, vilde ophave 
hinanden; men var den ene stärkere end den anden, saa maatte dog altid Virk
ningen rette sig ester den starkrste, uden at den anden kunde udrette ringeste Afstod 
eller Tiltrekning. Men jeg vil ikke gierne give blotte endstiont rimelige Fornuft- 
flurninger saa stor Vagt. Det er mig nok, naar man indrommer mig, at 
man ikke har Rer til at betiene sig afen Kraft kil at forklare naturlige Tildra
gelser med, om hvis Existence man haver end ikke rimelige Beviis. Thi stulde 
der blive Mode, saa vilde det blive det narmeste Skridt ril en nye stolastist 
Periode.

Jeg vil forst lade den store Neuron, som Fader til dette uagte Barn, 
trade frem, for at hore paa hvad Maade han har ssgr at lyse der i KulogKion. 
Man veed, at han har varer een af de ferste, som har ssgr ar sakke Physiken 
paa en marhemakiff Fod, og ham fattes ikke heller paa machematist Kryderie tii 
Beviset paa dm afstsdende Kraft. I Almindelighed maa jeg gisre den An« 
rnerkning ved denne Leylighed, at adskillige mathemarisse Narurlarere i vore 
Tider synes at troe, at naar de kuns bringe deres Hypotheser i algebraiske Formu
ler, og vise hvorvel de samme stikke sig med Iagttagelserne, saa havedenaaet 
den storste Grad afVished, som er muelig i naturlige Ting, ligesom man ikke ogsaa 
kunde udtrykke de Lareesranske struedannede Magnerdeele med algebraists For
muler, og anbringe dm dybeste Analyse derved, uden derfor at gime disse struedan
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neve Deles Existence i ringeste Maade meere rimelig. Den mathematiste Dragt 
er en Scats Klcrdning, der tiener ligesaavel til at forhoye det eenes virkelige 
Fuldkommenheder, som at stiule det andres Feyl. Neurons Satzer om Vi 
repulfiva befinde sig i den zdie Bog i hans Optic pag. 320. 0. f. den Llarkiste 
Udgave, hvoraf jeg her vil levere et Udtog: Quandoquidem heder det i Be
gyndelsen, metalla in acidis foluta parvam tantum acidi portionem ad fe 
trahunt, liquet vim eorum attrahentem non nili ad parva circum inter
valla pertingere. Denne Indgang kand man endelig endnu holde Neuron 
til gode, eftersom hent var ingen Chymikus. Men i sig selv er Dcu portion aci
dum som Metallerne trekke til sig ikke liden. Tre Qvintin Solv prcrcipiteret 
med Saltvand af Skevand giver fire Qvintin eller eet Lod Luna cornua, som 
bestaaer alleneste af tre Deele Solv og en Deel Acidum falis. Endnu meere 
Acidum antager det i Krystallisationen. Af to Deele Qvcrgsolv og een Deel 
Acidum falis bestaaer Mercurius fublimatus. Nu kand man dog vel ikke kalde 
halv saa meget Acidum en liden Deel. Men den deraf dragne Slutning stulde 
man vel ikke formode sig af en efter almindelig Biefald grundig tankende Mand. 
Metallerne maa trekke meget eller lidet Acidum til sig, folger vel deraf, at den 
tiltrekkende Kraft ftrekker sig vidt eller kort fra Legemet, vist ikke. Enhver liden 
elendig Magnet, der neppe ved sin tiltrekkende Kraft formaner at bare eet Lod 
Jern, kand trekke det samme og et endnu meget storre Stykke Jern, somsvom- 
mer paa Vandet, paa en halv Alen og derover til sig. Naar jeg oversatter dette 
fuldkommen lige Fald i Neurons Ord, faa vil man desto bedre kunde indste 
det falste i denne Slutning. Jeg fatter forud, at man forst, som Hensigten er 
her, stal bevise om den Neutoniske tiltrckkende Kraft strekker sig langt eller 
kort fra Legemet. Jeg satter allene i sieden for acidum, ferrum og for metal
la, magnes, og Indgangen vil lyde saaledes: Quandoquidem hic magnes 
parvam tantum portionem ferri ad fe trahit, liquet vim ejus attrahentem 
non nili ad parva intervalla pertingere. Da det dog efter den almindelige 
Logiste Regel stulde hede: LiqUet vim ejus attrahentem efle parvam, hvorpaa 
desuden ingen tvivler. Men saa gaaer det. Forst danne vi efter Tingenes 
forste Indtryk paa vore Sandser en Hypothese, og derefter opsoge vi- forst de 
egentlige Beviis. Da holder det vist noget haardere, men for ikke at qvale 
Fosterne af vore Genies i Fodstien , give vi heller Arftfeteles etOrfigen, naar 
vi kun derved kand holde Livet i vores Foster. Til al Ulykke havde Neuron i 
delte Fald flet ikke havt nodig, at bevise en meget sandfardig Sats af falste 
Erfaringer, og det ydermere med falste Slutninger. Tvende Glasstiver, som 
allene ved den Neutoniske tiltrcekkende Krast henge tilsammen med en Kraft af 
nogle Lod eller Pund, vise ikke den ringeste Tilboyelighed til at komme hinanden 
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ncer eller at cohcerere, faafnart de ere komne et Hestehaars Tykkelse fra hinan# 
Den, og naar de synes endnu at trekke hinanden i en Asstand faa stor som en 
Spindelvævs Tykkelse, saa fleet det ikke faa meget ved den saavidt virkende 
Glassets tiltrekkende Krast, som ved den nullem vcrrende Lust. Fleuron farer 
fert: Et ficuti in Algebra, ubi quantitates affirmativae evanefcunt & deli
nunt, ibi negativae incipiunt; ita in mechanicis, ubi attraclio definit, ibi 
vis repellens fuccedere debet. Naar det er tilladt, i Kraft af saadanne Lig« 
nelfet at etablere nye Krcrfter i Naturen, faa forbinder jeg mig virkelig inden 
Aars Forlob at berige Naturlæren meere, end nogenriid en Lattes, Huge» 
eller Neuron selv for mig haver giort. Men da smukke Lignelser, som oftest 
gier meere Indtryk end virkelige Grunde, saa tor jeg ikke lade dette uprovet 
gane fordie. Negative Storrelser ere de, fom man enten asfficrrer fra en post# 
tiv, eller som uogaaer i en modsat Strckning fra en vis Punkt til en af de vil- 
kaarlig antagne positive Storrelser s. Ex. i det Leibnirzsike Forhold sor Cirku- 
lens Qvadratur i—rc. er f og f negative Storrelser, hvilke vise, at 
Da det forste Led i. er lidet for stort, maa man regne f af rc. Man seer ogsaa 
af dette Forhold, at de negative Storrelser ikke just begynde hvor de positive 
holde op, men de folge her gandffe naturlig den ene paa den anden. Et 
fpeyl har faa længe en positiv Fokus, det er, der gaaer Soelstraalerne imod fra 
Speylet af, fom der falde parallel Straaler derpaa inden en Chorda af 60 Gra
der fra dets Centro af. Men de parallele Straaler fom falde uven for denne 
Chorda, giorc en negativ Brcendepunkt, eftersom den falder alleneste bag Huul, 
speylet, naar man glor et Hul midt derudi. Men man kunde her med lige faa 
ftor Ret,^som ved Brcrndeglassnre kalde den Brcrndepunkt positiv font dannes 
bag ved Speylet, og derimod betragte den anden som negativ. I dette Fald 
er altfaa den Talemaade negativ en vilkaarlig Sag; thi Brerndepunktens Vider 
stiv ere dog positive Storrelser fra Vertice regnede. Vilde man altfaa tage 
Lignelsen af dette sidste Fald, faa maatte et Legeme paa den ene Side yttre en 
tiltrekkende Kraft, men paa den anden en afstodende Kraft, hvilket dog end 
ikke ester Neurons Meening forholder sig saaledes. Skulde Lignelsen gieide af 
forste Fald, saa maatte alle positive Storrelser nødvendig have negative til de
res Efterfølgere, hvilket er lige faa lidt sandt. Men hvem vilde vel (lutte saale- 
Des: Ligesom nogle algebraize Formuler have forst positive d. e. udgaaende, 
derneft negative d. e. tiibagegaaende Storrelser, saaledes har og Legemerne forst 
i Noerheden en tiltrekkende men lidet fra sig en afstodende Kraft. I Kraft af 
Lignelsen havde Fleuron egentlig burdet an fee Den udgaaende Kraft, nemlig 
den afstodende som en positiv, men Den indgaaende eller tiltrekkende som en nega
tiv , og fan havde Lignelsen blevet stråledes; ubi quantitates negatives evanef
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cunt, ibi pofitivae incipiunt, hvilket havve klinget meget unaturligt. Men 
dette var kuns et Beviis a fimili; nu folger et Beviis af exemplis: Talis au
tem farer han fort vis aliqua ut fit confequi videtur i.) ex reflexionibus & 
inflexionibus radiorum lucis, 2.) ex emiffione luminis, 3.) ex productione 
aeris & elevatione vaporum, 4.) ex volatiiifatione quorundam corporum, 
5.) ex inambulatione mufcarum in aqua, fine pedum humeétatione, 6.) 
ex contaétu difficili ob e£tivorum, 7.) ex cohæfione difficili pulverum Ae
corum nifi vel liquefiant vel madefiant, Det Argument er gandsseufor- 
staaeligt; Det heder: denique marmora perpolita, quae quoties plane inter 
fe contingunt, cohaerent, aegre tamen tam arcte comprimi tamque apte 
conjungi queunt, ut cohaerefcapt. Her er sanvelig en Movsigelse i Ordene, 
men man kand dog gtcmt, hvad han formodentlig vil sige, nemlig; endffiont 
tvende Marmorplader henge tilsammen, gaaer det dog neppe an ar presse dm 
saa sterk ti! hinanden, ar de udgiore et eeneste Stykke Marmor.

Nu vil jeg veye disse 8tc Argumenter, det ene efter det andet.
Det forste tagen ex reflexione luminis kand af den Aarsag ikke bevise no

gen vim repulfivam originalem, at LysstraalerneS Reflexion fra Legemernes 
Overflade er ligesaavel en Folge af deres Elasticitet, som en Boltes Afspring 
fra Vceggen eller en Elfenbeens Kugles paa Billarden. At den afstodende Kraft 
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har intet her atgiore, flyder og deraf, eftersom 
Reflexionen da ikke ssulde ffee umiddelbar fra 
Overfladen selv, men allerede noget forend 
Straalerne kom faa ncrr,hvilket ingen har end
nu observeret. Efter den storste Strenghed maa 
man flutte stråledes: Naar er haardt eller elastist 
Legeme farer paa et andet ligeledes haardt eller 
elastisk, saa folger af de beklendleste mechaniffe 
Regler for de sammensatte Krcrster, atdetpaa- 
lebende Legenre inaa springe tilbage under en 
Winkel, fom er saa stor som Indlobs Vinkelen. 
Observerer man, at denne Regel noye bliver 
estersolger, som Erfarenheden leerer ved Lys- 
straalerne, saa erdet etKienderegn, ae derved 
ikke forekommer nogen nye Krastes Medvirk
ning; Thi hvis der foruden Elasticiteten endnu 
virkede nogen besynderlig afstodende Kraft, fa<
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(terre ent) angulus incidentiæ. Man ftette at den elastiffe Kugles perpendikulaire 
Virkning paa den haarde eller elastiffeVæg under sin ffraa Fart OL er DB 
og da den elastiske Kraft, som den maa yltre efter ©tøtset, ved den verpaa fol
gende Udvidning er saa stör fom hiin, saa er CFj=BD, saa længe den elaftisse 
Kraft virker allene med den forhen overblevne parallele Krast, saa kommer deraf 
det Parallelogrammum virium ACGF, som formedelst Sidernes og den tiifæl- 
leds rette Vinkels Liighed, er den forrige i alle Maader liig; altftamaaogdens 
Diagonal som forestiller Afsprings Linien, giere en lige faa stor Vinkel, som 
Indlobs.Vinkelen. Men man ftette at der kommer en befonderlig vis repul- 
fiva plani AB dertil, hvis Storrelie vi vil udtrnkke ved FH, saa bliver vis re- 
fleétens plani, som tilforn var = CF, nu — CF + FH. Denne med dm for
rige parallele Kraft forbunden giver et nyt Parallelogrammum virium ACMH, 
hvis perpenvikulaire Sider paa Plano blive saa meget som FH længere end De 
forrige. Er det altfaa nødvendig, at i en retvinklet Treangel den Vinkel, som 
Hypokhenusen giør med den uforandrede Basis, maa tage ti!, ligesom Kathems 
voxer, faa maa angulus reflexionis ACM ogfaa her være (tørre, end angulus 
incidentiæ. Man kand indklæde alk Dette i Den korte Slutning: Naar en besyn
derlig virtus repulfiva plani refleélentis virkede paa Lysstraaleme, foruden 
Elasticitetens Virkning, saa blev Dex reflexionis ikke nøye observeret. Men 
da Den nu paa Det nøyeste bliver observeret, saa har ingen besynderlig vis re- 
pulfivæ Medvirkning herved noget Sted.

2. ) Det andct Argument er taget ab emiflione luminis, som ligeledes 
heroer allene paa en Hypothese. Dette Argument falderaltsaa bort, naar man 
mod vore Tiders beste Naturkyndige paastaaer at Lyset ikke, egentlig at tale, 
bliver udkastet fra de lysende Legemer, men at Det bliver fortplantet veb Æther, 
ligesom Lyden ved Luften. Men naar man og vilde antage Denne Emiffion i en 
Neuromst Forstand, saa kunde ovenanfsNe Lysstraalernes elastiske Natur lige 
saa got foraar jage Denne Udkastning, som et Skud af en Vindbøsse driver 
Kuglen fort.

3. ) Det tredie Argument er taget a produétione aeris & elevatione va
porum. Meutert flauer nemlig i Den Tanke, at viste ellers fixe Legemer for
medelst Giæring verus fiunt & permanent aer. Jeg gaD Dog vist, hvoraf 
Fleuron var blevet overbevrist om, at nogle Legemer ved Oplosning kunde 
blive forandrede til Luft. Jeg veed alt for vel De Erfaringer, hvoraf hans 
Landsmænd have villet bevise Det, men De bevise alk intet andetø end at Luften, 
fom opholder sig i De fleste Legemers poris, ganer derudaf ved Oplosningen
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eller i Vacuo. Men inter beviser, end ikke med Rimelighed, arve egentlige 
Deele af et Legeme blive forvandlede dertil, undtagen for dem, som desuden 
have Lyst at troe det. Men lad end saa vare, saa vil jeg dog holde den Logiker 
soren stor Apollo, som derafkand formeere den rigtige Slutning. f. Ex. Krud- 
deelene blive forvandlede til Luft; Ergo datur vis repulfiva. Thi Oplosnin
gen, hvorved Luften her bliver skabt, (feer jo efter neurone egen Sigende per 
vim attra&ivam og Luftveelenes egen indbyrdes afstodende Kraft er jo en 
umiddelbar Folge af deres Elasticitet, og denne dependerer allene af Varmen 
og de dertil kommende Dunster; saa at man med Vished efter Luft-Thermo- 
meterets Anviisning kand paastaae, at Luftens Eiasticitet maa vare — o i en 
absolute Kulde, d. e. hvor der er aldeles ingen Varme meer tilstcrde. Den an
den Deel af Dette Argument beraaber sig paa Dunsternes Opstigelse. Man 
kand forstaae deres Opstigelse paa en dobbelt Maade. Nogle Vanddraaber 
springe nogle Tomme hoyt ud af Vandet, formedelst Luften, som hastig stiger 
ud af Vandet, i det den bliver lssladt af dets poris. De fleeste, og maaffee 
alle, falde oyensynlig strax ned igien ligesom Det steer med Perlerne afChampagne 
Viin. Disse Deele ere og virkelige Vandperler, eftersom man kand see Regn
buefarverne i dem under samme Vmkel, somi Regndraaberne. Vil man kalde 
Dette en Uddunstning, saa kand jeg ikke forhindre det. Men disse Deeles Ud
stod» ing er dog intet andet, end en Virkning af et opstigende let Legemes, nem
lig Luftens, tiltagende Hastighed, hvor altsaa Vandets (terre gravitas fpeci- 
fica, men ikke egentlig en afstodende Kraft udgier Aarjagen. Jeg vil ikke haabe, 
at neuron her har eiltet tale om de egentlige Dunster, thi de blive meget lang
som stildte fra Vandet ved den indvortes Bevcrgelse af Varmen, cg hvile ofte 
nogle Secunder paa Overfladen, indtil een af Siderne kommende Luftstrem 
driver dem sort, saa, at man, ferend dette steer, end ikke med et Microscopium 
kand blive nogen Bevcrgelse hos dem var. Neuron vil vel ikke heller selv paa
staae, at Vandets vis repulfiva imod Dunsterne strekker sig indtil Skyerne.

Det fierde Argument ex volatilifatione quorundam corporum er trukket 
herhid med Vold. Hvad har dog vis repulfiva at bestille dermed, at en Luft- 
strom river lettere Legemer fort med sig, men lader tungere og grovere blive til
bage? Vilde man vel og tcrnke paa vis repulfiva, naar Der blev spurgt, hvi 
Vinden sorer Flyvesandet med sig, Driver Det op i Luften, og lader Perlesandet 
bitve liggende?

Om det femte Argument, tagen ab inambulatione mufcarum in aqua, 
maae vi til neurons Wre paastaae, at han har strevet Det hen i covite. Zeg 
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maatte faae Lyst at rykke enhver i Oret, so in engang havve hort et Lursum 
phyficum, hvis han af Vandets vis repulfiva vilde forklare, hvorledes visse 
Fluer kand gaae paa Vandet. Dette steer aabenbare formedelst smaa med 
Luft opfyldte Haarbuste paa Enderne af deres Fodder, som forhindrer dem 
al synke, ligesom naar en Begyndere i Svommekuusten stskter sig paa en op, 
blast Oxeblcrre; saa ar man maa troe, at rZetiton har aldrig vildet foriredre 
sig saa dybt, ar vårdige disse Fluers Gang en noyeUnderssgelse. Medligesaa 
stor Ret kunde jeg tilst'rive Peders- eller Stormfuglens Gang paa Soen Van
dets asstodende Krast, som den dog egentlig har sine Vinger at takke for.

Det siette Argument er taget af den Vanstelighed, at bringe meget flade 
Objeökiv-Glas til umiddelbar at berore hinanden. Jeg har vel selv aldrig 
fundet den ringeste Vanstelighed derved. Men var der end nogen, saa loed den 
sig dog altid naturligere forklare af den derimellem sig befindende elastiste Luft, 
som henger fast ved Glassene, end af en afstodende Kraft.

Det si-vende Argument, tagen a cohæfione difficili pulverum ficcorum 
er ligeledes af ingen Betydning. Neuron maa aldrig have givrt sig Umage 
med at forsoge det. Det er sandt, enhver Priis Snustobak bliver just ikke til 
et fast Legeme, endstiont man klemmer dem imellem Fingrene. Men jegpleyer 
altid med er udtrykkelig Forsog at vise i Cohæfions Leeren, at adstillige fiinsto- 
vede Legemer, som revet Krud, Kride eller Leer kand uden al Fugtighed flaaeS 
saa tet tilsamnren i tt Papiers Ror i cn Raquekform, at man kand staae een et 
Hul i Hovedet derined, eg at der ikke uden Moye lader sig knuse til Skov iglen. 
Men lad vcrre, at denne Vanstelighed havde sin Rigtighed, stulde derfor denne 
Slutning med ringeste taalelige Logiste Rigtighed lade sig giore: Flint Stov la» 
der sig uden Fugtighed eller Smeltning ikke trykke tilsammen iglen i et fast Le
geme. Ergo maa Stovdeelene stove hinanden fra sig. Man behover kuns at 
vverveye, at der maa vcere en jietf Cohæfion imellem Deelene kil at udgiore et 
fast Legeme, hvortil udfordres, at enhver Deel berorer sine Nabvedeele i man
ge Punkter. Naar nu Stovets irregulaire Figur forhindrer, at stig noyeBe« 
ror el se ikke kanstee, saa bliver der desuden ingen fast Legeme ved Sammen
trykningen af, uden at de! derfor er fvrnodent, at Deelene stode hinanden 
fta sig.

Det samme gielder om det ottende og sidste Argument, som vil bevise Re
pulsionen deraf, at tvende sammenpressede Marmorplader ikke bliver til ec eneste 
Stykke heelt Marmor. Man behover kun at bringe den mennestelige Kunst 
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saavidt, ar tvende Marmorplader berorer hinanden i saa mange Punkter, fom 
Deelene i det Hele. Jeg er forsikret, de sia! da udgiore et heeit Stykke Marmor. 
Da imidlertid dog tvende polerede Marmorplader, naar de kun ere store nok, 
henge gandsie korre tilsammen med en Kraft af en halv eller heel Centner, saa 
er det ubegribelig, hvi Neuron just i dette Fald har vildetpaastaae, ar de stovte 
hinanden fra sig, fordi de ikke bleve forvandlede ril et fast Stykke Marmor. 
Man veed Neurono ffabersie Fomenester i den Astronomiffe Physik, og ingen 
kand vcere meere overbeviist derom end jeg. Men i Henseende ri! den jordisis 
Physik maa jeg aabenhiercel tilstaae, at han nesten har havt samme Skicebne 
som de vandrende Sriernekigere, der snuble over hver en Steen eller falde i en 
hver Hule, fordi de bestandig holde Synene op i Veyret; eller som de store Vind, 
spil, som med deres lange Skridt springe over det smaaViidt og lade det derved 
undvige: Det er ikke allene i Nepulsions-Lcererr han har giort stige anrilogiffe 
Skridt, forat forsvare sineFavorilmeninger. Jeg faaer ved en anden Sag 
Leylighed kil at frembringe flere Exempler herpaa. For ncervcrrende Tud vil jeg 
allene undersoge tvende af hans Efterfolgeres i Naturlæren, Muffchenbroeko 
og Gravensandes nye Argumenter, hvormed de ssge at bevise en besynderlig 
afstodende Krastes Existence. Mufscbenbroek paastaaer nemlig i.) At Van
det bliver borrstodr af Olie, efterdi Olien for sig allene ikke blander sig med 
Vandet. At det ikke blander sig, er nu stet ingen Beviis paa Afstodningen. 
Thi naar tvende flydende Ting sial blande sig tilsammen, saa horer dertil, ar 
deres Deele kand stille sig fra hinanden og fordeele sig i det anveks Mellemrom; 
dette kand man nu og ved Skulpning bringe tilVeye imellem Olien og Vandet. 
Men dernest horer og dertil at Blandingen ikke ved nye Krcefrer bliver ophcrver. 
Dersom denne Sammenblandelse ikke sial ophaves, saa maa de tvende flydende 
Materier have en stärkere Cohæfion imellem hverandre end enhver for sig. Altsaa 
kand Vand og Olie gierne trekke hinanden kil sig. Man sette kun, at den Kraft, 
hvormed deres Deele henger sammen, er mindre end den, hvormed een af begge 
cohccrerer med sig selv, og fremdeles arder eene er lettere end det ander, faa 
bliver den voldsom foraarsagede Blanding strap ophcrver, saasom her med Olien 
eg Vandet, og der eene af dem kommer tik ak svomme oven paa. Men nu hen
ger Olien formedelst fin Seyhed sammen med en storre Kraft, og som Erfaren
hed viser, sterkere med sig felo end med Vander. Men deraf folger endnu ingen 
afstodende Kraft.- Man tillade mig ar oplyse dette med en Lignelse: Castro har 
baade Litium og Sempronium til Venner; men Tirius er hans angenemste 
Ven, og saa tange han kand vare i Narvcrrelse boS ham, ssger han ikke Sem
pronii Selsiab. Men hvem vilde stulte heraf; Ergo hader han Sempronium. 
Men nu kand jeg bevise, og beviser der aarlig i mine physisie Forelæsninger, ar 
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Vandet ikke allene ikke stoder Olien fra sig, men trekker vet envog til sig. Man 
behover kun at henge en Olie-og en Vauddraabe, hver for sig ved et tyndt 
Glasror, og holde dem varsom ret til hinanden. Saa snart Vanddraaben 
kommer til ai rore ved Oiiedraaben, saa forlader Len paa Oyeblikket fit Ror 
og begiver sig til Oiiedraaben som den omgiver ligesom en Skal. Man maa 
sandelig forundre sig over, ak en Mand, som ellers intet vilde vide afHypothec 
ser, men allene af Erfaringer, og som har anstillet nogle hundrede Forsog allene 
med den riltrekkende Kraft, ikke forst har underfogt en One- og Vanddraabes 
tiltrekkende og afstodende Krast, forend han tilegnede dem den sidste. Assamme 
Natur og Vardie er denne Naturkyndiges andet Beviis, som han har tager 
deraf, at Spiritus Vini re&ificatiilimus og Oleum Tartari per Deliqvium 
ikke lade sig blande tilsammen, og altsaa maa stode hinanden fra sig. Aariägen, 
hvi de ikke lade sig blande, er den samme som nyelig er anført ved Olien, og 
der behoves ingen afstodende Krast dertil. Spiritus Vini reélificatiflimus loser 
en temmelig ©cel <if Alcali .ficcifllmo op, tuen saa snart der kommer riugeste 
Qvantitet Vand dertil, holder denne Oplosning op, efterdi Vandet, som et 
renere og meere enfelt fluidum, loser Alkali sterkere op, end tt Acidum dul
cifica tum , som Spiritus Vini er. Vand allene blander sig og meget let med 
Spiritu Vini, og yttrer en sterk tiltrekkende Kraft imod det. Men Vand og 
Potaffe-Salr henger dog sterkere tilsammen, end et hvert af dem for sig med 
Spiritu Vini. Derfore kand man og besrie Brcrndeviin fra sit overfiodige 
Vand ved tor Potasse allene uden Destillation, ja man kand lave en Spiritus 
Vini reélificatiffimus med nok en Tilserning paa denne Maade af enhver Sort 
Viin, uden at bringe det til Ilden. Imidlertid trekker dog 2 Draaber af Spi
ritu Vini og Oleum Tartari per deliqvium hinanden til sig, ligesom en Olie 
og en Vanddraabe, og ove altsaa flet ingen vim repulfivam imellem sig. Endnu 
forunderligere er der at han har vildet bevise denne indbildte Kraft dermed, ak 
Q.vcrgsolvet ikke oploser Jernet saaledes fom andre Metaller, og amalgamerer 
sig dermed. Vilde man bringe dette Beviis i en Logiss Slutning, saa vildeden 
lyde saaledes: Alt det, som ikke loser hinanden op, stoder hinanden fra sig; 
atqvi QvKgsolv loser Jernet ikke op. Ergo stoder det det fra sig. Hven'. vilde vel 
vente saa flet en Slutning af saa brav en Mustchenbroek. Jeg vil ikkungiore 
nogle Jnductioner for at vise Feyleneiden. Vand allene loser Glas, Guld 
og Svlv flet ikke op, altsaa stoder Vandet Glas , Guld og Solv fra sig, La 
Log Vander formedelst den tiltrekkende Krast stiger en halv Alen op i er flint 
Glas Ror. Tilsidst bringer Musichenbroek der samme Argument frem, fom 
Neuron allerede har bedeut sig af, da han har sogt at bevise Len afstodende 
Kraft af Krudtets udvidende Kraft, hvis Ubetydenhed jeg allerede oven til har 
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viist. Man kand let forestille sig, ar enhver Nemoilicmer haver, for at vise 
sig som en vcrrdig Tilhcengere, saavidt mueligt, opfogt nye Beviis til at stadfceste 
ven afstodende Kraftes Virkelighed. Foruden de ovenanforce har Heutonta# 
neren Gravesande ligeledes i denne Hensigt endnu anvendt tvende andre Erfa
ringer. Man veed nemlig, at i steden for Vandet stiger i Fod eller nuere Hoyt 
i Haarrorene, eftersom de ere fine ril, over Vanders Overflade, saa staaer 
Qvcegfolver derimod nesten ligesaameget neden under Vet deruden fore vcerende 
Qvcrgsolv. At Qva'gsolver staaer saaledes dybere, tilskriver Gravesande 
Glassets afstodende Krast imod Qvcegsolvet, da det dog let kand bevises, at 
der har sin Oprindelse af Qvcegsolvdeelenes storre indbyrdes Sammenhcrnz 
imellem sig, end med Glasset. Men jeg vilde forbryde mit Lofte, dersom jeg 
vilde soge at bestride Hypocheser med Hyporhefer. Jeg har meget sikkerere Kil
de at bestride det med; jeg behover kunS ac bevise, at Glasset ikke allene ikke 
stoder Qvcrgfolvet fra sig, men at det trekker det endog merkelig til sig. Og 
dette er let at bevise; man behover kuns at lade Qvcrglolver falde som en fim 
Regn paa enhver glat GlaSffive, saa stal man ikke allene befinde, at disse Draa- 
-er, naar de ikke ere alt for store, blive fast hengende ved det omvendte GlaS, 
men man kand endog see igiennem Glasset, at enhver Draabe trekker sig noget 
flad, formedelst Glassets tiltrekkende Kraft. Men saasnart man lader disse 
Draaber komme ril umiddelbar at berore en stor Masse klart Qvcrgsolv, saa 
forlader Qvcrgfolvet strap Glasset og foreener sig med den storre Masse. Men 
dette siger flet ikke ander, end at en storre Krast overvinder en mindre, men ikke 
ar Glasset stoder Qvcrgfolvet fra sig. Det samme gicelder og om Haarrorene. 
Man behover kun at trekke en maadelig Portion Qvcrgsolv ind i Haarrorer og 
tage Roret bort fra den store Masse Qvcrgsolv, saa skal en temmelig Portion 
Qvcrgsolv blive hengende i Roret, ved dets tiltrekkende Kraft allene. Men 
saasnart dette Qvcrgsolv kommer til at rore den storre Masse, saa forlader det 
strap Haarroret meget hastig. Saa tydelig dette Argument end lader sig fette 
fra hinanden, faa forviklet er derimod den sidste Gra vesandske Erfaring, hvor
med han efter sine Tanker holder den afstodende Krast for uimodsigelig beviist. 
Erfaringen er folgende. Naar man i ct Camera obfcura noye underfoger de 
igiennem Inflexions Instrumenter ved tvende Knivs Egge omboyedeLysstraaler, 
saa finder man, at foruden de mellemste ordentlig omboyede Srraaler, er der 
endnu ved disses yderste Grcrndser nogle Lysstcaaler lilstcrde, som man kand ly
delig vise, ar de ikke komme fra den ncrrmefte Egges tilrrekkende Kraft, men af 
den modsattes afstodende Kraft. Man viser Det saaledes, aren faadanSrraale 
ziltrer, naar man bevceger den modsatte Egg. Erfaringen har i Henseende til 
en vis Beskaffenhed af Eggen sin Rigtighed, nemlig, naar den har en god og
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i avn Politur. Endstient man med blotte Lyne ikke kand iagttage nogen Over- 
siave paa stig en Egg, som er stikket til Reflexionen, saa kand man dog ved ek 
got Forstorrelses Glas finde Plads nok paa deü beste Egg, til at reflectere en saa 
subtil Materie, som den der fortplanter Lyset. Herfra bliver altsaa en fiin Lys- 
straale reflecteret til den modsatte Side, ligesom fra etlSpeyl. Men jeg har 
allerede tilforn sagt, at flig Reflexion har sin Oprindelse fra visse Legemers ela« 
stiste Kraft, og følgelig, at flig Afstodning ikke bor ansees for nogen oprindelig 
Krast, men som en Kraft, der bliver foraarsaget af andre bekiendte Krerfter, det 
er, som en Vis derivativa. Man har ikkun behov at lade Knivseggene lobe an i 
Ilden, til de tabe DereS Politur, saa stal man ikke meere observere flig Repulsion.

Disse ere alle de Grunde, som Neuron tillige med hans fornemste Disciple 
Reill, Gravesande, Musschenbroek og Desaguliers have anfort, til at bevise 
at der er en Vis repulfiva til. De nye Beviis, som nogle af vore Tiders Skri- 
bentere have vildet give derpaa, ere neppe nogen Opmerksomhed vcerd. Saa- 
ledes har jeg nyelig fundet i en Engelst Journal, at en vis Engelst Natmkyn« 
dig haver vildet forklare en Syenaals Svommen paa Vandet af Vandets Vi 
repulfiva imod Syenaalen, endstiont den aabenbare bliver baaret af Vandet, 
ligesom i en Seng af Luften, som henger fast ved den. I Henseende til denne 
Krast kand man sige: Nil dicitur, quod non diélum fit prius. Naar Pytha
goras, for meere end 2000 Aar siden, skulde angive et Principium til Legemer
nes Elementers Bevægelse og Forandringer, sagde han, det havde sin Oprin
delse af visse Elementers Sympathie og Antipathie. Naar man nu vil anser 
Attraktionen som en Folge af Sympathien, og Repulsionen som en Folge af 
Antipathien, saa stal man besinde, at man siger det samme, allene med foran
drede Ord, naar man antager Attractio og Repulfiotil Principium motuum. 
Man har iigesaa lidet forklaret disse tvende Cgenstaber, fom Pythagoras har 
viist Kilden til Sympathien og Antipathien, plato gik herudi meere philoso- 
phist til Verks. Eftersom det dog eengang stulde forklares, hvorfra denne Sym
pathie og Antipathie, eller efter den nye Stiil Attraction og Repulsion havde 
deres Oprindelse, saa troede han at giere best, naar han uddeelte de didhenho- 
rende Forretninger imellem hans Dæmones, hvilke vare foreenede med Elemen
terne, ligesom Sicrlen er soreenet med vores Legeme, og bevægede dem efter de
res Vilkaar. Verden maatte holde op at elste Forandringer, hvis de plato, 
niffe Dæmones ikke stnlde efter det reformerede Seculo Pythagorico blive op
vakte af et vittigt Hoved og indsadt i deres forrige Herredomme igien. Og lige 
saa let kand det og stee, at en anden igien forvandler Materien til en Hob flig« 
smaae Aander, som stiller sig fra en fornuftig og tænkende Aand, ligesom et vel 
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udvalgt Selffab fra en sammenloben Hob af Pobelen, om hvilken man lige saa 
lidet, som om Materien, kand sige, at den tanker. Saadanne Hypokheser fore
stille en Bolt, med hvilken Philosopherne spille ligesaa ivrigen, som Smaa» 
drengene med deres. Jeg er ikke heller saa misundelig, at jeg ikke vilde lade 
enhver i Rolighed nyde sin Fornoyelse herudi, efterdi der dog ffal spilles. Men 
jeg forlanger kun, at ligesom ethvert andet Spil er indrettet efter visse Regier, 
saa ffulde og Hypothesespillet indrettes efter de strengeste Logiffe Regler. Man 
har begyndt at holde det sor Pedanterie, naar een vilde foredrage sine Satzer i en 
ordentlig Slutnings Form, eftersom det lader alt for assecteret, og man kunde 
iagttage den samme Logiffe Strenghed i en sammenhangende Discours, somi 
en Slutnings Form. SporSmaalet er allene, om Slutnings Feylene i dette Fald 
falder saa let i Synene. Jeg kroer man maa svare ney i alle svare Tilfalde; thi 
naar Neuron, Musschenbroek, Gravefande og Destrguliers tilligemed 
wolf og Baumgarren i deres Metaphysik ikke har kundet gisre det, af hvem 
ffal man da vente det.
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Undersogning
om den Belidorske Regel, 

angaaende 

Ramme-Bukkens Virkning.
ved

C. 6. Kratzenstein.

det nyelig er blevet mig tilladt, at forelegge mine Argumenter i Forsvar 
af Hr. Belidor til noyere Undersogning, saa vil jeg her kortelig igientage 

Statum quæftionis. Hr. Belidor har givet en algebraisk Formul til Ramme
bukkens Forhold imod hinanden, hvilken viser, at Perlens Gesvindighed, som 
den faaer ved Rammebukkens Fald, forholder sig forkeert, fom Masserne af ' 
Perlen og Bukken tilsammentagne, men ikke, som nyelig blev foregiven, for# 
keen, som Perlens Masse aliene. En vis Mathematicus negter Rigtigheden 
af dette sorkeerte Forhold, og paaftaaer, at Det rette ForholD meget mere maa 
gicrlde, fordi naar Palens Masse tittager, saa tiltager og dens Tyngde, hvil
ken formedelst sin Trykt,ing maa befordre Perlens Nedgang. Forfat bevise 
denne Slutning, beraaber han sig paa en Erfaring, at Perlen er bleven meget 
hastigere nedrammet, naar man ceteris paribus belæssede den med endeel 
Bicrlker, som formeerede dens Tyngde. Jeg tilstod, at denne Erfaring havde 
en sandsynlig Grund imod den Lclidsrffe Regel, eftersom jeg selv endnu ikke 
noye havde under sogt Regelen. Men jeg befandt ved Undersogningen, at Denne 
Erfaring ikke angaaer den Belidorske Regel. Hr. Belidor har vist paa for# 
anførte Sted ikke havt i Sinde at etablere nogen nye Regel for Nedramningm, 
Det er meget meere den bekiendteste og nu omstunder af alle Mathematiker og 
Physiker antagne Collifions Lov for De blode Legemer, hvilken siger, at det 
ansisdte Legems GesvinDigheD et faa ftor, som Produktet af Massen i Gesvin# 
Ligheden af det anstodende, divideret med Summen af begge Masserne. Nu 
vit vel Denne Regel staae ved Magt, saa leenge Verden ftaaer, og Der maatte 
sandelig reise sig en heel Nation op derimod/ dersom man allene vilde giere Den
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Underseg ninA om den Belidorske Regel, rc. 365 
fordcegtig, hvilket endnu ikke er ffeet. Jeg serrer altsaa, ar den ovenomralre 
Erfaring haver sin fulde Rigtighed, saa lader det sig dog med storste Tydelig
hed bevise, ar ovenmeldre Mallernes forkeerre Forhold bliver sier ikke derved 
giort urigtig. Massen og Tyngden ere i Mekaniken aldeles ikke ligegyldige Ting. 
Collifions Reglerne ere ikke grundede paa Begrebet om Tyngden, men paa 
Mcengden af de materielle Deele. De ville altjaa staae ved Magr og gicrlve, 
om der var flet ingen Tyngde ril. Men virker denne med, saa bliver den bereg, 
net for sig. Nu vilde Belidor allene bestemme Perlens Gesvindighed efter det 
forste Stod, for at sammenligne de forssiellige Rammebukkes og Perles Virk« 
ninger imod hinanden, og derfor maarte han nodvendig beregne Gesvindighe, 
den efter det forkeerre Forhold af Masserne. Skulle nu Tyngden alligevel virke 
med, saa kunde man kun sige, at dens Medberegning var forglemt, men derfor 
ikke, at ovenmeldre Forhold var falst. Men jcg stal vise i folgende Beregninger, 
at Hr. Belidor har med rette udeladt Tyngden, eftersom den ved Massens For, 
meerelse mere hindrer end hielper, i det den formindsker Polens Gesvindighed 
mere end dens Tyngde befordrer den, naar man allene undtager et besynderlig 
Fald, som herefter stal anfores.

Jeg maa endnu legge dette til Hr. Belidors Forsvar, at han selv har 
varet tilstade ved saadant mechanist Arbeide, og altsaa ikke af. andres Fortcel- 
ninger allene har erlanget sin Kundskab derom. Han har selv esterseet alle be* 
romte Franste Havne, Canaler, Broer 0. s. v-, har selv angivetJngenieurernr 
Maffiner, og ladet dem jette i Verk under sin egen Opsigt.

Dernest understaaer jeg mig og ved denne Leylighed at indlegge en Forbon 
for min Favoritinde, Physiken. Af ovenmeldte supponerede Feyl, og nogle 
visse manglende Erfaringer, har man og flutter til Physikens manglende Tilstand. 
Det er langt fra, at jeg vil fradomme min Favoritinde alle Ufuldkommenheder; 
saa blind er min Kieriighed ikke, men jeg holder mig dog forbunden at tage 
hendes Partie, naar der legges hende fremmede Mangler til Last. I forrige 
Tider bragte man nesten alt det ind i Physiken, som ellers egentlig henhorer til 
Mathefin adplicatam, eftersom dens Deele endnu ikke pagdenTiid vare udvik» 
lede. En Physiker betragter egentlig kun de Egenstaber og Forandringer i et 
Legeme, som fvraarsages ved Legemernes Sammensetning og Adskillelse. Som 
Mathematikus tillige maaler han dem og, for saavidt det horer til hans Kund, 
stab. Men til at bestemme, hvor stor en Kraft maa vcere, som et faldende Le, 
me bruger til at sonderbryde en liaestaaende Pal, det horer visselig til Mecha« 
uikenS Fag, eftersom en Physiker ikke behover dens Anvendelse. Men i sig 
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selv fepier det ikke heller faa meget paa denne Kundskab, som man foregiver. 
Det af mig foreviiste Brev giver os allerede en saadan Kundssab. Det heder, 
man tor til en Hammer af 4020 Pund, fom falder fra 14 Fods Hoyde, ikke 
bruge nogen fvagere end en Perl af 12 Tomme i Qvadrat, hvis den ikke stal 
spalte eller brekke, og at man deraf let kand giore el Reglement for tyndere 
Pale.

Endelig vil jeg sette, at en rigtigere Regels Mangel for Nedrammingen 
kunde med Reite legges Physiken til Last, faa vil jeg heller paatage mig at er» 
stam denne Mangel, end see paa, at den stal vare besvaret med stige Bebrey- 
delser. Her er Oplosningen. Jeg bruger stet ingen nye Grunde eller Regler 
dertil, men haver allene anvendt de gamle Love, iblant hvilke ingen findes, 
som jo allerede staaer i mit liden Syftema Phyfices. Det ovrige bestaaer i 
Kunstgrebene af de algebraiske Forvandlinger.

Beregning over Ncdramningen.
Forste Opgave.

Af en Rammehammers givne Masse eller Tyngde, dens Falds Hoyde og 
Palens Masse eller Tyngde og dens Tykkelse at finde Grundens Modstand og 
Palens Nedgang for hvert Slag.

i.) Forberedelse. Eftersom Hammeren ved sit Fald udover en levende 
Kraft paa Palen, faa er Maalet paa Forholdet Produkten af Massen og Hoy
den— MA., dens erlangte Gesvindighed er som /A, eller forsigselv—E—^A.64. 
—8/A, naar man bruger Engelsk Maal. Dette, endffiom haarde eller elastiske 
Legems Stod paa Tract, rettet sig efter de blode Legemers Coliifions Love 
(eftersom Tracts Eiafticicet falder bort imod faa stor en Masse, og det bliver 
virkelig knuset.) Alksaa er den erlangte Gesvindighed af Hammeren og Palen 
tilsammen efter Stodet- c=8/A.M eftersom den forrige Gesvindighed nu 

bliver forderet paa begge Masserne, og oltfaa nodvendig maa vare ringere. 
Setter man nu Produkten af Hammerens Masse og Hoyde AM—1, men 
forandrer Palens Masse— m, og gisr den f. Ex. to, tre eller fire gange storre, 
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saa er c— 8 C— 8__ c"— 8 c"'— 8__ Nu forhol-

i+m; i'-t*2m; i-Fzm; i «F4m&c.
der disse Brok I, , I sig, eftersom deres Tallere ere lige, forkeert, fom 
deres Navners, altsaa forholder Gesvindigheden af den Perl, fom har dobbelt 
Masse, sigtildens af den enkelte Masse, som 2 ril 3, der er forkeert som Sum
merne af begge Masser (ikke som de forkeerre Masser af Pcrlene allene.) Saavidt 
gaaer Hr. Belidors Beregning, som uden Tvivl vil altid beholde sin Rigtig
hed i Henseende til Palens Gefvindigheds Beregning allene, uden ar see paa 
Modstanden. Men da der endnu ikke herved bliver bestemmer, hvorledes Per
lens Nedrammelse rager af, eftersom Modstanden bestandig tiltager, (hvilket 
Belidor ey heller har paataget sig ar bestemme) saa haver jeg paa folgende 
Maade, og som jeg kroer riisulde/ erstattet denne Mangel.

Naar en Metalkugle falder ned paa fugtig alted Leer, saa indtrykker dm 
deri en Hule af en viS Srorrelse, fom alrid forholder sig som MA. Dette er 
allene en frie Virkning af dens Fald eller Gesvindighed. Saa lcrnge Kuglen 
ikke synker dybere, end ril sin halve Diameter/ er Falder endnu ey forbunden 
med nogen merfetig Friktion, og den kand overalt ikke blive merkelig, eftersom 
den flidende Flade derefter altid bliver den samme. Naar jeg alrsaa veed, hvor 
stor den Hule er, som enhver Kugle foraarsager ved er Fald fra en given Hoyde, 
saa kand man temmelig noye bestemme Hastigheden, som den faaer, naar den 
bliver ssudr udaf er Gevehr af Skuds Hulens Dybhed. Disse Huler forhol
der sig nemlig, som Qvadrarerne af deres Gcsvindigheder, eller som de Hoy- 
der, af hvilke disse Gefvindigheoer i Faldet foraarsages.

Naar man nu forestiller sig, at man lod den Perl, som ssal nedrammes, 
selv falde ned fra en vis Hoyde, og maalede Hullers Srorrelse , som den ved 
sir Fald vilde giere i Jorden, saa kunde man finde Perlens Nedsynkelse for en
hver anden Gesvindighed, som Hammeren giver den, dersom Friktionen paa 
Perlens Flade ikke kom dertil. Storrelsen af denne Friktion, som rettet sig 
efter den flidende Flade, som bestandig rager ril, og ester Jordarten, maa alrsaa 
forst fradrages fraden Kraft, som Perlen haver faaet, forend man kand be
stemme dens Nedfynkelse. Nu synes der vel at verre en vansselig Sag, at be, 
stemme Friktionen for hver Jndsynkuing, da man endnu ikke veed, hvor stor 
denne Nedsynkning selv bliver formedelst Friktionen. Imidlertid forhielper oS 
undertiden de algebraisse Forvandlinger ril en saadan Adsslllelse af disse forviklede 
Ting, og jeg fandt med megen Fvrnoyelse, ar ver led sig ogsaa giore i Dette 
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Fald. Man bestemmer allsaa, af ovengivne Persens og Hammerens Gesvim 
Ligheder, den Hoyde fra hvilken den havde ved et Fald bekommet den samme 
Gesvindighed, nemlig a— ,64äMM Altsaa er Perlens Kraft v og

Hullets Stsrrelse X, hvis ingen Friélion forekom, som a Fdlgelig er 
Hullets Storrelse saa stor, som Perlens Kraft mindre end Fusionen > eller 
A=v—f. Men da dette f er en foranderlig Stsrrelse, som voxer med Dybher 
den c, saa udtrykker jeg den ved Dybden selv, naar jeg multiplicerer den med 
Perlens Peripherie —« og Jordens. Cohæfion eller Preffion ~p. Heraf 
reiser sig nu denne Æquation; v—»tp Hvorudi Friökionen gierlder for
den Deel af Perlen, som allerede er nedrammet; Derimod maa kun den halve 
gmdende Overflade regnes for den Deel af Perlen, som endnu stal nedrammes, 
folgelig er x~v—vt. p. Er nu allerede en Deel af Perlen i Jorden, og man

2
vil vide Dybheden af det nye Hul for det fslgende Slag, saa maa man fra« 
drage begge/Frictionerne fra v, saa er X—v—»tp—wrp., hvor r betyder der

2
nye Huls Dybhed. Men af dette Forhold lader Nedramningen sig endnu ikke 
udvikle, eftersom Hullets Stsrrelse endnu stedse confunderes med dets Flade. 
For altfaa tillige at opherve dette, saa udtrykker jeg Hulens Srorrelse ved irtogr. 
nemlig ved fiirkanrede Perle er bahs—og altsaa Hullets Stsrrelse E 

is r6
Naar man nu serrer dette Maal i steden for x, saa kand man udvikle alle en
kelte Deele. i Forholder; nemlig for det forste SLag er altsaa

16 2
Wt—l6v 87Ttp og »TTt^oTTtp —i6v folgelig t~ l6v —2V___ QjE.P.

8
For det andet og de fslgende Slag betyder t alletider den Dybhed, til hvilken 
Perlen allerede er kommen, og r den nye Nedramning ved det fslgende Slag, 
altsaa

'Klt'T
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-tpttt—v—irtp— TTTp
16 2

6v—16lttp—STTTp 
w-mf 8irTp~ 16 v—i6irtp 
-STTT-f-TTTp^aV---27Ttp
V
-jrir^irp—2 V—2 ortp
8 T

7~2V—2irtp pro formula 2dai

Substituerer man nu altid den udkomne Palens Dybhed i sieden for t, fat 
bekommer man den Progreffion, hvorefter Nedramningen gaaer fort. Men 
endnu fattes det, at vide Palens bestemte Kraft, eller Hullets Storrelse, som 
den uden Friétion kand giore i den forekommende Jordart. Var dette en blod 
og javn Jord, saa kunde man faae v at lade en Kugle falde iden samme. 
Men dec beste er, at soge denne Krast af Nedramningen efter det forste eller 
andet Slag.

Anden Opgave.
Af Palens Nedramning for forste og andet Slag/ at sinde Palens be

stemte Krast og Jordartens Friélion.

Her er Differencen af begge Nedramnmger d—t—-1~2irtp

Altsaa

8.(2t—d)

11
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Ved Hielp af p finder man v af de forste 2Equanoner

-7r7it~i6v—87rtp -TTTTt-^Sirtp---V
16

Tredie Opgave.
Af Rammens, Perlens og Jordartens givne Omstændigheder, der er af 

v, p, n ak finde den storste Dybhed, ril hvilken en Perl ved Hielp af enRamme 
kand nedbukkes.

Oplosning.
Naar t stal vcrre et Maximum, faa maa dets Tilverxt vcere t—o, og fol- 

gelig ester den anden Hovedformul 2v—2irtp||v—wtp
Folgelig t_v_ og v_ —irt.

pit p
Af den sidste Formul er det klart, at hverken Friktionen eller Perlens Kraft 

avene, men begges Forhold imod hinanden bestemme Perlens storste Dybhed. 
Nemlig den storste Dybhed forholder sig ril Perlens Kraft (naar man sener n—i 
ved een og den samme Perl) som i til Frictionem

Fjerde Opgave.
Naar en given Perl ikke kand drives dybere med den forrige Ramme; at 

finde Dimensionen paa en nye Ramme, som kand drive Pcrlen kil den forlangte 
Dybhed.

Oplosning.
I dette Fald blive m, n og p uforandrede, r bliver givet, et nyt v maa 

soges, og deraf et nyt AM bestemmes. Efter det sidste Forhold var v—»pr, 
ligeledesvar ester vvensiaaende vraAHm altsa a a M 4- m_^pt ~a M 4- am 
— zM/Ay.M-pm eller IL-M-7A heraf kommer M—-MZa folgelig

\M4-m/ M4-m /A—/a

'M./M-fm M.

Altsaa

alrsaa A_ v M -p m
MM



angaaende NamrnebukkensVirkning. _ 37t
Altsaa kand man oplose Problemet, naar man enten anragerRammebuk- 

kens Massen at vcere given, og deraf beregner Hoyden, hvorfra den maa falde; 
eller man antager Hoyden, som given, og deraf beregner Bukkens Masse.

Femte Opgave.
At udregne hvormegek Palens og Bukkens Vcrgt tilsammen kand ved 

Trykningen befordre Perlens Nedramning.

Oplosning.
Da man flet ikke kand flutte fra Vagten allene, in Abftracto betragtet, 

kil Nedramningens Srorrelse, saa maa man forfare dermebefter ovenmeldre 
Maade, nemlig, man maa bemerke, hvor stor den Hule er, som Perlen med 
fin Spidfe af egen Tyngde glor i en given Jordart. Moengden af den bort- 
drevne Jord kand man her antage som Maaler paa Tyngdens Virkning og 
addere det som en Coefficient cil Perlens Krast af Slager. Lad Hulens Scor« 
relse verre h, saa bliver ovenstaaende Forhold forvandlet til denne

TTTTt — V-i-h 71 tp

16 2
Til en Prove har jeg antager, ar en 12 Tomme Perl ved sin Tyngde allene 

kand giere er Hul omtrent paa 8 ril 9 Cubictomme med sin Spidse i en middel- 
maadig fast Jordart (hvilket er allerede temmelig hsvr sar). Antager man nu 
saadanne Stsrrelser for v og p, ar Perlen af forste Slag ganer en Fod dybt, 
faa vilde dertil endnu komme et Tillcrg af -^0 Fod formedelst Tyngden, der er 
endnu ikke er Srraahalms Brede, og efter en 5 ril 6 Fods Dvbhed vilde dette 
Tillcrg formedelst den store Eriötionikke mere blive merkellg. Man kand altsaa 
gierne undvcere den i Regningen; thi en liden forekommende Sreen kand for- 
aarsage, at man kommer til ar anstille en langt Herre Subtraction, end alle 
disse smaa Tillcrg af Tyngden rilfammenragne kand udgiore, og man kunde da 
forekaste mig, ar jeg assiede Myg og nedflugede Elephanter. Det stimme gicrl, 
der og, naar man vilde bringe Jordlavenes ved PcrlenS Nedramning tiltagende 
Faftighed med i Regningen, og derefter fortneere vores p i en vis Progreffion. 
Eftersom Jordlavene forandrer sig, som oftest, paa hver Fod eller Alen, og 
den ene Jordart er altid niere compreffibie end den anden, saa vilde al cheore- 
tiffe Bestemmelse derover vcere en blot Speculation, uden ringeste präctiste 
Nytte. Der vilde vcrre langt sikrere, dersom en Entrepreneur, der forud 
maa vide Tiden og Depenferne, som gaae til en visJudpcrling, lod een eller 

A a a 2 siere 
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fiere Pale flaue ncd paa Stedet til en Prove, eller, hvilket var endnu mageli, 
gere, lod Jordlavene fondere med en Grundborer paa forssiellige Steder, og 
giorde fit Over flag derover efter sin gamle Erfaring. Jeg legger endnu dette 
til, at man kand temmelig noye examinere Stryget og Gangene af Jordlavene 
nar ved Bradden af Soen, hvorudi Jndpalingen stal foretages, eftersom 
Lavene pleye at gaae ssraa ned fra det faste Land i Grunden af Soen, ligesom 
fra et Bierg ned i dets Dal.

Det fornemste, hvortil man kand bruge mit ovenstaaende Arbeide, er ar 
udveelge de beste Omstandigheder ved en Ramme. Om det f. Ex. er bedre at 
lade en tyngere Hammer M falde paa Perlen fra en mindre Hoyde A, eller en 
lettere Hammer n fra en storre Hsyde«. Endssiont dette er meget ligegyldigt 
i Henseende til Hammerens Kraft allene, naar kuns MA=rpa, faa gior dog' 
Perlens Jberegning en merkelig Forandring i denne Liighed. Jeg vil fette dette 
Fald. Det er Sporsmaal, om deter bedre at lade en Hammer paa i ooo Pund 
falde fra 4 Fods Hoyde, eller en Hammer paa 250 Pund fra isFvdsHoyde. 
Kraften af enhver Hammer for sig er af 4000 Grader, men saasnart en Perl 
af 1000 Pund bliver stovt af dem, faa forholder den Kraft, som den bliver med- 
Deeltafden tyngere Hammer, sigtil den, som den faaer af den lettere som z til 2. 
Hvilken Forssiel er ey at foragte i Praxi.

Skulde for det ovrige nogen Mechanikus have fundet sin Fordeel ved at 
besvare Palen med andre Bialker, naar Jndpalingen fluide ffee i visse Jord
aner , faa har dette en gandfle anden Aarfag end at forweerr den Gcsvindighed, 
som Palen faaer ved Slaget, ved den formeerede Tyngde. Det fleer meget 
meere af en anden Aarsag, som ikke er dem ubekiendt, der omgaaes med fligt 
Arbeide, hvilken maa soges i Naturen af en Art Flyvesand, som undertiden 
forekommer i en vis Dybhed. Denne Sand viser den besynderlige Egenskab, 
at den formedelst sin store Vevagelighed og paaliggende store Last driver Palen 
merkelig tilbage, naar den bltver nedrammer. Dette Tilbagespring er det, som 
maa soges , saa meget timeligt er, ved den paalagde Lastat forhindres. Iagt
tagelsen selv er ellers saa lidet ny, at fo allerede Lerrpold haver bekiendtgiort 
samme i sin Theatro Machinarum.

Mir-
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Dag.3

Vair-Observationer
for Aarene 1767. og 1768. anstillede i Grönland»

Bragte i Orden og bekiendtgi'ortr
as

C. G. Kratzenstein.

Hr. Reaumur haver holdt Vel for et nyttigt Arbeide at forelegge Publico 
de med Vcrirglassene -aa sorffiellige Skeder i Verden anstillede Cbfer# 

valloner over Vtkiret i dr beromte Memoires de l’Academie Jdes Sciences, 
saa formoder jeg ligeledes del ikke ffal blive uangencmt, at jeg her glor nogle 
Observationer over Vcrirek og Baromttercls saavelsom ThermolleekerelS Stand 
i Grönland bekiendt, hvilke paq min Tilskyndelse og med mine dertil givne 
Instrumenter ere anstillede der af Chirurgo Lrasin. Det ftedvanlige Sled, 
hvor Observationerne ere giorre, ligger ester Skippernes Bererning under 
64 Gr. 9 Min. Poli Hoyde og 326 Gr. 20 Min. Lcrngde fra Teneriffa. Paa 
Reisen har Barometeret og oste Thermometerer ikke kunder observeres. Baror 
meleret er inddeelt efter Pariser Tommer og Linier, og Thermometerer efter den 
Farenherriste Methode. Vindens Kraft er efter Tykke angiven i saadanne 
Grader, hvoraf i Gr. betyder en gandffe liden Vind; 4 Grader en liden og 

- 6 Gr. en heftig Storm.
Dag. Time, i Thcrm. Vinden. Vindens 

Kraft.
V«ir i Sextcmber Maaned 1767.

D i. 8 40 N. 3 Skyer, Svelffin.
2 46 — —

0.2. 8 39 N. 2 klar Himmel.
2 51 — —

T-Z. 8 42 N. W. 3 klar Himmel.
2 45 — —

F.4 8 40 N. 3 Skyer, Soekffim
2 45 — — . >

L. s, 8 38 N. O. 2 tykt V«ir.
i 2 1 44 — — • »'
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Dag.

Dag. Time. Therm.
C

Vmden. Vindens 
Kraft.

V«eir i September Maaned 1767.

S. 6. 8 40 N. O 3 tykt Vair.
2 45 — —

M. 7. 8 40 N. O. 2 rykc Vair.
2 45 — —

T. 8. 8 37 s. w. I tykt og mork Valk.
2 44 — —

O. 9. 8 40 N. 0. 3 tyt og mork.
2 45 — ——

T. io. 8 40 N. O. 2. tykt og mork.
2 42 — —

F. ii- 8 j 38 N. O I Regn og paa Biergene faldt sterk Snee.
2 46 — — e

L» 12. 8 36 N. O. 2 Snee.
2 42 — —

♦

S. iz. 8 41 N. 2 Skyer.
2 45 — --- 1 • * «

M.14. 8 32 N O. I cykc Vair, Soelstin.
2 45 — —

T. i;. 8 32 N. O. 3 Skyer, Soelstin.
2 46 — — *

O-16 8 34 N. i tykt Vair.
2 40 — —

T. 17. 8 36 N. O. S klar Himmel.
2 43 — —

F. i8 8 30 N. O 4 klar Himmel.
2 38 — —

L. 19- 8 31 N. O 3 Skyer, Soelstin.
2 39 — — ♦ ♦

S.2O. 8 3° N. 3 Skyer, Soelstin.
2 36 — —

M. 21. 8 35 S. W. s tykt, Regn.
2 39 — —

T. 22. 8 35 S. w. 6 ' stark Regn.
2 39 — — ♦

O.23. 8 35 s 0. 3 tykt og merkt.
! 2 38 — •
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Dag. Time. ! Therm. Binden. Vindens 

Kraft.
Vanr i September Manned 1767.

T.24. 8 34 N. O. 4 tykt og morkl Vaur.
2 37 — — « «

F. 25. 8 Z6 s. w. 3 tykt Vcrir, Snee.
2 42 — — * .

r. 26. 8 36 N. O. 2 tykt og morkt.
2 43 — —

S.27. 8 35 N. 2 tykt og morkt.
2 39 — — • •

M.28. 8 34 8.0. 3 tykt og morkt.
2 39 <— — ♦ ♦

L.29. 8 35 S. W. 5 Snee
2 38 — - — • ♦

O.zo. 8 35 s. w. 4 Snee
2 37 —— — ♦ »

Dag. Time. Therms Vinden- V Kraft.

Li. ~8~ 32 nTw. 2
2 43 — —

F.2. 8 32 N. 0. 4

r. 3.
r 39 — —
8 31 N. O. 4
2 36 — —

S. 4 N. O. 1 4
M.;. N. O. 3
L- 6. S. W 2
O.?- j s. 0. 2
T. 8. N. O. 2
F 9. O. 3
L.io. S. 0 2
S-U- 8. W. 4

Verir i October Manned 1767.
Skyer, Soeljkin.

Snee.

klar Himmel.

klar Himmel.
Skyer, Svrlskin.
Skyer.
Skyer, Soelffin.
Skyer, Sseistin.
Skyer.
tykt Vcrir.
Regn.

Dag.
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Dag.

Dag. Vinden. V. Krast. V<rir i October Maaned 1767.

M. 12. N. O. 4 klar Himmel.
T. 13. N. O 4 klar Himmel.
0.14- N. O. 4 klar Himmel.
T. 15. N. O. 4 klar og reen Luft.
F. 16. N. 0. 4 klar og reen Luft.
V. 17- N O. 4 klar og reen Luft.
S.i8. N. O. 4 klart Vcrir.
M.19. N. O. 3 klar Himmes.
T.2O. N. O. 3 klar Himmel.
O.2I. N. O 2 Skyer, Soelssm.
T. 22. N. O 2 tykt og morkt Vcrir.
F.2Z. S. W. I tykt og morkt Vcrir.
L. 24. N. 0. 3 klar Himmel.
S.25.^ N. O.

1 -
2 klar og reen Luft.

Dag. Time. Baroniet Therm Vinden. V-Kraft. Varir i October Maaned 1767.

M.26. 8 2-7/9 24 N. O. r lklar og reen Luft.
2 26 • — —

D27. 8 27/8 26 N. O. 4 klar og reen Luft.
2 — 28 — — . .

O.28. 8 27/8 28 KO. 3 klar' og reen Luft.
2 1 — 29 — —

T. 29. 8 1 27, 9 24 N. O. 3 klar og reen Luft.
2 — 30 — — . .

F. 30. 8 27/8 32 S. 2 Skyer.
2 — 34 — — .

P T31» 8
f)

*7/7 33 S. W. 4 Sner.
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Dig. Time. Baroniet. Therm. Mader..[U Kraft. 53 .1'ir i November Manned 1767.

S. i. 8 27, 6 35 W." 2 Snee.
2 33 N. O — . .

M. 2. 8 27/ 6 26 N. O. 3 Sure.
2 — 2/1 — s -V ♦

E« 3* 8 27, 6 26 N. O. 4 Skyer, Soelstin.
2 -- - 29 — —

O. 4- 8 27/ 5 29 M O 4 Skyer / Soelstin.
2 — 30 —

T. s- 8 27/ 4 27 N. O. 3 Skycr, Soelstin.
2 27/ 3 29 — — e ♦

F. 6. 8 27/3? 26 N. O. 5 Skycr, Soelstin.
2 — 2.2 — — 1 .

L. 7. 8 27/ 8 19 0. 4 klar Himmel.
2 , — 19 — — • ♦

S. 8. 8 27/7 '7k N. O. 4 klar Himmel.
2 — 19 — —- ♦ •

M.9. 8 27/7 i8 N. O 4 klar og reen Lust.
2 _ 18 — —

T. 10. 8 27,8? 19 N. O. 4 klar og reen Luft.
2 17 — — ♦ •

0. ii. 8 27,9 i si N. O. 4 klar og reen Lust.
2 _ is’ — —

T. 12. 8 27/7 i? N. O 4 klar og reen Luft.
o — 181 — —

F 13* 8 27 /91 18 E 3 Skyer, Soelstin.'
2 20 —

L. 14 8 27,10 23 N. O. 2 tyk Luft, Soelstin.
2 —ä 25 — — • •

S- is. 8 27,10? 23 N. O. 2 Skyer, Soelstin.
2 —— 25 — —

M.i6. 8 27/ 7 23 N. O. 3 klar Himmel.
2 ---- 6 — —-

T. i?-. 8 27/21 28 S. O. 2 tykt og morkt.
2 — 30 — —

O. 18. 8 1 27,5? 35 s 0. 2 Snee,
2 34 iN. O. — tyk Luft, Soelstin.
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Dag. T'me. Baroniet. Therm. Vinden. V Krast. Variret i November Manned 1767.

T. -9- 8 27/ 9$ 31 N. 0. 2 tyk Lust, Soelffin.
2 — 30 — — Snee.

F. 20. 8 28/ 0 28 N. 2. tykt og morkt.
2 — 28 — —

L. 21. 8 27,10 22 N. O. 3 klar Himmel.
2 — 21 — — ♦ *

S-22. 8 27, 8 19 0. 3 klar og reen Luft.
2 — 22 — — i

M.2Z. 8 27/7' 20 N. O. 2 urecn Luft.
2 — 22 — —

T 24. 8 27/ 7 20 N. 0. i klar Himmel.
2 — 23 — — • #

0.25. 8 27/ 8 2s N. 2 Snee.
2 — 26 — — p* «

T. 26. 8 27/ 10 24 N. 3 Snee.
2 1 — 25 — —

F. 27. 8 28/ O| 24 S. 3 tyk Luft, Soelffin.
2 — 2s s. 0. 4 Snee.

L. 28. 8 27/ ni 27 s 0. 3 rykt og morkt.
2 — 29 N. O. tyk Luft, Soelffin.

S. 29. 8 27/ 9i 25 N. O. 3 Skyer, Soelffin.
2 — 261 — —

M.;o. 8 27/ 27 N. 0. 2 ° tyk Luft.
2 — 31 — - . ;

Dag.

Dag. Time. Bo ro met. Therm. Vinden. D. Krast Vertret i December Maaned 171$7.
E. >. IT .8,15 34 n7o. 3 Snee.

2 — 33 — —
O. 2. 8 27, 8 37 N. O. 3 tyk Luft, Soelffin. x

2 — 38 — ♦ ♦

T.z. 8 27/8! 43 N. O. 3 tyk Luft.
2 40’ — —

F. 4- 8 27,5! 43 z S. 3 Snee.
2 — 42 — r—■L. 5. I
8 27/vi 38 O. r tyk Luft, Soelffin.

j 2 - 1 34i — > ♦
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Dag.

Dag. Time. Baromet Therm. Vinden. >V. Kraft. Vareret i December Manned 1767.

S- 6. |8 " 27/ 2 27 O. 3 kyk Luft, Soelffin.
2 — 27 -I— — 4 V

M. 7. 8 27/4 27 N. 2 tykt og msrkt.
2 — 29 -— — '1

T. 8- 8 27/ 7 32 w. a Sner.
2 -— 29 s 0. • — . e

O. 9. 8 27/7 31 0. 2 Skyer, Soelffin.
2 — 26 — —

T-10. 8 27/ 8 20 0. 3 Aar Himmel.
2 — 191 — —

♦ i

F. ri. 8 27/ 6 16 N. O. 3 klar Himmel.
2 * — 18 — — • 4

L. 12. 8 27/ 6 19 N. O. 3 Skyer, Soelffin.
2 -— 18 — —» * ♦

S. iz. 8 27/71 22 N. 2 Snee.
2 — 24 —- — . ?

M.I4- 8 27/ 8 Is N. O. 3 klar Himmel.
2 — 13 — — • ♦

T. 15. 8 27/ 5 12 N. 0. 3 Skyer, Soelffin. .
2 — Is — — ♦ *

0.16. 8 27/ > 12 N. O. 3 tyk Luft, Soelffin.
2 — l6 — ♦

T- 17. 8 27/ 6 12 M 0 4 Skyer, Soelffin.
2 -— IS — ♦

F. 18. 8 27/4 7 8. 0. A i klar Himmel.
2 8 — — • ♦

L. 19» 8 27/2 19 SAV. I tyk Luft, Soelffin.
2 — ri — — ♦ . ♦

S.2O. 8 27/ 23 N. W. 2 tyk Luft.
2 — 24 — —- • •

K 21. 8 26,7'- 28 S. 0. 4 Snee.
2 -— 28 —

22. 8 27/ 9 21 N, 2 tyk Luft.
2 — 21 — _ * ?

O. sz. 8 27/9* |2° N. O 2 tyk Luft.
<-» — 1 20 — —

4 5

Bbb 2
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Dag. Time. Baroniet. Therm. V uden. V. Krast. V«irct i December Manned 1767.

L. 24. 8 28.0 19 N. O. 3 klar Himmel.
2 —— 17 — —

F. 25. 8 28,1 E N. O. 3 klar Himmel.

L. 26.
2 —7— 20 — • —tk ♦ e

8 28, 3 36 s. 0. tyk Luft.

S. 27-
2 -— 45

4'!
-— —

8 28/ 0 0. 2 Skyer, Soelffin.

M.28.
2 <!-------- 45 — 1 «— *

8 28, I 35 0. 2 ryk Luft.

T- 29.
2 T— 41 —, —
8 28/0 46 0. 2 klar Himmel.

O- Z0.
2 — 45 — —

• >♦

8 27/ 10 45 0. 3 klar Himmel.

T. zi-
2 -7— 48 — —- . e
8 27, 91 35 0. 3 klar Himmel.
2 43 1 ~ • e

Dag. Time. Baromet. Therm. V-nden. V. Kraft. Van ret i Januarii Maaned 1768.
8- i- r 27/ 8 45 ~~o7 3 ~ tyk Luft, Soelffin.

■2 —. 37 — —
L. 2. 8 27/7 40 0. 3 Skyer, Soelffin.

S-z.
2 — 37 — —
8 27/7 . 40 s. 0. 2 tyk Luft, Soelffin.

M4.
2 — 39 — —
8 27/9 40 0. 2 tyk Luft, Soelffin.

r. s.
2 — 39 — —
8 27/9 32 S. 0. 2 Skyer, Soelffin.

O.^.
2 — 40 — —
8 27/ 10 38 0. 2 tyk Luft, Soelffin.

T-7-
2 — 37 -— —
8 *27/ II 30 0. 2 klar Himmel.

F 8.
2 — 37 — —
8
2

28,0« 42
28

0. 2 klar Himmel.
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Sbiq. Time. Baroniet. Therm. Vuwen. V. Kraft. Verret i Januarii Manned 1763.

t- 9- 8 28/ i 37 0. 2 klar og veen Luft.
2 — 27 * — — • ♦

S. i?. 8 28/4 1 26 ö. 2 Skyer, Soelffin.
2 — 31 - — —

M. IL 8 28/ 0 30 0. 2 Snee.
2 — 31 N. O, 3 lyk Luft, Soelffin.

12. 8 27/ II 26 O. ryk Luft, Soelffin.
2 — 23 — —-

O. rZ. 8 27/ 3 31 s. 4 Snes.
2 — 33 — — « .

T. 14- 8 27/ 6 17 N. O. 2 tykt og nierf.
2 — 17 — — ♦ *

§ is.j 8 27/ I i? 0. 3 tyk Luft.
1 2 — 22 — — ♦ •

L. I6.i 8 26, II 21 N. O. 2 tyk Luft.
11 2 --- ; 28 — —• ♦ ♦

S.17. 8 ’ 26, 11 ! 27 N O. 2 tyk Luft.
2 — 28 — —

M.18. 8 26, 9 27 N. 2 Sure.
2 .— 29 — —

T 19. 8 27/ 3 21 S. 5 Snee.
2 — i8 S O. 1 __ Snee og Hagel.

O. 2O. 8 27/ 6 iS s. 0. 2 tyk Luft, Soelffin.
2 — 12 — — ♦ f

T. 21. 8 27/10 20 N. 2 tyk Luft.
2 — 22 W. 4 Snee.

22. 8 27/ 6 2S s. S Snee.
2 — 26 N. W. 4 kvkt og morkr.

L. 23. 8 27/ 8 7 N. 2 Snee.
f 2 -— . 10 — — ♦ < •

S.24. r 8 27/7 6 N. 0. 3 tyk Luft, Soelffin.
2 * — 5 — —
10 — 3 — — ♦ ♦

M.r;. 8 «7, i 6 NO. 3 tykt og morkr.
, 2 — ’ 9 — — ♦ ♦

DaoBbb 3
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Dag. Time. Baroniet. Thcrni. Vinden- D. Kraft. V-riret i Januarii Manned 1768.

T. 26. 8 27/10 i? N. 4 Snee
2 — 16 — — • n4
10 — II — —

O. 27. 8 28, 2 8 N. O. 2 Skyer, Sselffin.
2 — 10 —

T- 28. 8 27/ 8 14 N. O. 3 tykt og msrkr.
2 26, ii 20 0 4 Snee.

F- 29. 8 27/4 29 s. 0. 3 tykr og merkt.
2 27/11 23 N. — '1 

w
L. 30. 8 27/ 9 25 S. 5 stcrrk Regn.

2 27/ 2 35 — 6 Jünger.
10 — — — — 3

S- zi. 8 27. s 28 S. w. 5 Snee.
2 27/ 9 27 — — 4 4

Dag.

Daq. Time. Baroniet. Therm. I Vinden. V-Kraft. Vejret i Februarii Maaned 176g-
M. x. 8~ 27/ 7 22 N. W. 4 Snee.

2 — 18 — —
T. 2. 8 27/8 11 N. W. 4 Snee.

2 — 13 N. 2 1 «
* . 4

0. z. 8 27/s 14 N, O. <2 Snee.
2 — 17 — 3

5. 4. 8 27/4 18 N. 3 tyk Luft, Snee. Efterm. Soelssm.
2 27, io 18 — -—

F. 5 8 28/ 2 14 N. 3 tyk Luft.
2 — 15 — — * ♦

L. 6. 8 28/ 2 7 N. O. 4 klar Himmel.
2 -- . 12 — — . *

S. 7. 8 28/4 23 S. i klar Himmel.
2 — 22 ,N. O. 2

M. 8. 8 28, 3 20 IN. O. 2 klar Himmel.
2 — 25 — — • 4

T. 9. 8 28/2 i 28 8.0. 2 tyk Luft.
2 — i SO — I """" * O

i
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Dag. Time. Baromct. Therm. Dndm. V- Kraft. VKirek i Februarii Maaned 1763.

O. ro. T~ 28/ ol 2 3 s. 0. i ryk Luft.
2 — 30 — ♦ »

$. ii. 8 28/ O] 17 N. O. I Skyer, Soelffin.
—- 22 ™ —- < +

F. 12. 8 28/ I 15 N. O. I klar og veen Stift.
2 — 23 —-

L. IZ. 8 27/ II 16 0. I klar og veen Stift.
2 — 20 -— —* • ♦

S. i4- 8 27/ 9 13 O Q
0. I klar Himmel.

i

M. 15. 8 27/9 18 N. O. 2 taaget Luft.
2 — 25 —

T. 16. 8 27/ 6 . *8 N. O. 3 klar og veen Luft.
2 — 21 —. — ♦ ♦

O. 17- 8 27/8 14 N. O, i klar Himmel.
2 — 26 — — ♦ <

T. 18. 8 27/6 21 N. O. 2 tykt og movkt.
2 26 N. 2 Snee.
11 .— — — • ♦

F. 19» 8 27/81 24 N. 0. 2 tyk Luft.
2 — 25 — — 4 4

L. 20. 8 27/0 14 N. O. 2 tyk Luft, Soelffin.
2 27/ 3 34 S. 4
II 26 w. 4 Regn og Slice.

S. M. 8 27/ 3 2s w. 4 Snee.
2 18, N. W. 3 • ♦

M. 22. 8 27/ 3 ii N. 3 tyk Luft, Soelffin.
2 — 10 — —-

T. 2Z. 8 26, XI 6 8.0. 3 tyk Luft, Soelffin.
2 10 0. —

O. 24. 8 26/ II 3 N. 0 3 8 klar Himmel.
2 — 7 — —

T. 25/ 8 26/ II 4 N. O 3 klar Himmel.
2 -— 6 — — ♦ 9

26. 8 26, 9 i N. O 3 tyk Luft.
12 26/ ii i klar Himmel.
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Dag. Time. Baromck. Therm. Vinden. V Kraft' V riret i Februarii Manned 1768.

L. 27. 8 27, i 4 N. O. 3 Skyer, Soelstin.
2 27, 6 2 — —

S. 28. 8 27/ ni 2 N. O. 4 klar Himmel.
2 — 10 — —

M.29. 8 28/ 0 is N. 2 klar Himmel.
2 — 3° S. 3 ♦ #

Dag.

Dag. i Time. Baroniet. Therm. Vinden. V. Kraft. Vcriret i Martii Manned 1768.
T- 1. 8 28, 1 32 S. 4 Skyer, Soelstin.

2 — 32 —— — e .
O. 2. 8 27/10 29 s. 4 Snee.

2 — 31 — • ♦
T. Z. 8 27,10 29 s. 4 Snee.

2 — 33 ■— —
F. 4. 8 27/ 7 34 s. , 2 tyk Luft, Soelstin.

2 — 37 N. ♦ .
L. 5. 8 27/ 8 33 S. 2 Snee og Regn.

2 — 37 — —
S- 6. 8 27/ 5 31 N. 2 Skyer, Soelstin og Regn.

2 — 37 — —
M. 7. 8 27/ 3 35 S. 3 Snee.

2 — 32 — 4
r. 8. 8 26,10 32 S. 1 5 Sner og Hagel med Soelstin.

2 — 29 — 4
10 27/ 2 — — — G fp

O. 9. 8 27/7 20 N W. 3 Snee og Soelstin.
2 — 19 — -—

T, I O. 8 27/ 8 21 w. 4 Snee og Soelstin.
2 — 24. i — —

F. ii. 8 28/ 0 26 8. W. 4 Snee.
2 — 22 N. 2 . e

L. 12. 8 28/1 9 N. 3 tyk Luft, Soelstin.
2 — 11 — —

S. 13. 8 27/ 10 14 N. O. 3 klar Himmel.
2 — 20 i — —* • 1
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Drg. Time. Baroniet. Thsrni. .Vinder.>D. Krast. ^V«irct i Martii Manned 

M.i4. 8 27/ 7 17 N. O. 3 klar og rcen Luft.
2 — 21 — —.

T, is. 8 27/ 7 17 N. O. 3 klar og reenLuft.
2 — 2L — —

0.16. 8 27/ 5 9 N. O. 4 klar og roen Luft.
2 — 15 — —

T. 17. 8 27/3 12 s. i klar Himmel.
2 — 25 — — 1

♦ ♦.
icr 27, 6 — s. 4 Snee.

F. 18. 8 27/6 25 s. 3 Snee.
2 — 26 N. O. 2

L. 19^ 8 27/9 12 N O. i tyk Luft.
2 — 19 S. —

♦ ♦

S.20. 8 27/ 6 24 N. O. 2 tyk Luft, Soelstim
L — 29 — —

M. 21. 8 27.-4 24 NAV. 2 tyk Luft, Snes.
2 — 3° N. 3

T. 22. 8 27,1 34 S. 2 Regn og Snee.
2 -— 37 N. O. — tyk Luft, Soelstin.

0.23. 8 26/ 10 29 N. O. 2 tykt og morkt.
' 2 — 36 *— — ♦ •

T- 24. 8 ^7/2 35 N. O. 2 tykt og msrkt.
2 — 36 S. 5 .Regn.
1O -— .— N. O. 3 klar Himmel.

F. 25 8 26, 81 31 N. O. 2 tyk Luft.
2 — 37 S. 4 tykt og merkt.

L. 26. 8 26,5 33 N. O. 3 tyk Luft, Soelstin.
2 — 37 — —

S. 27. 8 - 27/ 0 21 N. 4 Snee.
1 2 — 20 — — i

.

M.28- '' 8 27, 3 r; N. 3 Snee.
2 — 23 — _  i

* ♦

T. 29. 8 26, 10 17 N. O. 3 Skyer, Soelstin.
2 — I 2 2 1 — — i 1

O. 3°- 8 27/ 2 !i 21 i N. 2 tykt eg merkt.
2 ' 22 NAV.- 4 Snee.

J. 3l 8 27/ 5 11 n: 4 rykt og lnsrkt, Snee.
2 2 — 21 — —- * »
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Dog. ] Time. Baromct. Therm Vinden. D-Krast. Vnrtt i April Manned 1763.

F. i. 8 27/ 9? 14 N. ~ 3 Snee.
2 — 25 — —

L. 2. 8 - 28/11 13 N. O 2 Skyer, Soelstin.
i 2 — 32 S. 0. 4 Hagel.
é>. z. 8 28/ 2 27 N. O. 2 klar Himmel.

2 — 40 — —
M.4> 8 28/ I 30 N. O. 2 klar Himmel.

2 -— 38 — —
♦ .

r. s. 8 27/ 8 25 s. 0. 2 klar og rem Lust.
2 — 35 — — ♦ ,

0.6. 8 27/ 7 26 0. I kaaget Luft.
2 — 35 — — • e

T. 7. 8 27/4 26 N. O. 3 klar Himmel.
2 — 31 — —

F. 8. 8 27/ 3 29 N. O. 2 Skyer, Soelstin.
2 — 36 — — ♦

L. 9. 8 27/4 33 N. - 3 klar Himmel.
2 — 39 — — ♦ ♦

S. I o. 8 27/ 3 . 31 N. O. 2 Skyer, Soelstin.
2 — 38 —* —. ♦ *

M.u. 8 , 27/ 2 34 H O. i klar Himmel.
2 — 38 — —.

T. 12. 8 : 27/2 26 N. O. i taagek Luft.
2 — 35 — —

O. iz. 8 27/ 4 3° N. O. i tyk Luft.
2 — 38 — — ♦ •

T. *4- 8 27/ 6 29 N. 2 tyk Luft, Stovregn.
2 — 33 — — • •

F is. 8 27, 7 26 N. 3 Skyer, Soelstin.
2 ■ — 32 — — e * •

8. 16. 8 . 27,3 25 N. O. 3 klar Luft.
2 — 33 — — ♦

S.i?. 8 27,0 3° N. O. 2 Skyer, Soelstin.
2 — 40 — — «. ♦

8 27/ r 32 N. 3 Skyer, Soelstin.
2 — 36 — — <■ * ♦
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Dag. Time. Baroniet. Therm. Vinden. V. Krast. Vffiret i April Maaned 1768.
T-19- 8 27,4 26 N. 4 klar Himmel.

2 — 30 — — • ♦

0.20. 8 27,6 23 N. 2 tyk Luft, Sner.
2 — 26 — —

T. 21. 8 27/4 24 0. i tykt og nrorkt.
2 ,1— 34 s. —

F. 22. 8 ! 27/ 3 26 N. 4 tyk Luft.
2 — 28 — — » •

L. 23. 8 27/ 5 24 N. 2 tyk Luft/ Soelstin.
2 — 2s — — » ♦

S« 24. 8 27/6 23 KL i Skyer/ Sselstin.
2 -— 3° — • *

M25. 8 27/ 6 2s O. i tyk Luft/ Soelstin.
2 — 34 — —

T. 26. 8 27/2 35 O. 2 tykt og morkt.
2 — 37 — — ♦ 4

0. 27. 8 26, II 40 8. i Regn.
2 —' 37 — — ♦ 4

28« 8 27/2 30 8. O. 2 Snee.
2 — 33 -— —

F-29- 8 27/0 34 S. W, 2 Snee.
2 .--- 32 >— —

L. ZO. 8 27/5 29 8. i tyk Luft, Snee.
2 — 35 — — « •

Dag. Time. Baroniet. Therm. Vinden. V^Krast. Vcrirct i Maji Maaned 1768
S.i. /8 27/ 2 31 N. O i Skyer, Soelstin.

2 — 37 — — ♦
M.2. 8 27/7 36 s. 0. i Skyer, Soelstin.

2 — 32 — — ♦ • -
r.z. 8 27/6 24 w. 2 tyk Luft, Soelstin.

2 — 26 — —
0.4. 8 27/ 6 24 N. i Skyer, Soelstin.

2 — 36 — .— ♦ f

Dag.Ccc r
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Dag.

Dag. Time. Daromet. Therm i Vinden. V. Kraft. Vcriret i Maji -Maaned 1768.
r- 5. "8 27/ 10 27 'N. 0. 2 klar og rem Lust.

2 — 33 — ’— ♦ »
F. 6. 8 27/ ro 27 N. O 3 klar og reen Luft.

2 — 32 — —
L. 7- 8 27/9 28 N. O i klar Himmel.

2 — 35 — — ♦ ck
S. 8. 8 27/ 5 31 N. 2 mager Luft.

2 — 32 — •—
M. 9' 8 27/ 5 30 N. i Skyer, Soelssiu.

2 — 35 ™ •—
T- ro. 8 27/ 5 28 N. O. 2 Skyer, Soelssiu.

2 — Z6 — —
O.!u. 8 27/ 3 29 N. i tyk Luft, Soelssiu.

2 — 41 — —
T- 12. 8 27/6 31 s. 3 Skyer, Soelssiu, Sner.

2 — 39 — —
F- i3« 8 27/ 6 31 s. 3 Sner, Skyer, Soelssiu.

2 — 39 w. i
L. 14. 8 27/ 6 34 w. i Skyer, Soelssiu.

2 — 43 — —k • »
S. 15. 8 27/ 6 33 N. O. 2 klar Himmel.

2 — 40 — — . *
M. 16. 8 27/ 7 34 8. 3 tyk Luft.

2 — 35 —
T. 17. 8 27/ r 39 N. i Snee, rykt og morkr.

2 — 40 — _ . ♦
O. 18. 8 27,1 35 S. 2 Srevregn og Snee.

2 — 32 N. 3
T. 19- 8 27/1 32 N. i tyk Luft, Soelssiu,

2 38 — —
F. 20. 8 27/ r 32 N. . ' i Skyer, Soelssiu.

2 — 39 — _
S. 21. 8 27/ 3 35 N. 2 tykt og morkt, Snee.

2 — 38 — _
S. 22. 8 27/ 5 36 S. 2 tyk Luft, Soelssiu.

. 2 — 37 —



Dag.

____  ' __- i Grönland._______________Z98
Dag. Time. Baromet. Tberm. Mndcn. V. Kraft. jVarireN Maji Mraned 1768.

M. 2Z. 8 27/ 5 37 N. O. 2 klar Himmel.
2 ■— 43 — —

♦ 9

T. 24. 8 27/2 45 s 0. 3 klar Himmel.
2 — 53 — — • e

O. 25. 8 26/ II 55 s. 0. I klar Himmel.
2 — 58 — — ♦ *

T. 26. 8 27/2 42 s. w. I klar Himmel.
2 — 41 — — Taage.

F. 27. 8 27/ s 36 V/. I ryk Luft.
2 — 42 —- —.

r. -s. 8 27/7 37 N. I tyk Luft, Soelstin.
2 — 44 — —

S. 29. 8 27/ 7 38 N. 2 klar og reen Luft.
2 — 46 — ---- ♦ .

M. ZO. 8 27/ 8 37 w. I tykt og morkt.
2 —- 46 — —

T. Z l. 8 27/ 6 36 N. 2 Taage.
. 2 1 45 klar Himmel.

Dag. i Time. Ziromct.lThmn. Vinden- D. Krast. VKlret i jitttii Maaned 1768.

O. i. '8 27/ 6 36 N. i Taage.
2 38 — klar Himmel.

T- 2. 8 27/ 6 37 W. 2 tyk Luft, Soelstim
2 — 40 — — • te

F- 3- 8 27/7 35 w. i Taage.
2 44 — — klar Himmel.

L. 4- 8 27/ 7 37 w. i klar og reen Luft.
2 — 47 — —

S- s. 8 27/ 8 44 w. i klar Himmel.
2 — 53 — -— • ♦

M.6. 8 27/ 9 42 N. O. i klar og reen Luft.
2 — 57 — — « •

& 7- 8 27/ 9 47 N. . i klar og reen Luft.
,2 1 60 — •

Ccc 3
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Daa. time. Beromet. Therm. Vmd-n. B-Krast. Vruet i Iunu Manned 176g.

O. 8. 8 27/ 9 48 N. 0. I klar 09 teen Lust.
2 — 64 — —

T. 9. 8 27/ 9 49 N. I klar og teen Lust.
2 — 64 — —

F. 10. 8 27/ 10 45 w. 2 flnr Himmel.

L. ii
2 — 50 — 3 Taage og Regn,
8 27/ 8 38 w. 2 Taage.

S. 12.
2 — 49 N. > 3 Skyer, Soelffin.
8 27/ 9 89 w. 2. Tauge.

M. 13.
2 — 67 N. 3 klar Himmel.
8 27/ 9 ' 40 S. W. 2 Taage.
2 — 44 w. 3 Skyer, Soelffin.

T. 14. 8 27, 9 43 s. w. i iyk Lust, Soelffin.

;0* IJ •
•2 — 50 — — * #

8 27/11 43 w. i Taage.

T. 16.
2 — 55 N. 2 klar Himmel.
8 27/ ‘0 45 N. 2 klar Himmel,
2 — 51 W. 3 Taage.

F. 17« 8 28/0 4i s. w. 3 ryk Lust.
2 — 44 — 4

L. 18. 8 28/ 0 43 s. w. 3 tyk Lust, Soelffin.

S. 19.
2 — 50 — 4
8 27/ 8 47 N. 2 Skyer, Soelffin.

M. 20.
2 — 55 — —
8 27/ 9 42 s. w. 3 tyk Lust.
2 — 45 w. 2 « ♦

T. 21. 8 27/ 8 40 N. O. 2 klar Himmel.

0» 22.
2 — 53! — 3
8 27/7 4t N. O 3 klat og teen Luft.

T. 23.
2 —- 47 ™ — ♦

8 27/ 6 40 N. O. 2 Taage.
2 — 55 W. i iyk Luft.

d: 24» 8 27/ 7 43 W. 2 tyk Luft, Soelffin.
2 — 58 — —

L. 25. 8
2

27/ 6 4'«
1 61

w. 
’s. w.

2 Luft, Soelffin.
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Ü)M. Time. Baroniet. Therm.- Vinden. D.'Krast. V^ncl i Iuuu Ma^nD 176S.

S. 26. 8 27,8 5- i s w. i Skyer, Soelffin.
2 — S5 — 1 —

M. 27. 8 27/ 7 S3 w. 1 I rvk Luft.
2 — 61 N. 2 ' kiar Himmel.

L. 28. 8 27,8 49 N. S flår Himmel.
2 — S 8 — 3

0.29. 8 27,8 So N. 2 klar Himmel.
2 — SS — .—

T. 30, 8 27,6 44 N. I klar Himmel.
2 — 60 — 3 »

Daq. i Time. Baromet. Therm. Vmden. V Krast. V.rirct i Julii Manned 176g.
F. i. 8 27,6 40 N. 1 Taage.

2 — 56 — 3 klar Himmel.
L. 2. 8 27/ S 45 N. 3 Taage.

2 — 57 — -T- klar Himmel.
S. z. 8 27,5 48 N. O. 2 Taage.

2 60 — — klar Himmel.
M. 4. 8 27, 4 SO N. O 2 klar Himmel.

2 60 S. W. 4 Skyer, Soelffin.
9 — — ■ —

T. s 8 27/4 47 w. i Skyer, Soclffin.
2 — 63 —

O. 6. 8 27/ 3 48 w. 1 Skyer, Soelffin.
2 _ 62 — — *

T- 7. 8 27, 2 47 N. 2 klar og reen Luft.
2 _ 58 — — ♦

F. 8. 8 27, 0 57 O. 2 klar og reen Luft,
2 58 S. 4

t 9. 8 1 27, 3 48 s. i Skyer, Soelffm.
2 59 N. 2 klar Himmel.

S.10. 8 27/ 3 43 N. 4 Skyer, Soelffin.
2 55 - — —

M. n. 8 27/ 4 46 W. 2 lyk Lust, Soelffin, Snee.
2 40 S. w. 3 < ♦
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Dag. Time. Baroniet. Thcrm. Vmdcn. V.Kraft. Dairet i Julii Maancd 1763.

L. 12. 8 27, 6 39 s. 2 tyk Luft.
2 — 48 N. — . 4.

O. 13- 8 27-7 42 N. 2 tyk Luft, Soelssin.
2 — 50 — ■—

T. 14 8 27/ 7 • 43 N. I Skyer, Soelstin.
2 .— 49 W. -— klar Himmel.

F. 15. 8 27, 71 39 S. 5 stark Regn.
2 —. • 41 — 1

S. 16. 8 27/ 7 40 s. w. 4 Regn.
2 — 43 w. 2 tyk Luft.

S. 17. 8 27/ 5 45 s. w. 2 tyk Luft, Soelstin.
2 — 49 w. — ♦ ♦

M. 18. 8 27/ 6 47 N. i klar Himmel.
2 \ 58 — —

T. 19. 8 27/ 6 49 N. i klar Himmel. .
2 5 5 W. 2 cyk Luft, Soelstin.

0. 2O. 8 27/ 6 54 N. W. i Skyer, Soeistin.
2 —■ 63 _ — . •

T. at. 8 27/ 6 51 N. W. i Skyer, Soelstin.
2 — 57 N. — e .

F. 22. 8 27, 6 53 N. W. 1 Skyer, Soelstin.
2 — 57 — tyk Luft.

Angaaende Ebbe og Flod, ere ingen daglige Observationer anstillede, men 
alleneste anmerket, at de indfaider ordentlig tvende gange udi 24 Timer, da 
Vandet stiger vrdinair til 3 Favne eller i; Fod; men ved Springtiderne, be
synderlig naar derved indfaider Sydlig Storm, stiger og falder der li! z og en 
halv Favn og derover.

Afhandling
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Afhandling
sm en Deel enten gandffe nye eller vel forhen bekiendte, men dog for or 

rare Planter/ 
som i Island og Grönland ere fundne/ 

tilligemed 

en kort Indledning 
om Urte leeren s Tilstand i Dannemark.

Last i de sidste Sammenkomster Liar 1766. og de forste af 1767. (a) 

af

Christen Friis Rottböll.

§. i.
s^blant de adskillige Aarfager, som have havt Deel i den Tilvcext, somPlan- 
,0 telcercn i vore Tider haver vpnaaet, ere de til Videnskabers Opkomst for- 
eenede lcerde Selffaber ey den ringeste; Det er disse Indretninger, som vi maae 
tilstrive, at mange nye og paa langt ftaliggrnde Steder porende Planter ere 
blevne for os bekiendre, ar en stor Deel gamle og for lang Tud seere nsyere 
ere blevne bestemte og beskrevne, at hele Slcegrer og Arter ved begvemme Kien- 
deregn inden visse Grcrndser ere blevne ligesom indptrlede og fraskilte fra deres 
dem lignende Stalbrodre; ak vi have faaer Oplysning onr den vidtloftige Brug 
og Nytte, som adffillige Planter have paa forffiellige Steder i Huusholdningen 
og Lcegekonsten, tilligemed adffillige andre Opdagelser, hvilke vilde blive for 
vidtloftige her at anfsre, og ere desuden kündbare nok for dem, som ere be- 
lodne i de Parisiffe, Londonffe, Berlinffe, Bolognesiffe, Petersborgffe og 
Stockholmffe Selffabers Skrifter; Jeg har saaledes troet, at en Botanisk 
Afhandling ikke ffulde agtes uveerdig ac indfores blaut vores Selffabs Handlin
ger, hvorfore jeg denne gang har foretaget mig at betragte en Deel af de Planter, 

som 
(?) Z Begyndelse« af 1770. esterscet, og hist og her med Tillag forbedret.

Dds
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som i vores nordligste Lande vOe, og vil som en Indledning forestille Urteviden- 
stabens Tilstand hos os merst i der foregaaende Seculo.

§. r.
De forste, som for Urrevidenstab hos os forriene ar ncrvnes, blive vel de, 

fom have udgiver de forste Lergeboger; rhi saasom de fornemmelig have beticnt 
sig af eenfoldige Midler, tagne af Urreriger, have de varer forbundne til ar rale 
om vores indenlands Urrer og deres Krcrfter, samt forklare den Maade, paa 
hvilken Lcrgedomme af denr bleve tillavede; stråledes udgav den paa sin Tud store 
Mand Mester Christen Pedersen, Kannik i Lund til Malmee 1534. en Bog 
in Qvarto, som handler om Urtevand til at lage alle Sygdomme; samt hvor
ledes og paa hvad Tiid om Aarer man stal brande Vand af de Urter, svm voxe 
her i Riger paa Markerne, i Skove og Urtegaarde. Den beromre Henrich 
Schmidt i Malmoe udgav, som han selv 1 een af sine Fortaler siger, allerede 
1520. i Trykken sin fyrste Utkegaard, sammenstrever til unge Scholarers 
Brug, siden udgav han 1546. in Oélavo ftn anden og st-irre Urregaard, 
vg foyede dertil Urternes Navne paa Latin, Danst og Tydst, og igv7- in 
Qvarto i Kiobenhavn stn rredie og fierde Urregaard meere ordentlig og flittig 
samlet, samt prydtt med en Fortale af den beromte Danste Doctor og Pro, 
feflor i Lagekonsten Chriftianus Thorkilli Morfianus. Paa hans Tiid levede 
den lcerde Adelsmand M. Claus Urne, Provst i Lunds Domkapitel, som maa 
have varer en stor Elstere af denne Videnstab, siden vores Schmidt tilegnede 
ham sin anden og store Urregaard 1546. og i samme giver ham Anviisning paa 
de Medicinste Urter, som han kunde indflytte i sin besynderlige Urregaard, som 
han til den Ende paa sin Gaard Belrebierg i Skaane havde anlagt; En synder
lig Omstcendighrd! at finde en Danst Adelsmand paa samme Tiid til sin For« 
noyelse at giere en Indretning, son: de Folkesiag, hvor Konster og Videnstaber 
da havde deres Seede, begyndte at iverkseette, som det sikkerste Middel til Urte- 
kundstabens Udbredelse vg LcegekonstensForfremmelse (a) Mag. Niels Michel sin 
i hans Lergeboa , trykt adst'.ll-ge gange i dette Seculo, handler i den tredie Bog 
vm nogle synderlige Urters Kraftcr; Ligeledes i den anden Bog om Lcrgedomme 
af Urter, som voxe i Landet. Den, for sin Riigdom, hoye Stand og Fvdsel 
samt Lcerdom, paa sin Tiid saa hoyt agtede Henrich Ranyov, besorgede af 

en

(a) 1546. tales om Urnes Have, som allerede an'agt. 1540 blev den Padnanste, fem tr 
den agemldste; 1547 den Pisiste og formodentlig den Bolognesiste; 1598 ferst den til 
Montpellier stiftet; Alle de «ndre Haver cre yngerr; stiftede enten i 17 kiler nerrvcrrendc 
Aarhundrrde.
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en Codex i sit Bibliorheqvr en nye og forbedrer. Udgave in Oélavo af der 
Poéma de virtutibus Herbarum, som for Æmilii Macri udgives, hvilket til 
Lybek 1590. og siden ril Hamburg 1596. er udkommen (a). Omtrent ved samme 
Tiid levede i Norge Doft. Henrich HSper, en tort) Medicus, som ikke allene 
til Leiden i Holland havde giort Bekiendffab med Cludus og andre torve 
Mand, men og siden ved sin Brevvexling med Pavius og ovenmeldte Cludus 
tilsendte disse bersmmelige Mand adffillige Norske Planter tilligemed deres Be, 
skrivelser, hvorfor han og af den sidste med stor Berommelse anfores (b). Vil 
man holde disse Begyndelser for ringe og af saadan Beffaffenhed, ar de neppe 
vare vard al anfores, saa agter man ikke, at de samme Indsigelser kunne gis- 
res imod en Diofcorides og Plinius, hos hvilke vi finde meget lidet foruden 
Planternes Krcrfter og Virkning ar vare anfort, man maa tillige beranke, at, 
dersom vi vare i dette i6de Aarhundrede lidet forekomne i denne Videnskab, saa 
finde vi de fleeste Nationer da ikke at have bragt der meget videre.

Z.

Maduners Dyrkning synes ikke alleneste i det i6de Seculo at vare indfort, 
men endog efterhaanden anseeligen forbedrer; og kand ester min Tanke Aar 1515. 
holdes for den TiidS Punkt, da man i Huusholdningerne haver begvndr her i Lan, 
det for Alvor-ar betjene sig afHavesager og Jvroftugrer; Chriftian II. Dronning, 
som var fra Nederlandene, saae strap ved hendes Indkomst vores Mangel i dette 
Stykke; HuN/fom kiendre Hollandernes Dristighed og store Erfaring i Ven Siags 
Jorddyrkning, anpriiste dem derfor hos sin DTgreherre, og fik Amager Bye, som de
res Afkom endnu beboer, dem indrommer; Indretningen viiste og strap den soronjkte 
Virkning, thi da Havesager soldtes for maadelige, ogmegetkaaligePriser, fulgte 
Hovedstaden snart Hoffers, og Lander igien Stadens Epempel, hvorved UrcerigetS 
Anvending rilFvdedlev alr efterhaanden hos Folk afen god Levemaade meere almin
delig; og da den pvleerre Deel as Nationen ingenlunde kaud beffyidcs for Seendrag- 
tighed i ak tage Epempler af Fremmede, saa er der rimeligt, ar deels fremmede Urre- 
gaardsmcrnd, deels vores reisende Adeismamd have efterhaanden ved deres Tlibage- 

D d d 2 komst,
(a) Mull. Cimbr. litterata.

(b) Denne Henrich H^yev var en Mand, som lagde sig meget, ikke allcneste ester lhim 
ves men vg Dyrerigets Kundstab, som paa den Tiid var usirdvanligt, han sees of Car. 
Clufi exotic. Lib. V. pag. 102. at have Miet Medicus i Bergen, foruden Planterne, 
som i Guf i Hilt, plant, part. I. pag. 60. <Sc pag. ug. nrvncs, har han og sendt til 
Pavius adskillige Fugle fra Faroe, hvorom secs Guf llbr. exotic.V. pag..102. og hans 
Auctarium pag. 367 - 369. 
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komst sogt enten i veres Haver at frembringe, eller udenlands fra at forstuve 
nye Arter af Frugter og Jordvcrxter, som de ved deres Ophold paa fremmede 
Skeder med Smag havde nydt, og paa denne Maade er Havedyrkningen meere 
vg meere forbedret og udvider, indtil vores Haver estcrhaanden ere komne i Lig
ning med fremmede. Vi fee iblam andre det sidste at vcrre skeet af Peder Oxe (a), 
som ved sir Ophold i Lothringen havde faarr Smag paa Bardervigste og Buur- 
felsse Roer, og derfore 1570. lod 3 Tdr. af samme forffrive, hvilke Slags 
Havefrugter saaledes nert op 200 Aar hos os have verret bekiendte.

§. 4*
Hvor store Fortienesier vore Lcerde i 17de Seculo have havt t Lcrgekonsten, 

er vel hele Verden bevidst, da de i Chymie, Anatomie og andre Deele, saavel 
i den theoretiste som practiste Lsgekonst have ey aliene verret beromte og hoytag- 
rede Mcrnd hiemme; men endog af de storste udenlands Lcerde anseete for stin- 
mnde Lys paa deres Bid; Og omendstisnr den gunstige Tidspunkt forPlante- 
lceren strå lider hos os som paa andre Steder endnu var ankommen, saa har 
dog denne Videnssab efter de Tiders Maade, i vores Land ingenlunde savner 
sine vindstibelige Dyrkere vg ivrige Forfremmer«. Jblant disse kand jeg nok 
(endstionk han ey af Fodsel var vores Landsmand) strtte den beromte Iochrun 
Burser for i Spidsen, hvilken uden Modsigelse var den storste Urtefamlere af 
dem alle. Denne Mand var fodr i Camentz i Ovre«Lausitz, gjorde i sine yngre 
Aar de vidtloftigste og moysommcligste Reiser til adskillige Lande, for at sanke 
vg strabe alle de Planter sammen, som han kunde overkomme. Og, som han 
stod i Venstab og Brevvexling med den udodrlige Caspar Bauhin, saa sendte 
ban samme mangfoldige rare Planter, ved hvilke han fik en stor Deel i hans 
Pinax og Prodromus, begge betydelige og umistelige Verker (b). Han blev 
kaldet til Dannemark, og Anno 1625. fat til Medicus og Phyfices Profeflor 
ved Academiet i Soroe, hvor hans scedvanlige Vindstibrlighed ey heller forlod 
ham, da han vedblev med stor Fliid at sammensamle de i vores Land voxende 
Planter, og efterlod sig et rart Liggendes«, bestaaende i en talriig Samling af 
de Danste Planter, foruden 30 (c) store Boger af dem, som han paa sine uden

lands

(») Peder Dxes Levnets Beskrivelse af Ryge, pag. 325. 326. han lod og adskillige Frugt
træer derfra indkomme.

(b) Linmei Amæmt. Acad. Tom. I. yag. ,42. og stigende Sider.

.(c) Af disse 30. synes ey meere end 25. at have mret komne i bet Upsalsse Bibliothek- Titu
le» for hver Tome har -Surfer med egen Haand skrevet saaledes r Horti ficci five flir- 

piure 
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lands Reiser havde famlet, og efter Bauhino Pinax benævnet og bragt i Orden, 
hvilke alle tilhobe af ham selv vare vores store Thomas Bartholin tiltcenkte; 
men komme efter sin Eyeres Dod forst i det Seefeldske, og siden ved de Svenske 
Vaabens Lykke, i det Lojeranske Bibliothek (a). Endelig er denne rare Sam« 
ling efter adskillig Skiebne nu for storste Deelen i Universitets Bibliotheket 
i Upfal bevaret (b), hvor den forhen ved begge Rudbcckerne, men fornemmelig 
i vore Tider ved den ubodelige Linnce har gjort den lcerde Verden de vigtigste 
Tienester, ved at oplyse og bestemme adskillige hos Laspar Dauhin forekom
mende mvrke og tvivlsomme Planter (c). Peder Martin M, D. og Adjun- 
Au8 ved Academiet i ilpfal har efter den store Botamcus Hr. GcherardsTil- 
ssyndelse udgivet 1724. paa de af Durfte ubestemte eller nye Planter, som be
lod sig til over 250 Stykker, en Fortegnelse i Ad. Litt. Svec. p. 495. til 508. 
og szo. til 535. Samme har hans Son Roland Martin i et Stridsskrift 
holdet i Ilpfal r75). under Linncrs Præfidio med bedre Lykke forsogt; henfort 
til de bekiendte, de dem af Botaniske Skribentere tillagde Navne, og ved korte 
Beskrivelser anmeldet de nye og udekiendte (d). Begge de Wienffe Botanici 
Crantz og Jacqvin have udmerket sig i vores Tider ved deres Iver i at redde 
denne af Planteriget saa fortjente MandS Ihukommelse. Den sivste har ham 
til 8Ere belagt en Americans Plante med Burferiæ Navn, som i hans Hifto- 
ria ftirpium American, p. 96. findes beskrevet og Tab, LXV. aftegnet.

§- s-
Vores store og berømmelige Ole worm har, foruden mange andre, havt 

denne Fortjeneste, at han dyrkede Urtevidenjkaben i vores Fcrdreneland med en utrcrt- 
red Fliid; Han var 1588. fod i Aarhuus, havde til Basel foroget sinKundstab i 

Ddd 3 Lergekonsten

pium dudio & labore D. Joachim! Burleri Camentio-Lufati in Academia Regia Nobi 
lium Sorana Medicin. & Profefforis phyfici publ. per diveiTas region es & loca Colle
ctarum ac fecundum feriem Pinacis Bauhin, digeftarmn Volumen, *** v. act. Svec. 
Anno 1724. pag. 495.

(a) Tb. Barbotl. Medicin. Dan. Domed. Diis. 2. psg. 3g. 39.

(b) Af de 25 BZlger, som den Uosalffe Gamling bestod af, er den 2, 5 og 17, ved den 
Npsalste Ildebrand 1720. Sdelagde, see Amænit. Linu, Tom. 1. pag. 143,

(c) Carol. Linn. Amænit. Acad. Tom. I. pag. 143.

(d) Carol. Linn. Amænit. Acad. Tom. I. pag. 141. til 171«
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Lcrgekonstemsg Vidhorende Videnstaber, under Ve tvende store Lcerere C. Bau
hin og F. piarer, og ester ar have seer de fornemste Universiteter, oggiorrBe- 
kiendrstab med de beromreste og lcrrdeste Lager, forstemmedes han i6n. sam
mesteds ril Docror. Man kunde forud og uden bedre Beviis flutce, ar naar saa 
siorr er Hoved som worm naaede den Lykke, ar blive en Lcrrling og udkaaren 
Ven af saa ypperlig en Urrekiendere og ivrig Formand i Videnstaben, som 
(L. Bauhin, kunde der ikke gaae af, uden ar han maarre smittes af Lyst til saa 
yndig en Videnstab; men jeg spares for ar have T'^fiugr ril saadanne Beviser, 
da hans esrerladre Arbejder og Medkids LcrrdeS Vidnesbyrd give vs den sikkerste 
Veyledni-.-g ril ar erfare hans Styrke og Indsigt i Videnstaben, og den Lyst, 
hvormed han dyrkede samme. Vi finde ham nemlig i en forrroelig Brevvexling 
med den store Bauhin (a), og hans Navn af samme ansorr for tvende ham til# 
fern ubckiendre Arrer af Cochlearia (b). Vi see ham med storste Fliid og Om
hyggelighed ar forestaae vores Academiste lille Have (c), ar fore Brevvexling 
med de lcrrdeste Urrckyndige uden- og indenlands, samr med sine unge restende 
Landsmand (st), for ar meddeele andre af sin Haves Forraad, og deels der
ved, deels ved sine indragende cg formanende Anmodninger, ar staffe denne Til- 
varr af de andres Overflod; stråledes indbragte han s samme adskillige uren, 
landst'e Planter (e), over nogle af hvilke vi i hans Mnfeo finde Be strive! ser for
fattede i den Smag og Tone, som da herstede, og som give Llujeo og Bauhins 

neppe

(a) Epiftola Olai Worum XX-XXVIII.

<b) Prodromus Cajp. Baah. pag. hvor denne synes (if till.-gar Casp. Bartholin tilligemed 
ham Opvaq-lsen; worm stlv Epift. xx. siger, at han sandt den i Skistab medI^rgen 
Fiuren pg <£a;p. Bartholin.

(c) Vita Olai Wormii a Th. Bartholin Confcripta & Epijlolis profixa; Diofcoridis imitatus 
diligentiam herbarum formas & virtutes invelHgavit—In hortum Academicum, cui 
pra-fidvbat, magna cura congeffit bulbas, femina, truncos, & qvicqvid inter rara vel 
Creta mittit, vel Memphis colit, vel ex Indis miramur, vel inter domeftica negligimus.

(d) Dette bevises af mange Breve i hans Gamling til Simon Pauli, Ioach. Burner, 
Henrich Lufter, Jacob Srab, Otto Sperling, Joh. Zrrder. Sleyer, Wilhelm 
Lyser, Henrich Finren, Larisius.

( ) Gaassni: Araclndne, Doronicum Pardalianches, Moly virginianum, Rhabarbarum 
lhaponticum, Knus virginianum, Scorzonera hifpanica, Virga aurea virginiana, 
Vitis canadeniis. W. Mul. lib. 2. — Doliclios lablab, Mimofa pudica, og mange fktl't 
kaud af hans Breve tilieggcs.
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neppe noget efter (a). At han befat) et got Botanist Aye, og vidste af ven ud
vortes Anfeende at domme om et Plante-Slag, la-rer os den Fumana, fom 
Haller melder, at L. Bartholin til Leiden i sine Exercitationes Mifcellaneæ 
Anno 167s. har bestrevet og aftegnet, cm hvilken findes tvende Breve hos vores 
Worm; det forste ttl Orleans til LharDus, hvor han takker ham forden 
ham tilkendte Afbildning af Fumana (b), det andet til Henrich Frurerr, fom 
da var i Padua, hvor han melder, at Lhariflus havde fendr ham samme Af
bildning, fom han igien af Rhodius havde bekommet, og hvilken han felv troede 
var en Ciftus; En Gisning, fom gisr ham faa megen meere LLre, fom han af 
alle sunde Botanici stedse efter uovagtigste Provning deri er bleven efterfulgt. 
Legge vi nu ttl alt dette den store Higen og Tragten, som han ved alle Leylighe« 
der yttrede for at blive Eyere af hvad som var nyt og rart i dette saavelfom de 
andre Naturens Niger, og den ustyldige Glerde, font hans Hierte ligesom lob 
over af, naar han enten tilvandt fin Have eller Naturkammer nogen Forogning, 
faa have vi Marker nok, som forviste os om, at vi sikkert kunne henfore vores 
Worm paa Listen af de kyndige Botanici og stsrste Urte-Elstere paa sin Tiid..

§. 6.
Strap i Begyndelsen af det 17de Seculo begyndte vi at tanke paa vore 

egne Planter og at foye Anstalt til at alk Vraaer og Kroge i begge Rigerne og 
de derunder liggende Aer kunde blive eftcrfegte; Den -berommelige Medicus 
Doctor Jörgen Fruren var den forste, som dette Ardeide ved Kongelig Myn
dighed blev overdragen, samme bedeute sig dertil af Otto Sperlmg, som ved 
denne Leylighed gjorde fin forste Prove i Urtevidenstaben, og synes 1621. eller 
forst i 1622. i den Anledning at vare reist til Norge (ch allene, og siden 1623. i 

Folgestab
(a) Muf. Worm. Lib. 2. Cap. VIII. & IX.

(b) I sine Amnetkningrr til Boer haves Method, studii Medici pag. 202.

(c) I Registeret over Wortnii Epiftolæ er Fumana s rettelig forandret til Furnaria.

(-■") Dette flutter jeg sf <vl. YTcrnts Recommendations Brev fil Doet, paschas i Bergen 
for Sperling Epift. W. Tom. I. pag. -6 Moll, in (imbr. litter, siger, at Kan reiste 
til Norge 1622. i Christ. IV. Folge, og at han 1622. i Fsraaret forst kom fra Bro 
band eller Holl-nd ti! Kiob-, nhavn, disse tvende Steder kunne saalcr cs fsreenes, atLmren 
ma aster forst dar ton ft at lade bam reise 1621. cg da fur naaer IVorm at strive Brevet, 
men siden da det cr spurgtes at Kongen vilde 1621. reise til Norge, har man opsat den 
«ngc Sperlings Reise, og for at spare Omkostninger saatt ham i Kongens Folgestab; 
Imidlertid visir Brevet, at Sperling 1621. maa have veeree i Kisdenhavn.
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Folgeskab med Fiuren selv til Sicrlland, Fyen, Jydland, Skaane, Halland, 
Bleking, Gland og Gothland (a), en alt for stor og vidclsstig Strcrknmg til 
ar kunde paa et halv Aars Tiid behorig oversees og igicnnemso-ges. Over de 
Urter, som paa disse Reiser bleve samlede, haver Doet.Jørgen Fiuren efterladt 
vs en Fortegnelse, lom efter hans Dod,som indfaldt 1628. er indfort af Bartholiu i 
hans Cifta Medica fra pag. 278. til 2.93, hvoriblant adskillige nye og rare Plan
ter anrreffes, og fleere maaskee ligge stiulte (b) af Mange! paa Mednavne og gode 
Bestemmelser; Da Sperling paa den Tiid var et ungt Menneske paa 20 til 
ri Aar, sotn efter Rimelighed reiste som en Discipel og Lcerling under Fiuren, 
saa er det cy at undre over, at Bartholin inter om ham ved denne Fortegnelse 
har melder. 1639. og alksaa u Aar efter hans Dod blev denne Sag fortsat ved 
Dr. Simon Pauli Profeflor Medicinæ i Rostock, som derfra blev kaldet her 
til Universitetet, og da ingen Plads var ledig, med 200 Rdlr. aarlig Lon, 
som nogen Tiid derefter blev foroget, beskikket til Profeflor Anatomise, Chi
rurgice & Botanices, og var saaledes den forste, som her offentlig lcerde disse 
Videnskaber (c); han begyndte 1641. sine Forelæsninger over Beenlerren efter 
GalleniLib de oflibus med en hoytidelig Indvielses Tale i det Finckiske Colle^ 
gio (d); fik et Theatrum Anatomicum for sin siyld bygger; gav 1644. ved et 
.offentlig Indbydelses Skrift sine forste Forelcesninger; og 164;. ved tvende andre 
Programmata dem, som han dette Aar holdte, tilkiende (e). Han prydede den 
nye Anatomiefahl med tvende Beenstrog af Mennesker, og otte af Dyr (5), 
som konstigt vare tillavede og blegede, hvortil han besad et sårdeles Haande« 
lav (g), som han uden Tvivl i Paris hos sine store Lcrrere Joh. Riolau. havde 

lcrrt.
(0) Mod. Cimbr. litter, ad vitam Sperlingii. Sibbern. Biblioth. hill. pag. 342.

(b) Halleri nota ad Boerh. meth. ftud. Med. pag. igg.

(c) Thi Andreas Cbrißiani Ripenßs havde sidst i forrige, og (Lastbar Bartholin fsrst i 
dct 17de S ecu Lo givet hemmelige Forclcrsninqer Dcnsorsie havde for det ffy!d nisten 
blevcu udelukt fra alle stilkUige Samlinger. Winding. Acad. Hafiilenfis pag. 152. Mollert 
Cimbr. litter.

(d) Samme Tale trykt Kisbcnhavn 1641. in Qyarto.

(e) Disse Programmata tilligemed Defcriptio domus anatom, ere indrykkedt i Cifta Med. Tb. 
Bartholin.

(f) Defcriptio Domus anatom.

(g) Ratio dealbandi fceleta in acb Med. Hafn. defcripta.
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lom. Han synes alligevel i Besynderlighed , ar have havt Lyst til Planteviden- 
staben, da han auferre de Studerende, undertiden meere end Hundrede i Taller 
omkring i Marken, mange Mile til Fods, hver ottende eller storkende Dag om 
Sommeren, ey allene mens han var Profeflor; men efter at han 1648 havde 
afrakket fra Academiet, og var bleven forst Hoftog siden Liv-MedicuS hos Hop« 
salig Kong Friderich III. blev han ikke destomindre 17 Aar ved, og havde 
hans Fodder kunde baret ham langers, og Krafterne vilde tilladt det, havde 
han endda ikke ophsrt; men som han ved er ulykkelig Feiltrin, paa Klip« 
perne ved Christiania 1661 nar havde sat Liver til, fornam han, at han ikke 
meere kunde lide paa sine Been, og som han ikke holdt det anstaudigr for eu 
Botanicus at tiøre, afsagde han sig ved er offentlig Indbydelses Skrift 166; 
fra disse Ovelftr, dog gav han de Larbegierige frie Adgang til sig i sir Huns 
hver Torsdag Eftermiddag fra 1 tit 3, for ar undervise dem om de Planter, 
fom han Onsdagen forhen vilde de stulie opfsge i Marken (a). Men han endnu 
var ved Academiet blev han (Stafc^Phyficus, som sees af den artige Striid 
han 1646 havde med Byens Aporheqvere, hvilke ingenlunde vilde finde sig i at 
betale ham $00 Rdlr. i aarlig Lou, som han fordrede af dem (b); 1648 over
lod han Profeflionen ril Thomas Barrholiu, og blev samme Aar Canick i 
Aarhuus; 1650 blev han Hoftog i6;6 Liv-Medicus; 1666 fik han sin Lon 
soroget, og blev desuden bestikket til Pralat af Aarhuus, hvilket Embeds Ind
komster hans Familie efter ham blev tillagt. Han beholdte sin Lon og ALres 
Post ved det Kongelige Hof, enostiont han for Alder styld ey meere kunde for
rette sit Embede, til han af LElde dode den 23 April 1680 i sit Alders 78Aar; 
Hans Urtesamlina, som Sal. Hr. Jusiice-Raad Zxruger for eyede, besiddes 
nu af vores berommelige Hr. Apvrheqver Cappel, dette Selstabs vårdige 
Medlem. Hr. af Hin na har ham til Mre stiftet det Genus Paulina, hvis be> 
stemmende Kiendemarker ved Hr. jaqvins eg Rolanders Iagttagelser ete meget 
forbedrede.

§.7-

(.1) Programma 1665 Academiæ affixum 5 qvo fe publicis excercitiis abdicavit c. 4. partito 
Potan. excufum Argeutorat. 1666.

(b) 01 ai Wurm. EpifL 532. ad D. Henrick Gafler pag. 541. Pharmacopa?! funpliciter re. 
Huunt fe qvicqvam daturos Simoni Pauli, c urn res Iit inaudita, P hylic um civitatis a 
Pharmacopæis (Hp eniti um flagitare, ejus nec -expetentibus operum necca indicentibus.

Eee
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§ 7-

Jeg har vceret saa vidtloftig i at anforr alle Omstcendigheder om denne 
Mand, hvis Historie har saa megen Indflydelse, besynderlig hvad Anatomien 
og Botaniqven angaaer raa vores lcerde Lcegehistorie, og som ikke alleneste her 
i Dannemark, men i der hele lcerde Europa har spillet saa anseelig en Rolle (a). 
Saa vist som der er, at han havde Fortjenester, saa uncrgtelig er det og, at 
han vidste der alt formeget selv, henffiod sig i Henseende til sine Arbeider med 
storste Forsikring og Selvtillid ved alle Leyligheder under Efterkommernes Dom, 
som langt fra ikke er bleven ham saa gunstig, som han troede. Adffillige Om- 
stcrndigheder (b), men besynderlig hans Smid, med Apokhegverne vise, ar 
han ikke lettelig forsomte sin Fvrdeel, og at han ey mistede noget; fordi han und- 
saae sig ved ar begiere, sees saaveljaf hans mislungne Forsog at blive Hof, 
Medicus ved Printz Cflriftians Hof, strap efter han var blevet Profeflör (c), 
som af hans krybende Tilegnelses Skrifter til den Hoysalige Kong FridericK III. 
saavet i Flora Danica, som i Besynderlighed i hans 4 partitum Botanicum 
1666 til Strasburg udgivet. I Henseende til hans Skrifter ere hans Virida
ria, endffisnr kuns en «Lamling «f Catalogis over de da vcerende Haver oS til 
god Tieneste, da vi deraf underretkes om deres Tilstand, som vi ellers ey ffullr 
vidst id). Hans Dom om Theekrcret, som han holdte for vores Myrica 
Gale, (e) eller pors, er noget overilet, grundende sig deels paa en liden udvor, 
tes Liighed af Bladene, deels paa den Beretning, som de Hrr. Patres de So
cietate Jefu havde givet ham, og, som han uden videre Prove med samme Let, 
troenhed antog, som den Fabel om Gramine oflifrago Norvagico (f), hvilken 
Vildfarelse gi or ham som Botanicus liden Mre, Dit han let ved at udblode 
Bladene og sammenligne begge Vcexter i Udseende, Smag og Lugt ffulde kiendt 
dereS Forffiellighed. Hans Danffe Flora indeholder henved 400 Planter, og 

nersten
(a) MöUeri Cimbr. litterat,

(b) Som Valsprog brugte han gierne delte Dcrs af^oratz------- aut virtus nomen inane
Aut Decus & pretium recle petit experiens vis.

(c) Ctifler. Epifl, ad Wovin. in epiftolar. ejus Tom. I. p. 497.

(d) See om dette Skrift Hr. gunstige Doni/ Families de plantes Tom. I. pag-,
CX LI.

(e) Qyadripartitwm botanicum pag. 44. Commentarius de abuTu Tabaci & her bæ Theæ &c

(f) Qvadripart. botan. pag. 529-535« hvor han stutter Mtd mihi & qvanta præmia!
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n ersten ligesaa mange Afbildninger, disse sidste ere Clufii, Lobelii &c. i 
stukne smukke og lydelige, besorget af Balthazar Morret, Boghandler kil 
Anrverpen, som paa den Did ester eget Tykke dermed zirede de UrlekyndigeS 
Verker, som der forlangede; hvorfore det ingen Under er, ar vi i Clufii, Do- 
dqnæi, Lobelii og vores Pauli Verker finde de samme Figurer, dog ere her 
tvende nye af worms paa Amager voxende Cochlearia tillagde, ved Bredden 
ere Mednavne af Cafp. Baunino rilfsyede, Beskrivelsen over Planterne ere af 
Dodanæo > Lobelio &c. oversatte, men de tvende over ovenmeldte Cochlearia 
af ham selv sorfcrrdigede. Da det ikke har verret hans Agt, som Botanicu^, ar 
beskrive alle Planker, men allene for deres Nyttes ffyld i HuuSholdningen og 
Lcegekonsten ar giore en Deel af dem bekiendr for den meenige Mand, hvilket 
han ikke allene med der vel valgte Valgsprog af Cicero paa Titelbladet, men 
endog i, Skriftet selv pag. 10. har erindrer, saa maa man ikke i noyesteFor» 
stand tage Ordet Flora, eller med yderste Strenghed domme hans Arbejde, 
men holde ham noget til gode, deels fordi han forst i vores Land i Videnskaben 
har brudt Isen, deels for de mange Huusraad og Erfaringer, som han har be» 
varet os ikke alleneste i dette Verk, men endog i hans 4 partitum Botanicum, 
som er af samme Natur, som dette, og ligeledes ester Aarers Tider inddeelt. 
Med faa Ord at siutte, da han forst har leert offentlig de Anaromiffe og Bota» 
niffe Videnffaber; da han har viist saa stor Fliid og Dristighed, ey allene ved 
ar udarbejde saa mange Skrifter, men endog ved at undervise og anfore sine mun» 
tre Folk i Marken til sin hoye Alderdom; da han ved denne sinJid og Fyrighed 
i Rostock har danner en Margrav (a), og her hos os en Borch og formodont- 
lig lulling med i denne Videnffab; saa fortiener han, uagrer sine Feyl og 
Mangler, at vi cere ham som Videnskabens Stiftere hos os, og at vi betcenke, 
ar dersom han og andre ikke forud havde feylet, ssulde vi nu ikke have den For, 
noyelse ar see Konsten bragt kil den Fuldkommenhed, som den i vore Tider har 
epnaaet.

§, 8-
Den beromte Themas Barrhslin fik efter Simon Pauli Afgang fra 

Acadenliec hans Sted; men som denne sidste vedblev, efter han var kommen til 
Hove ar fore den studerende Ungdom i Marken, og ar undervise i Urreviden- 
ffaben, og Profeflor worm desuden gav sig af med samnie, og forestod Haven, 
saa fik den forste Leylighed til ar folge sin naturlige Tilboyelighed og dyrke Ana
tomien allene; Jnüdlettiid maa Botaniqven verre ham forbunden for degode 

Eee 2 Efter»
(s) Qyadripartitum Botanicum 551.
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Efterretninger om vore Indenlands Planter, som i bans? Cifta Medica, og de 
Egenstaberog Lagekrafter om samme, somi hans Medicina domeftica ere vp- 
tegnede, men i Besynderlighed for den Indretning, som han giorde med sine aftis 
Hafnienfibus, som 1671 begyndte og hvori adstillige Anmerkninger om Ind-og 
Udenlands Planter af Simon Pauli, Holger Iacodcruo, Lorch, Ryl- 
ling, Amgrim ere anfsrre, saa at vi have denne larve og arbejdsomme Mand 
at takke, at i vores Land fast paa samme Tiis, som hos andre Nationer (a) 
blev begyndt ved Falledsstab og foreenede Krafter at befordre Videnstabernes 
Fremgang.

§. 9.
Vores store og vidtberomke vr.Ole Lorch var i Botaniqven enDistipel 

fif Simon Pauli (b), 1660 blev han bestikket til Profeflor Defignatus i Phi
losophien og Extraordinarius i Botaniqven og Chymien; reiste derpaa uden
lands og begyndte forst efter sin Hjemkomst l666attilkrade sit Embede, hvorved 
den studerende Ungdom strax ester Pauli havde aftakket, fik denne nye Anforere 
og Forgangers, han oplarde deels ved ForelaSninger og Skrifter sine Lasere 
og Tilhorers, deels bevarede han den empiriste Kundstab om Planterne ved 
Academiet ved sine Udlob om Sommeren; erindrende tillige om deres nyttige 
Anvendelse til Lcrgedom. Af adstillige af hans offentlige Taler sees hans Ind, 
sigt i denne Videnstab, men af ingen bedre og tydeligere hans grundige Tanke- 
maade, end den, som handler de Experimentis Botanicis, hvor han med 
modne og tilstrekkelige Grunde viser den rette Grundvold til Slagternes Be
stemmelse at ligge i Blomfterets Deele; Arternes Forvandling ar vare umuelig; 
De frugtbringende Deeles Vardighed ey ar svakkes ved Naturens Forsynlighed 
og Omsorg for Planternes Formeerelse paa fleere Maader; Dyrkelsens Konst- 
grrb i at forandre Blomstret eller Frugten i Fylde, Storrelse, Farve, Skik
kelse 2C. fit vare utilstrekkelig til at indfors nye Arter, som maae have vissers 
Kiendetegn og urykkeligere Grandser; med fleere Satninger, som ingen af de 
storste Lys i Videnstaben nu omstunder stulde stamme sig ved, Hans Slrids- 

strift

(a) 1665 begyndte Transactiones Anglicanæ at udgives. 1667 det fsrste Videnstabers Sel- 
ffübs Skrifter til Paris. 1670 Ephemerides Naturæ Cuiioforum, og 1671 Acia Me
dica Hafnienfia, de andre Selstaber ere yngere.

(b) Épift,Gratul. O. Borridm 4 partito Botanico S, Pauli prtéfixa, pag. ZO. ita habet; 
Qyoties floralibus tuis excurfibus pedes meos delaffafli, toties ego qvotidie gratæ ad* 
verfum Praeceptorem mentis fejifum in hoc pectore deprehendo.
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ffrist6s fomno & fomniferis maxime papaveraceis er allene Chymiff og prackiff, 
og afhaudler ikke hans Gimstand for faavidt ver horer tilUrrevldenffaben; Lige
ledes er hans lille Bog: De ufu plantarum domeftico, en Samling af ve 
Lcegemidler afstlrttriger, som bruges i Sygdomme, saaledes ar ved hver af 
disses Navne, ere foycde de imod samme tjenende Planrer, og kunne saaledes 
begge disse ikke vise nogen Styrke i Videnffaben (a). Andreas 23ord), 
som siden blev Dedor i D'undhiem, giorre i hans Huus, hvor han lcrnge op
holdt sig, saadan en Fremgang i Urcelcrren, ar han blev en Boraniff Apostel i 
Norge, og forffaffede cn Deel af sine unge Discipler, ved at fore dem i Marken, 
en temmelig Kundskab oru deres Fædrenelands Planter (b). Som denne store 
Mand sorgede for alle Videnskaberne og deres unge Dyrkere ved sin Stiftelse af 
Collegio Mediceo 3689, saa vriste han deri ogfaa en stor Bevaagenhed for 
Boraniqven, og valgte der kraftigste Middel til at befordre dens Opkomst, da 
han vilde, ak een af Alumnis jtulDe legge sig ester Studium Botanico Medi
cum, Gudman pa scholar, o Stridsffrift under ^itel flf Flora (c) Medicea 
Hafniaca Anno 1691. den 14 Novembr. er den forste Grode, som Stifterens 
Anstalt frembragte, hvilken dove r69o efter et uheeldigt Steensnit lidet meere 
end eet Aar ester denne sin Stiftelse.

§. 10.

Alle forhen af mig ncevnte Urtekyndige have tillige med Urtelcrren havk an
dre Videnskaber, som de deels tilligemed, deels frem for denne have dyrker; 
Nogle saadanne Forretninger, som have meget hindret deres store Fremgang i 

Eee Z samme;

(a) Haller fjender ikke den store Borch i dette Verk see Method, ftud. Med. Tom. I. pag. 208

(b) Denne Efterretning er jeg Hr-Conferentz.-Rnad S»hm ffyldig, som igicn af Indvaanernc 
i Trunbhicm har havt den.

(c) 5)ntnc Flora er uden Tvivl den mindste af alle hidti! bekiendtr, bcstaaendc allene af disse
28 Planter: Alfine media, Anferina, Atriplex fylveftris, Bardana, Burfa Paftoris, 
Centumnod ia, Chelidonium majus, Cicuta, Cotula fetida, Dens Leonis, Elhla vul
garis, Gallium luteum, Lamium purpureum, Lapathum anguftifolium, Plantago, 
Philantropos, Ranunculus, Sedum majus, Senecio minor, Solanum nigrum, Trifo
lium rubrum, album, lupulinum, Tuffilago, Urtica urens, Veronica. Fortcg- 
velsin viser, at Urtegaardsmanden burde havr Afffeed: 0.3 a! den Urrrkundffab, fera 
karres af Afhandlingen, ere de anssrtc Navne. For Resten forklares Planternes Egenska
ber ester Gallen! Hypothefes, og Sygdonlmrncs Navne, Ordforklaringer og Ind dec lin
ger anbringes. Denne Paj colamis sees siden as Tbur. Id. Hifior. Litter. Dan. pag. 256. 
ét vane bleven Pavst i Callnnbborg.
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samme; men paa denne Tild levede en Mand, som synes alleneste at have opof- 
rer sig ril denne Videnskab, og Ver fore langt overgik sine Lerremestere, jeg meener 
vores flittige Peder ælling, foruden adffillige indenlands Planker, som in. 
adis Medie. Hafn. ved hans Fliid ere oplyste, have vi af ham Catalogum 
Plantarum CCCCIV. in lueo avreo five Gyldenlund crefcentium, som 
1684. in Duodecimo er udkommen,og meget sielden forekommer; ogdrforuden 
hans (a) Viridarium Danicum 1688, hvor han paa tre Sprog i en Alphabe- 
rist Orden har opregnet 1102 Danste Planter, aufert ved de fleeste Caspar 
Bauhins; ved nogle faa andre Urrelcrrdes, og ved er fsye Antal, som han ikke 
vidste at henfore under andres, sine egne Navne; Ved alle ere Stederne og 
Blomsterriden rilsarre; Faa Lande havde paa den Tud den Lykke, ar deres 
Planter af sag flittig og i Videnstaben bevandret en Mand bleve eftersegte og 
opregnede, Dette Verk har derfore havt den Lykke, som pleyer at folge alle gode 
og vittige Arbejder, at de ved Tidens Langde beholde deres Priis, da vores 
store Mand an fee Det endnu som et rart og Lyset vårdigt Verk, og give ders 
urrattelige Forfattere den Berommeise, at han har bragt en storre Samling for 
Lyser, end De af hans Land havde formodet; ulige deri den ellers store Borch, 
som i sin Dom over Skriftet synes at give denne Mand, som havde ved sine 
moyfommeltge Efrersogninger bragt nastea 3 gange faa mange Planter sammen, 
som Simon Pauli i sin Flora, den uforskyldte Erindring og sine Jreltrstmelse, 
at naar han fik samlet der manglende, var hans Arbeide roesvcerdigr; Imid
lertid har han og heri viidet fyldestgiore sin lcrrde Skriftdominers Forlangende, 
Da han har lavet sig ril at udgive sit Viridarium med anseelige Foregclser, hvil
ket vores berommeltge Hry, Haller bevidner, hvis Bidliotheqve ved Hr. Dod. 
Henrici Gave er bleven Eyere af Det Exemplar (b), som af Ayllrng til Tryk
ken var bestemt- Han blev indstrevet i Universitetes Matrikel som Student 
1660 Den 3 Augusti, og fik Dod. Peder Resen tit privat Praeceptor, sogte 
forst ved Pretdikestolen at anvende sir Pund, og tn aa 1666 have rankt snart at 
blive Prcrst, siden han samme Aar den Z Zulii löste fit Teftimonium publi

cum

(«) Anchor havde herpaa Privilegium, som staacr for i Bogen; at nogen har forsagt paa at 
tra'kke Fordecl af hans Arbeide., erfares as en Kongelig Befaling til Psliticmester Claus 
Rasch, at maintenere Peder Kylling ved hans Privilegium, dateret Kiebenhsvn den 
17 Fcbr. 1691.

(?) Hallers . notæ ad Boerbin. meth. ftud. med. pag. jog. Linn. Amænitate.s Academ. 
Tom. V. pag. 34, 
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cum (a), da dette Haab glippede ham, lagde han sig med desto storre Zver efter 
at kiende og opsoge vores Planter, formodentlig forst under S. Pauli og 
O. Lorchs Anforsel; Af Geheime-Raad plotb var han meget ynder, som da 
han vidste hans store Fremgang i denne Videnffab, ssaffede h un hos Hoysalig 
Kong Chriftian V. Bestalling som Kongelig Botahicus med zoo Rom Lon(b); 
Ligesaa fordeelagtige Tanker havde Confiftorium om ham , hvilket sees af ad- 
ff-llige Besiutninger, som findes i dets Actis den forste Anno 1680. den 17 Ja
nuarii No. 3. saaledes lydende: "At p. Kylling, som haver erlanget Patroni 
"Collegii Walkendorphiani Special-SeDDe! paa Stipendio Walkendorphi- 
"ano, mna bekomme den forste Sted, som ledig vorder udi Boderne, i Henseende, 
"at Haven der er udi en meget flet Tilstand, hvilken han sig vil paarage, smukt 
"at indrette , og paa beste Maade i Skik at bringe efter hans derpaa udgivne 
"Revers, saa og at informere andre derudi Boderne, som ester hannem stun- 
"me Tieneste kunde giore." Han viiste og ar det var hans Alvor, ar opfylde 
sin Forskrivning, thi strap ester hans Indkomst indgav han en Ansogning, 
som 1680 den 4 Septembr. blev læft i Confiftorio, ar hannem maakte forun
des et lidet Kammer paa det overste Loft i Collegio Walkendorphiano med 
Dreier astkilr, hvorudi Urrerne Sernina-Radices, ög andet Haven vedkommende 
kunde vcrre i god Forvaring; Hvilket og blev rilstaaer under den Betingning, 
al Indretningen steede saaledes at de andre Stipendiarii ikke derved beroges den 
fornodne Plads til deres Brcrndeveed paa Lofter; Efter Sal- Borches Dod 
forundre Confiftorium ham 1691 den 17 Januarii endnu 2 Aar at blive i 
walckendorphs Collegio, og blev ham derimod paalagt at fore de Stude
rende i Marken om Sommeren, Anno 1694. den 20 Octobc blev denne Tilla
delse under samme Vilkaar endnu paa 3 Aar forlænget; Han harsaaledesholdt 
ncrsten 16 Aar ud i bemeldte Studemerhuus, nemlig fra i6go til hans Dod og 
ligget der, endffism han var Kongelig Botanicus; Jblant andre offentlige Ta
ler, som han de forste Aar der holdte, ere tvende, som flaae ind i Urtevidenfka- 
ben, den forste 1686 den 27 Februarii de Laudibus hortorum, den anden 

1687

(n) Han sindes derfore anfort i den saa kaldede Liber abeuntium, denn» og alle de andre Eft 
tcrretninger cm vores ‘Kyllings Academiste Levnet, samt Conti ftorii B-sinkninger ham 
angaaende, ere mig meddecltc as Hans Hsy<rrv<rrdighed Hit Prof, og Dr. Holm, Aca> 
bemiets nu vcrrende Hector, som med stor Fliis vg Omhyggelighed har til min Ticmste 
med egen Haand udffrcvct alt hvad han om ham i Academiets Mis har kündet finde.

(b) En god Ven har ved Familien staffel mig denne Underretning. Al Hr. Confcrentz Raas 
Luxdorphs Bkstrawelse har v.rrer sorg!«vcs i at staff hans Bestalling af Archives; man 
flutter derfore, at han maa wert blevet Botanicus vco en Cabinets-Ordré.
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1687 Den 7 May de hortorum utilitatibus (a), som jeg ikke har kündet op» 
Dage, hvor meget jeg end havde onssetdet, for Deraf at kunde have leveret en 
Prove paa hans LerrDom, og SkrivemaaDe. Han dode 1696, og blev Den 
2Z Octobr. i Frue Kirke begravet (b). Scetter man, at han var 20 Aar, Da 
han blev Student, har han bragt fin Alder til 56 Aar; Hans indgetogneog 
stille LevemaaDe, hans eenlige Stand, lange Studenterlevnet, og scerdeles Hen
givenhed kil at nysle i Haven og stove omkring i Marken, have efter Anseende 
forvoldt, at man har holdet ham for tn feet og egen Person; Hvilket ikke allene 
adskillige smaa Historier, som om ham endnu fortcrlies, men endog tvende stiemt- 
somme i Trykken udgivne Gravstriste synes at tilkiendegive; Begge disse ere mig 
ved en Ven medbeelte, men synes ikke at vare alvorlige nok for i Disse Handlin
ger at finde Sted.

§• ii*

Botaniske Haver, som midt i Det i6De Seculo begyndte at anlegges i Ita
lien, blevet det 17de efterhaanden i andre Lande indrettede; Vores store og 
Indsigtsfulde Kong Chriftian IV. snstede hos os at see samme Anstalt indfort, 
gav derfore strap i Begyndelsen af Seculo 1600 til Universitetet en nye Vaaning 
til en Phyficum ProfelTorem (c), og lagde ti! samme saadan en Have (d), 
font skulde forestaaes og styttes af den Profefl’or, font blev samme Gaards Be
boere (e), Denne priselige og ved en vel indrettet Hoystole nsdvendige Ind

retning

(a) <£. p. Rsthss walckendsrphs kiv og Levnet pag. 150, 134, 136, 139, 141, 143, 
ti! disse eg andre ham angaaendeMerkverrdigheder, er mig af Hr. Prof, worm j Aarhnns 
givet Anledning.

(b) Danste Magazin Tom. 3. pag. 314.

(<) See R. scriptet, dateret Kiobenhavn den 30 Julii 1660. Lit. A.

(cl) Universitetets da verrende Rectors Bevægelser i Confiftorio, fte Anhanget Lit. B. for 
at faae denne Residence, have maastcr forvoldt, at hortus Medicus er den tillagt; Mag. 
Jonas Jacobi Vtn uf. nus hiev tillige destillet til 1’ro fe (To rem Phyfices, cg pf saaledcs forst 
Rrpdcucen. Anno 1602 blev han Prof. Eloqventiæ &Hiftoriarum; og Hiftoricus Re
gias ester Niels Krag; man sinder ille noget, hvoraf man land; domme om hans Indsigt i 
Botaniken.

(e) Rescript i Anhanget Lif. c. dateret Anderstov den 2 Angusti Ann, 1600. 
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retning (a) er dog aldrig kommer ril nogen Fuldkommenhed; thi daman affsrst, 
ningen formodentlig aliene har rcenkr deri ar indtage vores vilde Planter, har 
man troet, at dertil ingen Udgifter behovedes, og derfore ey heller tillagt den 
Indkomster; Beboerne, som vet ved Indretningen tilfaldt, at holde den ved 
lige, ere saaledes blevne underkastede en Byrde, hvilken de paa den letteste og 
mindst bekostelige Maade have fegt at stille sig ved. Naar jeg undtager vores 
lcrrde og uvodeiige worm, hvis store Hue for Planterne drev ham til at 
handle anderledes, saa synes Tilstanden ar have vcrrer denne, indtil sidst i for
rige Seculo, da Rasmus Bartholin, som havde selv forestaaet Haven, og 
vidste dens Trang, tillagde den ved en uforglemmelig Gavmildhed ben 15 Octo
ber 1696 en Hovedstoel af 1200 Ndlr. i Crsner, hvoraf Renterne aarlig ril 
bens Dyrkelse og Vedligeholdelse stulde anvendes. At man begyndte strap ester 
for Alvor at ranke paa Havens Zstandfotttelse, sees iblanr ander af Conilüom 
Besturning af 17 Junii 1696, hvorved Antonius Muus bevilgedes endnu i to 
Aar at forblive i Collegio Walckendorphiano i Henseende at han ved den 
nye Horti Botanici Indrettelse stulde og lade see sin Fliid (b). Havde derfore 
Indtægten vcrrer rilstrekkelig, var det ar formode, at R. Bartholins Efter
kommere Sal. professor Franckenow stulde bragt vores Have til nogen An
seelse; Men Urililrekkelighed af Indkomster, som stedse er voxer, jo meere Bo- 
raniqvenS Grcrndser ere blevne udvidede, trykkede ikke allene den gang, men 
have og siden tilligemed andre indtrufne Uhcrld og Uordener trykket denne An
stalt saaledes, ar i vores mindre end nogen Tiid Haab var tilovers for dens 
Opkomst; Men just da Udsigrerne vare intet mindre end gunstige, ffeede en lige, 
saa lykkelig som uventet Forandring i dens Skicrbne, da vores allernaadigste 
Konge ved Rescript til Confiftorio dateret 1769 den 3 Febr. tillagde den en nye 
Hovedstoel af 2500 Rdlr., som stulde foyes ril den forrige, som af Bartholin 
var stienker. Denne Forandring tilligemed adstillige siden den Tiid yttrede Be- 
vcegelfer, synes ar vare Forvarsler for en lykkeligere Tidspunkt ved Universireret 
for denne Videnstab, hvilken, om den engang indtreffer, vil lcrre os og Efter

kommerne,

(a) Ey allene vores «ldrc Zranckensw, som anlagde den Academiste Have til Heidelberg; men 
og Petri Caßelli, hvis Ord ha a gior til sine, have indseer dette : Sicut Medicus fimpli- 
cium ignarus non eft bonus Medicus; ita Academia, qvæ horto fiinplicium publico 
caret, ubi Medici & Pharmacopæi doceri debent, non eft perfecta Academia; Program
mata Botanica G. Franci in XII. p. 27. §. 30.

(b) Hr. Prof, og Dr. peder Holm har meddeelt denne Efterretning.

Fff
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tommerne, ar ver behovedes, at faa hoy-oplpst og gavmild tn Konge, og faa 
Indsigtsfuld og Videnstaberne bevaagen en Patron maalte fam [es for at bringe 
en Anstalt, fom ncesten i 200 Aar havde vakler, og med faa mange Vanste- 
ligheder var forbunden, i sin ordentlige Gang og naturlige Rigtighed.

§. 12.
Lidet bedre Lykke havde en anden Botanist Have, fom af ovenmeldte store 

Konge paa (a) Rosenborg blev underholdt, og af den beromte Oreo Sperling 
den crldre, anlagt og fvrestaaet. Denne Mand (b), som i sin Ungdom under 
3- Fiurcns Anforsel opsogte de Danste og Norste Planter, kom 1624 til 
Padua, hver han nu ved at besoge Haverne, nu ved at estersoge medstorFliid 
i Bierge og Dale dette velsignede Lands vilde Planter, og endelig ved flittig 
og fortroelig at omgaaes med de lcrrdeste og kyndigste Botanici, megetsorogede 
sin allerede forhvervede Urtekundstab; at han deri har varet anseet for en kyndig 
Mand, maa man stutte, eftersom han blev af Profeflore Botanices i Padua 
Adrian Gpigel anpriset den larve Raadsherre Contarenus i Venedig at vare 
ham til Selstab og fvrestaae hans Mcdicinste Have (c) som Botanicus, da han 
var baade fremmet og et ungt Menneffe paa 24 Aar. Vallet traf og haldig 
nok, thi vores unge Sperling berigede den sig betroede Have med mange rare 
Planter, og blev saa anseet af denne Larves Velyndere, at han pleyede at kalde 
ham den anden Plinius (d), og flap ham ikke fra sig under anden Betingelse 
end at han iglen maatte love at besoge ham, hvilket han og tvende gange, men 
forgiaves forsegte. Efter adstillige andre Embeder blev han i6z8Bornehuus- 
Medicus, HosiBotanicus og Infpeäor over den Kongelige Have(e), han var 

efter

(->) Gaavel adstillige andre som jeg selv have staaet i Tvivl, hvor denne af Sperling indret
tede Have har varet. Vores lille Academistc kunde det ikke »ære, da Sperling ikke var 
Professor, og O. worm synes pra samme Tiid at have forestaaet samme. Clniftian IV. 
Lilbsyclighed for Rosenborg, som han selv havde bygt, gav mig Anledning til at falde 
paa samme, og jeg saae min Formodnings Rigtighed v.d Anhanget D. og E. saa meget 
metre bekræftet, som de andre Slotte her i Byen ere alle pugere.

■ (i1) Sterile Deelen af denne hans Levnets Historie sees i Molieri Cimbria litterata.

(c) Wwmii Epift. Tom. I. pag. 126. taler om denne Have.

(<i) Tb. Bartholinus in C i ft a med. loc. XLV. pag. 472.

<e) Og det paa onstelige Vilkaar, fee Chrift. iv. Brev Anhang. Lit. v.
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efter (a) Ok. Worms Vidnesbyrd meget paaholden paa sine Planter, imodtsg 
gierne hvad ham blev bragt af andre, men overlod end ikke sine bejle Venner 
noget, uden han saae Vederlag. Ved dette Sindelaug bragte han en ftor Sam
ling i Haft til veye, og uDgao 1642 fin Hortus Chriftianæus in Duodecimo b), 
indeholdende i; 19 Numere; hvilke, dersom de end for de mange Afveximgers skyld 
formindstes til woo, dog ere for den Tud et meget betydeligt Tal, og kunde ikke 
uden stor Flittighed, Kundffav og en vis Paaholdenhed i saa kort en Tud brin
ges sammen, besynderlig da iblant famine findes mange rare udenlandfte Plan
ter. Worms prægtige Skudsmaal om denne Gperlingffe Have, er os en 
sikker Borgen for Fortegnelsens Rigtighed, om hvilken man ellers kunde have 
Aarsag at tvivle, da man seer, at iblant andre Angivelser, som sidst i Anret 
1644 bleve giorte imod ham (o), denne haver været een: At Johan (formodent
lig Urtegaardsmanden- ffulde ved Eed sige, hvor tidt han forgangen Sommer 
havde feet Sperlmg i Haven, og hvad han der havde udrettet ; det synes ellers 
ikke, at dennes Vidnesbyrd man have været ham ufordeelagtig; thi da Dr. (Drco 
Brag fik Ordre 1645 den 8 Januarii til Domslideiseat indstævne ham for Den

Fff 2 forordnede

(a) 01. IVormii Euift. Tom. II. pag. S73 Hortus Regius cura Sperling« maxime fuperbit 
exoticis. Si cum Præfefto egerit Bertramus ac NB. prior qvidpiam i pli transmiférit» 
forfan aliqvid obtinebit, qvod, qvantivis fit pretii, alioqvin difficilior efl'e folet. & 
Tom. II. pag. 907. Cum Sperlingio de mittendis buibis egi, fed rerum filarunt tena
cior étl, qvam ut gratis amicis inferviat.

(1>) Den er desuden den forste i den Samling, fom af S. Pauli under Titel af Viridari, 
varia er udgivet.

(c) Saa bekiendt som den Ulykke er, hvori Sperling styrtede sig i Friderich III. Tiid for 
(jtt alt for store Hengivxnhed til L. Ulfeld, saa aldeles ubekiendt er derimod denne hins 
forste Fortred tilligemed dens Aarsag; den forste Anledning i denne Sag har jegfaaet af 
worms Breve, som taler om den imod ham anlagte Sag Tom. I. pag. 525.526 527. 
529, 0.1 om hans Benaadning pag. 529. 530. 54s. men som han ikke nævner tt Ord 
vm denne ham paaforte Sags Aarsag, og jeg ved alle andre Esterspsrster ikke blev klo
gere , havde jeg maattet lade mig noye med dette lidet Lys; dersom ikke Hr. Confcrentz- 
Raad de Luxdorph chavdc havt den Bevaagcnhed for mig at staffs af de Kongelige 
Archivar Udstrifter as de ved den Anledning udstedte Kongelige Ordrer; hvilke, som de 
kplyfi en for sin foranderlige Lykke og Skiæbnc saa bekiendt Mands Historie, synes ulig 
at fortiene Plads paa dette Sted, vg ere derforc Miqe med hans Bestalling til Haven og 
Bornehustt i Anhanget tilfsyede under Bogstaverne E. F. G. hvortil og Bogstavet H. 
for sin Korthed og Laevniffe Stiiler foyct, vmcndstisut det angaaer ikke denne Gag, 
men oplyser en Omstændighed i hans sidste Fængsel. .
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forordnede Commission (a) for hans Forhold ved Bornehuset findes ikke er Ord 
nævnet om Haven; da denne Sag imidlertiid kostede Sperling , omendstiont 
han iglen blev taget til Naade, sine Embeder; da vr. Dietiricii, fom blev 
hans Eftermand ved Haven og Børnehuset, fordi han holt te sig for dyre, in
den kort Tiid ogsaa afgik (b), og den Svenske Feyde, som 1644 og 1645 ind
faldt, opstugede desnden de til Haven bestemte Indtægter, forsvandt denne saa 
meget lovende Indretning, fom et Veyrlys ester et hastigt og stærkt Glimt; faa 
at worms Brev til Sleyer viser, at 1647 var af den af ham selv med saa 
stor Hoyagtelse oste omtalte have lidet meere end den blotte Erindring tilovers 
Sie tranfit Gloria Mundi.

§. iZ.
Foruden disse offentlige Haver, har en Mand ved Navn Johannes Ni- 

colaiseu(c), som siden her i Kiobenhavn blev Borgemester, underholdt enUrte- 
have, som var faa beromt, at Rygtet om samme var kommen til Wittenberg, 
hvorfra den lærde tNoyfeld hos vores worm forlangede om samme Underret
ning. I hvorvel denne sidste berettede i Skrivelse af 1644 Den 9 Januarii (d), 
at denne Have ikke var af saa stor Vigtighed, som Ordet gik, og indeholdte 
allene i sin Velmagt nogle Lo-gplanter, (plantæ bulbofæ) somden gode Johann 
Nicolaifen nu siden hans nye Borgemester-Værdighed ffiottede ikke meere om 
at hæge; faa maa dog Borgemesteren siden være faldet tilbage til sin Lyst- 
Videnstab, og have forbedret sin Have; eftersom worm in Muf. (e) vedFroe- 
fyitfet af Afchlepiade Gigantea. Hin. gier denne Anmerkning: Anno 1652 cre
vit in horto Confulis nostri Hafnienfis Joh. Nickelfon planta qvædam 
Ægyptiaca, Profpero Alpino Beidel-ofTar dida, cujus frudus, eum mirus 
mihi videbatur chamaeleontem fere referens, eo me donavit, atqve ab Ar
tifice exade delineari curavi ea forma, qvam hic vides. Joachim Dutser, 

Henrich
(a) Dü VKNNde Collegium Medicum.

0>) Epift. Womit Tom. II. pag*. 545.

(c) Af Vedtægterne i Raadstuen har jeg erfaret, at han underskrev sig Hays Nicstaisen 
Lund.

(d) Worm. Epift. Tom, II. pag. 873.

(e) Muf. Wormianum pag. ,gg>.
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Henrich Luffer (a), Henning Arm sirus (b) ftes og paa denne Did, at have 
vcrrec store Elftere af Havedyrkning og rare Planter, hvorfor der og imellem 
dem og vores worm var en bestandig Handling og Bytten, da de meddeelre 
hinanden / hvad den eene havde rarr og fremmet frem for den anden.

§-14*
Af langt ftom Betydenhed har uden Tvivl den Have varet, som Hr. 

Paul Rlingenberg forst i Hamburg havde anlagt, men siden forflyttede til sin 
Gaard H-^eriis i Itye udi Jylland, hvor han ved sin Fliid og anvendte Om
kostninger bragte der saa vidr, ar han ikke allene dyrkede mangfoldige rareuden- 
vg indenlands Vcerrer, og havde alle Tider baade bedre og tiiligere Havefager 
end nogen anden i Lander; men og desuden frembragte mange Slags Frugter 
hos- sig, som fordi de vare ubekiendre, bleve som rare Forceringer fra Jylland 
fendre ril Frankerige og andre langt sraliggende Steder. Den Dagbog, som 
han ved Denne sin sidste Have holdt over dens Tilvcext og Afgrode, og som in
deholdte disse arrige Efterretninger, har Hans Excellence Hr. Geheime-Raad og 
Baron af wedel Jarlsberg eyer, men samme er ved er Laan bortkommet. 
Denne Herres i sig selv vigrige Vidnesbyrd (c) bliver end ydermere bestyrket 
ved Dr. Simon Pauli Beretning om den Llingenbergfke forste Have i 
Hamburg, som han giver det samme fordeelagrige Skudsmaal, som Hans 
Excellence Baronen den H^erisiske, og foyer dertil, at Eyeren var saa stor 
Botanicus, ar han kunde stride om Fortrinet med dem, som deres hele Leveriid 
ikke havde giert andet end dyrket denne Videnskab (d). Hr. Fdingenberg le
vede endnu 1676 og var Krigs-Commissair, overste Post-Directeur (e) og 

Fff 3 Etatz-
(a) £i»>Medicus hos Pl'lNtz Chriftian.

(b) £it),Medicus hos Chrift. IV. fer J- Fabricius, en meget l«rd Mand, som forfi n havde 
»Æret Profeffor Medicins i Helmstad, hvorhen han forbeholdt sig Tilladelse at gane til
bage, om Det ikke skulde staae ham an »cd dct Dansse Hof. At han ikke betjente sig deraf, 
viser, at han her maa have »«ret sornsyet.

(c) Hr. Csnferentz Raad af Hielmstierne har jeg at takke for denne Efterretning, som han 
har staffel mig fra Hans Excellence Baronen.

(d) Qvadripartit. botanic. Argent. 1666. pag. 434. pontspid. i hans Norges Bcssrivclse 
Tom. I. pag. 171.

(e) Han indrettede i Friderkh ill. Did Postvæsenet hos os ester Pontoppidans Beretning, 
Dansse Atlas iste Deel pag. 293- Den ham dertil givne Fuldmagt har jeg siden seet hös 
Hr. Elatz Raad Holm.
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Ekatz«Raav. Omtrent midt i Seculo 1647 udkom Hans Llochs horticulcura 
Danica in Qvarto med Trafnit, som vise adskillige Afbildninger paa Lyst- 
O,varte : rer og Beeders Jnddeelinger, som og adskillige Ordener at plante Treere 
udi. Bogen er forfattet af en flittig og i sin Konst ret erfaren Urtegaards- 
mavd, og er ingenlunde Videnskaben ligegyldig, da den viser Havedyrkningens 
Tilstand tilligemed de da vcerende fornemste Havers Indretning, og giver vs en 
Fortegnelse paa de Lystplanter, hvormed vore Forfadre for ineere end 100 Aar 
siden zirede deres Blomsterbeede. I Jisland begyndte man endog paa denne 
Tiid at tanke paa Havedyrkningen, Da Gisle Magnuflen (a) lod komme adskillige 
Slags Froe fra Dannemark, hvormed han besaaede sin lille Have met) faa godt 
et Udfald, at han berettede til (!) Worm, at han var forsikret, at i Jisland 
De Havesager i Det mindste kunde fremkomme, som til Livets Ophold vare 
fornodne.

§. l5«
Jblant de store Indretninger i Havevasenet her til Lands kand vel den reg- , 

nes, som fiDftj i Seculo ved Printz Jörgen blev iverksat. Denne Herre, som 
var gift med Dronning Anna i Engeland, siges at have anvendt alle De Ind
komster, som indkom af Wordingbvrg-Amt, hvormed han var forleenet paa 
Godset selv og dets Forbedring; iblant andet holdt han Urtegaardsmand, som 
maatte plante Kirfebar- og LEbletraer overalt i Bondernes Haver; Har vores 
Stad, som derfra med disse Frugter aarlig forsynes, stor Aarfag at takke 
Denne Hsysalige Herre, faa haver Egnens Bonder endnu langt storre og 
vverfiodigcre Anledning til at velsigne deres Velgtorere; Da Denne Anstalt 
er for De tu Det, som Den har varet for deres Formand, og vil blive for deres Ef
terkommere, en faa ritg og overflodig Kilde til aarlig Velsignelse, at mig af kyn
dige Landmand er forsikret, at De fast allene af Deres Haver kunde udreede De 
aarlige Skatter. Frugthaverne paa Fyens Land (b) have maaskee tient til 
Exempel for Denne velgiorende Printz (c). Humle Plantningen, som fornem
melig i Fyen og nogle faa Steder i Norge, Jylland, og Sialland; og Manna« 
Samlingen.som i Lolland eg Falster Drives, synes ikke stia meget at have sin 

Oprindelse

(s) Hans Brev, baute Gag attaaaer.de, findes i Fpift. Wormii Tom. II. pag. denne 
Mand havde meget reist cg sect fig om i Holland.

(h) Arm Berntsens Dannemarks og Norges frugtbare Herlighed, rstc Vog, Side 96.

(c) Auforte Sted; cg Pontoppidans Danste Atlas, iste Deel, 542 Gide
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Oprindelse af noget Fortrin i et Steds Jerdmon og Beliggenhed frem for det 
andet; fom de lade at være kloge Opfund af en og anden veltankende Bor» 
gere fa), som for sit FædernelandS beste har vovet at vige fra den almindelige 
Zænkemaade. Skade er det, at Navnene paa disse Velgiorere af det nienne- 
sseliqe Kion ikke ere optegnede, da vi vide hundrede fmaa Ting til Punkt og 
Prikke.

§- 16.
Sidst i dette Seculo finde vi og adffillige Beskrivelser at vare udkomne over 

een og anden af de til disse Riger henhorende Oer og Lande (b), hvoraf nogle 
underrette os om adffillige Arter af Dyreriget; andre saavel om dettes, fom og 
om Urterigets Afgroder. Af det sidste Slags fortiener Friderich Marrens 
Beffrivelse over Grönland og Spitzbergen fornemmelig her Sted, da han har 
varet paa det Sted, hvorfra en Deel af de Væxter, fom jeg beskriver, ere 
komne, hvilke derfore hist og her med hans Planter ere blevne sammenholdede. 
Han var en Hamburger, som gik 1671 som Chirurgus med de til Grönland 
paa Hoalfiffefangst udsendte Skibe; var meget strabsom og nysgierrig, og 
bragte os Efterretninger saavel om adffillige Dyr, som Planter der fra Landet. 
Hans Skrift, som derom paa Tydst udkom, blev i Italiensk, Franst, Engelst 
og Hollandff oversat, og kunde ikke andet end vare begierlig, da han, forend 
Sal. Hr. Biffop Egedeo og Hr. Lranycs Beskrivelser udkomme, var den 
eeneste Skribent, som saa nær ved Nordpolen havde giort det Slags Opda
gelser. Lucas Debes, Provst paa Færse, udgav 1673 hi Duodecimo sit 
Lands Beskrivelse under Navn af Ferroa referata; hvor adstillige Merkvær- 
digheder om Dyrene, men ikke over 10 a 12 Planter anfores, af hvilke besyn
derlig Tormentilla, Angelica og Rhodiola nævnes, helst den sidste, somAuthor 
vil, at hans Land stulde roses for; ligesom Island for Angelica; Norge for 
Chamemoro og Gentiana; Og Dannemark for Cochlearia, af Simon 
Pauli ere blevne bersmte. Hertil kand jeg sove den lærde cg flittige Mag. Jani 
Kami Norges Beskrivelse, som forst i bette Seculo efter sin Forfatters Dsd 
i7ls inQvarto i vort Sprog udkom. Man finder deren temmelig vidtloftigFor
tegnelse og noyagtig Efterretning paa Landets Dyr, tilligemed en Liste paa 404 
Planter, hvoriblant mange rare findes, som omendffiont de med korte Beteg- 

ninger

(a) Saaledcs indssrte He. Rirsebohm i Norge Pifa de gratia, pomsppidans Norges Be- 
ffrivclse isie Deel 171 Gide.

(b) Af det Slags er Arm Berentsons forhen «nforte Bog.
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ninger ere benævnte, saa ere dog famine faa bestemmende, at man kand fee, at 
han ikke i Planternes Kundstab har været »bevandret. Jeg har af famme 
Fortegnelfe, og jeg troer ikke uden Rimelighed formodet, at een og anden Plante, 
som man troer i vore Tider forst opdaget, er forekommet denne Anchor, hvor- 
paa jeg ikke stal forgiætte i folgende Afhandling at anføre Exempler.

§. 17-
Det Tab, fom Urtevidenffaben leed ved p. RMuys Dod, kunde ikke 

opreifts vedJsh.af Buchwaldr, fom af ham Pauli og Lorch i Botcmiqven 
toar en Discipel, og forst i Dette nærværende Seculo blev her ved Academiet 
Profeflor Anatomiæ, Chirurgiæ & Botanices; Zmidlertiid underholdt han 
ved fine Udlob om Sommeren og Forelæsninger i den Botaiuste Have, fom 
han forestod, den empiriste Kundskab o tn Urterne her ved Academiet; vi have 
ham at takke for den forste Catalogus, fom over vores Have er udkommen 
1720 m Qvarto paa Latin under Titel: Specimen Medicum praélicum &c. 
hvor fornemmelig Urternes Kræfter tre forklarede, eg de felv i steden _for Af
bildninger liimede lige over for paa en recn Side ved et besynderlig Indfald, 
fom paa meere enD-een Maade ffamfercr Bogen ved Jndbiudning, og nytter 
lidet til at staffe Kundstab om Planterne; da Stumperne ere for frnaa, og ey 
sielden urigtige. Smagen og Afhandlings Maaden i Skriftet cre og ikke faa# 
ledes, font man havde ret til at fordre, og Aarfag til at vente Det af en Skri
bent paa hans Tiid. Det blev famme Aar overfat af hans Son Balthasar 
Johannes af Buchwaldr, fom 1736 fulgte fin Fader i Embedet, gav Fore
læsninger i Haven, anførte de Studerende, iblattt hvilke jeg felv ofte var, i 
Marken, cg dode 1763, efter at han et par Aar tilforn havde overdraget mig 
Anatomien og Botaniqoen, hvori jeg siden den Tiid haver givet Forelæsninger.

§. 18.
Forst i dette eller sidst i forrige Seculo tnaa have levet en Mand ved Navn 

Henrich Dernhard (DlOenlanS, fom af Lnmce paa adskillige Steder i 
hans Skrifter la) regnes iblatit de Danste Botanici; Han er kommen jester den 
berømte Hermann, og altfaa siden 1671 til Cap de bomie efperance, og 
har der famlet en fortræffelig Urtcfamling af Dette Lauds Væxter, som befinder 
sig nu i Den berømte Botanici Hr. Prof. J. Duurmans Bibliothcgve, hvilken 
Derover har forfattet en Fortegnelfe, og foyet famme fom et Anhang ti! sit 
Thefaurus Zeilanicus, hvor han har givet Denne Gldenland Plads ibkant De 

ypperlige

(a) Liunai Amænit. A cedent. Vol. 5. pag. 34. pagV 294. psg. 357. 
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ypperlige Botanici (a). Det er ved en pur og endnu ubekiendt Hendelse ffeet, ak 
vores Landomrrent paaden Tiid er bleven Eyere as een afderareste og meefl ubeta« 
lelige Urteffakte^ hvorved det har givet Anledning saavel til mange nye Genera, som 
og til en af de ypperligste og begierligste Floris, som nogen Tiid er kommen for 
Lyset; med hvilken Tildragelse det har havr folgende Beskaffenhed. Den be- 
romke Hermans gik som Medicus til Zeilon, hvor han samlede Landets Plan, 
ter, vcflod for deres ffyld s store Volumina in forma Atlantica indbinde; i de 
tre forste indkloebede han de Zeilanffe; i den fierde disse, tilligemed nogle Capffe, 
som han paa Reisen til Zeilon havde samlet; og i den femte lod han henved 400 
meget prcrgtige Aftegninger af disse Urter indsore (b). Han blev Professor til 
Leiden, og dode 1695 inden han fik dette fit Arbeide udgivet. Alle beklagede 
Videnskabernes Tab ved dette Dodsfald, siden Herman var den reneste, af 
hvem man kunde haabe Oplysning om de Zeilanffe Planter; Den store Gchr« 
rard, (c) (som det meenes,) strcrbte forst at bede paa dette Forliis i at udgive 
efter Herman« efterladte Papirer, en kort Fortegnelse paa hans Planter under 
Navn af Mufeum Zeilanicum. Den flittige og af Flora velfortjente Profes« 
sor Joh. Buurman hialp bedre paa Sagen, da han udgav efter de Urter, 
som Hermans havde ffikket til Lammelin, og Hårtog til Voß (d)Thef Zeilani- 
cus; men ingen vidste hvor Herman« egen Samling var afbleven. Hr. August 
Gynther, som paa sin Tiid var een af de allerberomteste Apothecqvere i Kis« 
benhavn, eyede denne Skat, uden selv at vide hvorfra den var eller hvo som 
havde samlet den; sor at oplyses derom sender han s store Volumina in forma 
Atlantica til den berommelige af Linnce; Denne bliver af Glcrde som uden for 
sig selv, da han opdager , at det var Hermans tabte Samling (e); han ud« 
vikler deraf mange nye Genera, forfatter sin Flora Zeilanica> tilegner den 
vores G^nchcr, som ved denne lykkelige Hendelse altid i den Botaniske Historie 
vil blive erindret. Samlingen, "som blev tilbagesendt, overlod Eyeren til Hans 
Hoy- Gr. Excellence Adam Gottlob af Molrke, hvis rare Bibliothecqve endnu 
giemmer Dette reneste af sin Art og folgelig ubetalelige Liggendrfcr.

§> 19.
(a) Burmanm Catalogus alter, plantar. African, pag. 24.

(b) Limæi Præfat» ad Floram Zeilanicam pag. 14 & 15.

(c) Paradifus Batavus fand og hclhid fsrcs.

(ij) Btcrm præfat. ad Tbcf Zeilan.

(e) Liunai præf. ad Flor. Zeilen. rag. 17 & ig.

Ggg
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§. is.

Ved Midten af dette narvcrrende Seculo fik saavel Naturhistorien, som i 
Besynderlighed Urrelceren overalt ct andet Udseende; Een hoS vore Naboer op- 
gaaet og endnu stinnende Soel begyndte med fit klare og igiennemkrcrngende 
Skin at opklare alle de morke og dunkle Vraaer i denne Videnstab, og tillige 
saa'edes at opvarme og antcrnde de Lcrrdes Hjerter over hele Europa af Kier
lighed til Planterne, at vi haveseet og endnu see Skrifter allesteds fra at ud
komme, som udvide Florae Grcrndser og Herredomme, og opdage alt fleere og 
fleece af dens Undersaatlere; Det kand alPaa let formodes, ak vi, som faae de 
ucrrmeste Straaler af dette store Lys, ikke have forfowt ak benene os af dels 
Skin; Ney den her allerede giorre Begyndelse er os en sikker Borgen for en 
kiendeligere og stärkere Tilvcept, som vi onste og venre i Tiden. Vi see, og have 
allerede nogen Tud seet inden vore Mure en Kongelig Botanist Have, hvorpaa 
ingen Omkostninger er sparet, forat staffe alt det, fom til saadan en Anstalt 
paa nogen Maade kand holdes nodvendig; Vi fornoye os med Billighed over 
Le smukke Aftegninger af Danste Planker, som i de udkomne ette Hcefter af 
Flora Danica legges os for Oyen, og disse saavel som de ovrlge Arbe'.der, give 
os Grund til at vente i Tiden af dens lcrrde Forfattere et Verk, som langt vtl 
overgaae alle andre af sit Slags. Det er nogen Tiid siden jeg havde den Mre 
at forelegge Selstabet nogle Tegninger over de DansteSvampe, som min gode 
Ven Hr. Etatz-Raad Holni under sin Opsigt har ladet forfcrrdige; Nu kand 
jeg berette, at det mrd Verket allerede saa vidt er kommen, at alle Afbildninger 
til det forste Hafte baade med Stikning og Oplysning ere fardige, af hvilke, 
naar de engang med deres natte og noyagkige Bcstrivelser udkomme, Kiendere 
vtlde erfare, at dette bliver et Verk, som vi! fordunkle alle andre Svampe- 
vcrker, og viser vs, hvad vi kunne love os af dets Forfattere i lettere Arbeide, 
da han med saa stor Lykke og Kunst udsorer det vansteligste og fineste. Een- 
stemmigheden af Navnet bringer mig een af vore storfte Floræ Vndlinge i Erin
dring, hvis tillige Tab vi aldrig nok kunne beklage. Det var den salige Professor 
Jørgen Holm, som strap efter at han ved Charlottenburg var kaldet 
til Professor i Huusholdnings Konsten, blev bortrevet afen farlig Blodgang i 
fin feveste Alder, just da han lavede sig til tredie gang at reise udenlands. Han 
har efterladt sit Fcrderneland et Mindesmoerkr paa sin Flittighed og Kyndighed 
i hans ypperlige Urtesamling, som bevares ved Charlottenburg.Academie. Der
foruden have vi af ham en Flora Danica udgivet i ct Indvielses Stridsskrift 
under Limicos Styrelse i Upsal, hvor han har tfort p. Zvjlmgs Viridarium 
en Systematist Klædning, og foyer til hans saavel de Danste, som forefandtes i 

Lmscrs
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Lurscrs Urtesamlmg, som og de af ham selv i sit Ferderneland samlede, og hos 
de tpende vorige manglende Planter; Han gav os i samme Werk Lofte om en 
nye Fiora, som ingen kunde tvivle om, ar han jo var i Stand til at fuld, 
fore (a), da han var et opvakt Hoved og i fem fulde Aar havde v«rcc en flittig 
og larbegierig Tilhorer af den ftorste vg beqvemmeste Lerrere, hvilken fast ikke 
havde rair eller skrevet noget af Betydenhed, som jo af ham var opsnappet, hvor, 
fore han og agtede ham saa hoyr, at han kog ham i sit eget Huus til Lcerere og 
Selskabs Broder for sin unge Son, i Tanke, at han betimelig ved hans Om
gang kunde opmuntres til at faae Hue for Naturhistorien. Siden hans Ded 
have vi af vet Slags Skrifter feet Dr. Pauli Flora Oeconomica, Hr. Mullers 
I-lora Friderichsdalina, og kunde ester Hr. Psntoppidans Beretning hertil 
fvye Hr.- Leilmans Flora Cimbrica, af hvilken den Sal. Procantzler har be
tjent sig til at giere Holms Flora Danica, som i den Danske Atlas fra pag. 549 
til 589 er indfort, fuldstændigere. Ja, Lysten til Planter haver endog saa vidt 
udbredet sig hos os, at den har strakt sig til dem, hvis Sag dette Slags Stu
deringer cy pleyer at veere, stråledes, at jeg stal forbigaae adstillige andre, er i 
Grønland samlet et meget smukt Herbarium af Hr. Professor Egede, hvis 
Artighed i at laane mig samme, jeg er saa meget meere ffyldig at erkiende, som 
jeg af samme har havt stor Hielp i denne min Afhandling, og maastee aldrig 
havde faldet paa at udgive noget om de Grønlandske Planter, dersom jeg ey 
ved at ser og giennemgaae dem, var dertil bleven opmuntret. Hans store Fa
der har og i sin Gronlandste Beffrivelse anfort noget om dette Lands Planter, 
og givet et Kobberstykke over nogle faar af samme. David Arany har i sin Be
ffrivelse over Grönland, som nu nyeliganden gang er oplagt, ved Navn anfort 
omtrent 50 Stk. afLandetS Planter, og alle Urte-E'stere foye deres Ouster til mine, 
at denne Author, som ved sit smukke Skrift (b) har giert sig saa foment af 
Publico, vilde der i Landet ved sine Brodres Hielp giert en Samling af alle 
forekommende Urter store og smaae, Grersser og Mooser ey forglemte, paa det 
at vi eengang kunne faae nogen klcrkkelig Underretning om Planterigets Tilstand 
i dette koldeste, af alle hidtil bekiendte Climata. Vores Sal. Procantzler Hr. 
Pcnrøppiban har i sin Norges Beffrivelse saavel om dette, som de andreNa- 
kurens Riger efterladt vs Efterretninger, desuden tvende Plader med Afbild
ninger paa Norste Planter, mecst af det S lags som bare B«r. Den flittige

Ggg 2 Hr.

(a) Hans Rv"s sees i Pontnpp. Ati. Dan. Tom. I. pag-, <4Z 589, men sidste Sted kaldes
han Hr. Professor Kders Collega, og siges at han tilligemed ham ssmde ndarbeide Fl°- 
ram Danicam, hvorom mig intet er bevidst.

C) Den er og oversat i det Svenste, Engelske og Hollandske Sprog.
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Hr. Srr-m, vores Selffabs vcrrdige Medlem, har i sin vakre Beffrivelfe over 
Sondmor givet os en grundig og ordentlig Fortegnelse over alle 3 Naturriger, 
hvor han ved de Linnceiffe Navne tydelig har bestemmer de i hans Egn forefal
dende Vcexter; hans Arbejder i denne Deel af vores Handlinger vise og, at 
han endnu i den Henseende med megen Lykke fortsetter sine Underfogninger, og 
opretter saaledes det Tab, som vi have giorr i Dr. Lpckstoe (a), som efter Hr. 
Pomoppidans Beretning dsde fra et godt Forster. Ligeledes har HansHsy« 
crrvcerdighed Hr. Bistop Gunnerus faavel i der Trundhiemffe Selffabs (hvis 
Stiftere han er) Handlinger, som ogi hans nyelig udgivne Flora Norvegica 
viist, ar han hverken mangler paa Indsigt eller Evne ril ar dyrke denne Gudinde, 
som med saa mange Yndigheder indrager og med saa rene og ustyldige Fornoyel- 
ser belonner sine oprigtige Elskere.

§. 20.
Lysthaver ere i vore Tider fleere end ar de i en Hast lade sig opregne; da 

ikke allene de fleeste store Herrer paa deres Herregaarde eller Sommerscrder have 
prcrgtige Anlag og Indretninger, men endog mange fornemme Kiobmccnd og 
andre formuende Folk af Middelstanden holde Lyststeder omkring Byen, der i 
Pragt og Smukhed temmelig »arme sig ri! hine. Bernstorph, Bregnrved, 
Gaunoe, Lerhrerborg, Borrebye, Friderichsdal, Eenrum, kunne riene ril 
Exempler paa de forste; Og Gicnroft, Lyngbye, Ncrrum med de omliggende 
Egne give rilstrekkelige Prsver paa der sidste Slags. Vores Frugt- og Kiok- 
kenhaver give og nu omstunder de udenrigske lider eller imet efter; da adskillige 
fornemme Herrer (b) holde faa dygtige ttrregaardsmcrnd, og anvende saa anseelige 
Bekostninger paa disse Indretninger, ar de med de nydeligste sg beste Have- 
ftugrcr paa den Tiid blive forssner, som de ere meest rare og begierlige; De faa 
kaldte Bleegedamme, fem eller fex undtagen, som svare til deres Navn, og de 
fleeste Sreder uden Porterne (Nsrre og Oster i Besynderlighed) beboes af Urte- 
gaardsmand, som med Asparesser, Snkkercrrter, Bonner, Blomkaal, Jord
bar, ALrteffokke og andre Kiokkensager for billige Priser bcticne Byen. Den 
meer og ineer tiltagende Blomsterlyst forvolder ikke allene, ar de foromtalte Ur- 
regaardsmcrnd drive og rilfalshvlde Aurikler, Anemoner, Hyasimher, Tazetter, 

Jvuqviller,

(a) Adskilligt Norske Planter ere as ham anssrte i hano Differt, de medicament. Norveg. 
fufF.

(b) Deres Hsygrcvelige Excellencer af Bernstorph og Holstein Lcchraborg ere mig i Be» 
syndcrlighed i den Hensicndr bekiendte-
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Ionqviller, Fioler, Lcnkoyer, Gyldenlakker, Negliker, Tuberoser rc. rc., men 
at vi endog paa nogle faa Aar have seer vore Urrebeede med adskillige smukke 
Rekruter (a) formeerede. Trwffsier ere paa store Ravnsborg, paa Ostreholm 
ved Far-i-Mags Vepen, og i der grosse Linde eller 24deBlecgdam med storFor- 
deel for deres Eyrre og Beqvem'yed for de Kiobende anlagde. Norge, som til
forn forskrev fast alle sine Havefrugrer, er efter Pomsppidans (b) og Gart
ners (c) Vidnesbyrd nu ikke allene laugt mindre trcengende i dette Stykke end 
forhen; Men haver og efter Hr. Baades (cl) Beretning ders Lysthaver zirevr 
med saa mange og faa rare Varrer, at det langt vvergaaer vores Formodning. 
Apvthecgverhaver, som forhen fattedes her ved Staden, haver Hr. Cappel 
ved og lige over for forige Killendal anlagt, for deraf ar forsyne Hospitaler og 
Byen med sikre og friske Urter. Men frem for alle anforre Poster forriener den 
Frydenlnndske (e) Samling af Nord-Amerikanske Tram og Buske ar erindres, 
som en af de stsrste og merkveerdigstr Nysheder i Botaniqven paa vor Tud; 
hvilken kand riene til et stort Beviis paa Videnskabens Tilvcrxr hos os, og den 
Smag, som fra Hope til Lave har udbreder sig.

§. 21.
At store Herrers Gunst, og Kicrlighed til Midenskaberne er et af de kraf

tigste Midler kil ar befordre deres Opkomst vgTilvcept, behover vel ingensteds, 
og mindst i denne Samling at bevises; Lykkelige ere derfore de Videnskaber, 
som faae Adgang til saa fvrmaaende Velyndere, og dobbelt ja tredobbelt lykkc- 

Ggg 3 lige

(a) Mirabilis Lon gi flora L. er før 12 a 14 Aar siden forst i vore Haver indforter Amaryllis 
formofiffima, her kaldet Iris fvetica for kortere Did siden; Ligeledes Refeda Odorata; Cheno
podium fcoparium, her kaldet Belvedere, er (!) heller gammel i vores Haver; Campanula, 
fpeculum Veneris, og Stramonium TatuJa ere yngere; Iris, variegata, Dodecatheon 
Mea da, Delphinium elatum, Allium Moly Calendula hybrida pg Zinnia multiflora 
erindrer jeg mig ikke ser de to sidste Sommers at have feet

(b) Pontoppidans Norges Beskrivelse iste Deel pag. igo.

(c) Gartners horticultura Norvegica.

(ft Trmchiemffe Samlinger 4de Deel fra pag. 372. til 416.

(?) D nne Gamling findes 2 Mile fra Byen ved Lyststottet Frydenlund, og er for saa Rar siden 
fra Engeland forskreven; Jeg har stet der Liriodendrum, Kalmia, adffillige Sorter as 
Cratægus, Ceanothus Americanus, Spire'æ Lee.
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lige ere ve, om disse selvers Kimdsre, og have den sunde Smag, og modne 
Skisnsomhed, at de vide ac stille Avner fra Kierner, og Glimmerstads og 
Kragcguld fra det crdle Metal. Denne crdle Lykke har Urtevidenffaben havt hoS 
os i at tresse tvende Hoyfornemme Velyndere, ligesaa store Elskere som Sk-on- 
nere om Videnstaben; Den forste af disse er ikke tmere, men var vores salige 
afdode Præfes, Hans Hoygrevelige Excellence Johann Ludvig af Holstein, 
hvis Ihukommelse vi alle cere, og hvis Ctov jeg i Besynderlighed med Tak
nemmelighed bor kysse for De mange og store imod mig udviiste Velgierninger. 
Der er ingen af oS alle, fom have kiendt denne sirlige Herres utccmeligs Fliid 
og store Hengivenhed til Videnskaberne, som tvivle i mindste Maade paa det, 
som Eftertiden vil have ondt for at troe, at han nemlig under faa hoye ogvigr 
tige Embeds Forretninger i en Alder af 66 Aar fandt Behag i Planterne, lod 
sig om denne Videnffabs Grunde underrette, og anlagde pa-a sic kiere Ledre- 
borg en Boraniff Have, som med saadan en Hurtighed blev indrettet, og for
syner med Planter, at den paa 2 Aar var steZen meere end til 200 Planter, og 
pralede af en utallig Mcengde Aloesy Cacti, Mefambryantbema (a), Eupbor- 
bne, Gerania , Hibifci, Malvæ, Solana &c. som han alle lod ved Mig fra 
Holland forstrive, for ar indlage deres Plads i hans Glashuse, da de andre 
Planter, som vare mindre kicelne, havde et anviist Sred for sig felv i hans store 
Have, ncrst ved der Historists Academie (b), hvor Klasserne, saavel som Slag

terne

(a) Af Mefambryanthemis og C a ff i s vare faß alle de Arter, font i Limæi fpecies (T( anfvrte. 
For een Melocaftus betalte han allene 50 Hollandske Gylden, det er ungksirr 25 Rdlr. 
Danst; Hvorvidt en god Urtegaardsmand i soye Tiid kand bringe det, saae jeg her 
tydelig.

(b) Af den Sal Hr. Jusiice-Raad og Professor Anchcrsen var denne Indretning giort, som 
befattede ikke aliene Regenterne i de tre Nordiste, men og de paagrandscnde Riger, for 
saa vidt disses Historier fra hiees var uadstillelig. Hvert Rige havde sine Gange, hvor 
Regenternes Navne, Fodsel, sorhvervede eller tabte Provirttser, og deres Dod enten paa 
malede Skilter eller Steen Pyramider i en passet Afstand vare anbragte: frem for andre 
mcrkclige Fyrster saaes i Brystbillede as hugne Stene; og andre, under hvem endnu storre 
Mrkva ringheder eller Forandringer vare indfaldne, forestillcdes udhugne i Steen i fuld 
Storrelse; disse havde og deres egne ester sig selv bcna'vnke Pladser: Saakdes var der 
Odins Plads, Dronning Margaretes eller den Calmarste Forenings Plads rc. Den 
salige Herre, som i Historien og Geographien i Almindelighed besad en udstrakt og vidt- 
loftig Kundstab, var i Besynderlighed i denne sit F<rdernelands Historie saa grundig, at 
han tit satte de Kyndigste i storste Forundring. Anledningen ti! dette Anlag var vel, at 
have om Sommeren ved sin Spatseregang en behagelig Avelse i denne sin Lystvidenstab, 
men fornemmelig t«nkte han der paa sin Alderdom, leegei.de at tilbringe sin unge tTcvne 
og Ssnne-S-n Kundstab i den Danste Historie. Rest ved denne Anstalt anlagdes den 
Botanists Have.



om en Deel rare Planter. 423
terne ved Overskrift vare betegnede, de sidste opstille i ett Systematisk Orden, og 
efterfulgte af deres med Ta! bemerkede Arter paa famme Maade, som Indret
ningen er i den Utrechtffe Have. Under ham var det, at den Islandske Affend- 
ning af erfarne, og paa Landets Indretning forstandige Mand, til at beskrive 
samme, og samle Naturens der faldende Merkvcrrdigheder, blev begyndt og fort
sat, endffisnt han ey levede at see denne Anstalt fuldfort. Hans Hsygrevelige 
Excellence vores nu vcrrende Præfes, som fulgte ben Sal. Herre i hans Embe
der, har ikke alleneste fulgt, men synes endog fast al have overgaaet ham i Kier
lighed og Iver for Botaniqven. Det -er ved ham, som os er givet Leylighed til 
at gi ore en smuk Samling af Islandske og Grønlandske Planter, og migi 
Synderlighed Opmuntring til i vores Afhandlinger at beskrive samme; Deter 
hans kloge Anstalter, som fra China, Ostindien, Africa og Nord-America (s), 
har forskaffer os de rareste Planter, for dermed at forøge vores Skatkammer« 
og formeere vores Kundskab. Det er hans Bevaagenhed, som ved Hoy-Kon- 
gelig s Gavmildhed har forskaffet vs de fornødne Anstalter og udkrcrvebe Hielpe- 
midler til at opdage Naturens, i Besynderlighed Planterigets Sicrldmheder 
paa vorcs Americanske Øer, hvorfra vi foruden en heel Deel Fiffe, have en stor 
Samling af rare Planter, som vi endnu kunde ventet anseelig formeeret, der
som ikke den flittige Hr. Nicolai Fabcr (b) til vores Sorg og Vtdenffabens 
Tab i sine unge Aar ved en mordisk Feber der i Landet, var bleven henrevet. 
Det er hans forsigtige og overlagde Val, som har beskikket den erfarne Bota« 
nicus Hr. ZKoittg til Missions-Medicus paa Tranqvebar, hvis hidtil viiste 
Prooer, og med sidste Skibe overfendte Samlinger og vigtige Efterretninger 

give

(a) Fra tilte disse Steder har jeg ved Hans Hoygrevelige Excellences Foranstaltning faact an
seelige Urtesamlinger.

(l>) Var Studiofus Medicin® & Cbirurgiæ. Jeg fornam paa mine Anatomisse Forelæs
ninger hans store Ltcrvillighcd og ypperlige Gaver, og da ha« tilforn havde vatret nogen 
Did i Westindien, og var vandt ti i Clima, og jeg lange siden wdste Hans Heygr^vel'ge 
Exeeffcnees Attrase, fit faat vores Ser der undersogt, forestog jeg ham, at legge figefter 
Botaniqven; Tog ham derpaa i mit Huns, og gav ham naft- n et siar a! imidtg Uniter» 
viikning og Oplysning; Han tog 1766 i April herfra, og blev en Martyr for sin Flit
tig!) d , thi da han efter en overstanden Feber for hastig vovede sig ud og fogte £ae for en 
paakvmmende Kegn under et Maneauille-Tree, fik han sin He?sot. og dode nogle laa 
Dage derefter, da ban havde varet en trefierdendcel Aar omtrent i kano-t: Han forhver- 
v'de sig der alles Andest ved sit bestedne og ydmyge B esen; sndte os hcn ved zoo Plainer 
par det allerbeste og smu!teste tottede; efterlod sig nicer tud et bidt Alphabet Slagtbc- 
striv' ftr over de P ««ter han havde famlet. Han sorgst mtea-dng sine V.lgiorcre; arete 
fine Lar re; elstede V:dcnstaberne, og dode i deres Kalv, hvorfore han og fortjener tt 
ZEremlnde i et Skrift, s.an dem er helliget.
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give os det ve! grundede Haab, ae Zeilon aldrig er bleven faa berømt ved Her
mans, fom Hollanderne der beskikkede til Landets Medicus, at jo den Malla
bariffe Kyst vil blive det ligefaa meget ved vores ZU ni g, fom det Danffe Folk 
ved HanSHoy-Gr. Excellence efter denne kloge Nations Exempe! har bestikket til 
Lagr ved Missionen der paa Kysten. Deter endelig ham, som ved fine vægtige og 
hoytformaaende Forestillinger har ophiulpet vores Botaniske Anstalter ved Uni
versitetet, og paa hvis Forsorg og Bevaagenhed hele Videnstadens Lykke og 
Tilvæxt fremdeles beroer.

22.

Da det ikke tiener til noget, at famle, uden det bliver anvendt, font er 
fammenfanket; Saa handlede en Floræ Dyrkere mod disse og ligesindede Vel« 
gioreres Hensigt, og Videnstabernes sande Arre, dersom Haney fogte at giere nogle 
af fine Opdagelser bekiendte; cg da vore Handlinger give dertil Den beste Leylig- 
hed, har jeg dristet mig til der at fremfette mine Betragtninger over en Deel af 
vore Væxter, fom imellem Den 60 og 70 Grad ere fremkomne; De fleste af 
disse ere fra Island, deeis ved de Islandske Lærde, Deelø veD Den flittige og til 
Floræ Neueste, ligefom' dannede Hr. Zxømg, der i Landet famledeDel 
mindste Tal er fra Grønland; For disse har jeg forst Hr. Professor Egede, 
dernæst de Gronlandffe Missionairer Hr. Sverdrup, Gill og Larsen Deres 
Fliid at takke, hertil kand jeg foye en ikke liden Samling, fom Studiofus Chi
rurgis Hr. Brasen, en af mine flittige Tilhørere, der i Landet har giort.

§. 2Z.
Intet staaer nu tilbage, uden at give Min Plan øg Afhandlings Maade 

tilkiende; Jeg tænker Da at følge Liimces Systematiste Jnddeeling, som Den, 
Der ey allene i vore Tider har givet en Fortegnelse fast paa alle bekiendte Plan
ter over Hovedet; men som og i Særdeleshed i fin Svenske og Lapske Flora 
haver betragtet Planterne under samme Clima, og Derfore enten havt med mine 
eller med De Dem nar beslægtede Planter at giøre; Og vmenDffiom jeg ikke var 
bunden i et Skrift, fom Dette, at anføre Planterne i nogen vis Orden, faa vil 
jeg Dog endog heri for meere Mageligheds skyld, for Dem, som vilde sammen
holde mine Planter med hans, g aae i frem fra Den ene ZMaffe til Den anden i 
samme Orden, fern de folge paa hinanden hos ham. Ait hvad om Planterne, 
Deres bestemte og regipassede Beskrivelser undtagne, ka»d være at merke, vil 
jeg i vores eget Sprog efter den hidtil brugte Sædvane anføre; Disse vil jeg 
derimod ester Linnars Maade paa adstillige Steder i hans Skrifter anføre paa 

Latin;
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Satin; Deels fordi de fleeste af mine Landsmand, som det bliver om denne 
Kundssab at gi ore, forstaae formodentlig Videnssabeus Konstord bedre i sam
me mi) deres eget Moversmaal; veels paa det at fremmede, dersom nogle af 
disse ffulde derom vnsse at underrettes, kunne fa ae mine Tanker uforandrede, 
og ikke ved en manglende og urigtig Oversættelse fordreyede og vanssabte; dog 
har det ikke hindret, at jeg jo paa de fleste Steder saaledes haver forklaret mig, 
at mine Dansse og i det larve Sprog uerfarne Lasere kunne faae om Planterne 
et nogenledes tilstrekkeligt Begreb, besynderlig om de tillige tage Aftegningerne 
til Hielp. Me her beffrevne og aftegnede Vcrxter ere i min Urtesamling beva
rede til Eftersyn for Urte-Elssere og Forsvar for mig selv; da jeg med samme til 
alle Tiver kand gotgiore at Naturen er efterfulgt.

§. 24.
I den anden Linnæi Øafle, af ham kaldet Diandria, fordi dens Planter 

have tvende (Filamenta) Stovsterngle med deres tilhorende Stovgiemmer (An- 
theræ), forekomme tvende merkelige Planter af 2Lrcnpriis (Veroniea-Sla
get), den forste af Difii. tt Linned Veronica Alpina, hvilken, sour den voper over
all paa Fjeldene i Europa, er af Hr. Limur saavel fundet paa de Lappisse, 
som og siden af vores udsendte i Merngde paa de Islandffe Fielde. Den anden 
er samme Autors Veronica fruticulofa (a); Af denne haver Cluss, under Navn 
af Veronica 3 fruticans forst givet Aftegning og Beffrivnmg; Han fandt den 
paa Sneebierget og paa de Stirisse Alper, hvor den i Junii Manned blom
strede. Pona har i sin Beskrivelse over Bierget Baldus givet en Tegning og 
Beskrivelse paa en 2Lrenpriis, som han kalver Veronica ferpillifolia minima, 
samme har C. Bauh. i sin Pinax foreenet med Llusev Plante under Navn af 
Veronica alpina frutefcens, faa at han under dette Navn indbefatter begge 
Planter, som han holder for een og samme, og äussrer deres forffiellige Navne 
som Synonyma. Joh. Bauh. har i sin Hiftoria Plant. P. 3. p. 284. under 
Navn af Veronica faxatilisbessrevet Veronica fruticans 3tia Ciufii, og anfort 
Ponce V. ferpillifolia minima med Tvivl, om den var samme med Clufts. 
Morison, Miagnol, Courncfort have alle anført Planten efter C. Bauh. 
og bor folgelig agtes, at have holdet begge for een og samme. Hr. Lr-rna: 
haver i fin forste Udgave af Spec. Plantarum, og endnu i fin sidste FI. Svecica 

ansort
(a) Veronica minima faxatilis' i Ranrr Norges Brssr-'Nlse päg- 274. er vel enten denne eller 

fsrcgaaeudc, som af manet UrtekyMac i Norge er funde». Veronica flore cæraleo, un« 
ächt r Ehrenpreis. Lranz. Gr5nl. Beschreib, i Thci! pag. 84. holder jeg for Veronica 
Alpina, som jeg har snart fra Grönland.

Hhh
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infert ey allene L. Lauh. men endog psnæNavn, fom Synonyma under hans 
Veronica Alpina, og udi hans Flora Lapponica killegger han [in Ver. alpina, 
som det ægte og rette Synonymum L. Bauh. Veronica alpina Bellidis fo
lio hirfuto, og med nogen Tvivl anforer Lluses og ponæa Synonyma; saa 
ar han den gang har været genegen til ar holde sine Z Veronica Bellidioides, 
Fruticulofa & Alpina for een og samme Art. Hr. von Haller har i sin Enu
meratio ftirpium Helveticarum ffilt nsyere Veronica species fra hinanden, 
og anfort til hver de henhorende Synonyma, dog kroer jeg, at Veronica fer- 
pillit. Ponæ kunde have faaet et bedre Sted, da den efter min Tanke mere passe
lig anfsrtes, fom Synonymum til hans X. Veronica (a), fom Tab. XII. 2. 
er antegnet, hvilken Forandring af Hr. Professor (Dbec ved Synonymia Ico
nis XVI fasciculi primi er iagttagen; Aärsagen hvorfore jeg kroer dette, er 
baade I. Lauhins Varsomhed i at anfore Ponæe og Lluses Plante som Sy
nonyma , saa og fordi den Corolla, som ved Ponæ Veron. er aftegnet, ligner 
fuldkommen ^Corolla af. Hallers X. Veronica > men ingenlunde Corolla af 
Veron. (b)'3 fruticans Clufii. Hr. Linnæ har og esierhaanden ffildt disse 
Planter fra hinanden, thi i Spec, Plantar. Edit. prim, var allerede Veron, Bel
lidioides adstilt fra Veron. Alpina, men da befattede endnu Per Alpin, tillige 
Veron. Fruticulofam under sig. Det var Anno 1762. at Hr. Iaqvin udgav 
sin Enumeratio ftirpium Auftr. Ved at eftersoge de Osterrigffe Planter var 
han kommen paa de samme Slæder, som Lluss og havde fundet hans V. fru
ticans ztia, som han under dette Navn anforte, ogviiste de Mærker, som ffillede 
den fra Linnæs Veron. Alpina. Ungefær ved famme Tiid ffilce Hr. Lin. som 
uden Tvivl om Jacqv. Opdagelse var underrettet, disse tvende selv ad, be
lagde Ll. Plante med Navn af Ver. fruticulofa; og anforte Veron. XII. Hall, 
fol. ovatis, crenatis, fruélu ovali, floribus in fummo cauli purpurafcenti- 
bus til Hoved.Synonyrnon, hvortil han eyfoyedeLl. men L- Bauh. Navn; 
Da det dog havde været sikkerst med Hall, at anfore Lluses Navn, siden han 
baade er den, som forst havde opdaget og beffrever Planten, saa og fordi Po, 
næs Plante med stsrre Rimelighed henfsreö under V. alpina; Dog dette er ey 
det værste; Thi naar han anforer Synonyma under fin Alpina, saa er det sidste 
Veron. faxatilisBauhin.; men M har I. Laub, selv sagt at hans Saxati-* 
)js er Lluses 3 fruticans, folgelig blive derved V. Fruticulofa & V. Alpina 
iglen mod hans Agt sammenstobte; da nu tillige anfores under samme Alpina, 
fom Synonym. Veronica No. 7. Flor. Lappon., saa bliver Forstyrrelsen storre, 

eftersom
(a) Denne Veronica er under No. 544.

(t.) Og denne er under 545 i BaO. nye Hifloria ftirp. Helvetic.
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eftersom Auror har ansort den paa det Sled ar vare Veron. Alp. bellidis fo
lio hirfuta C. Baub. og skrevet, at han ncrsten kroede, at den var ponces fer- 
pillifolia omnium minima, hvorved alle 3 Arter af Veron. fc. No. 11, 12, 
13, spec. Plant. Edit. 2. blive mcengede i et. Af alt dette sees, at Linn« vel 
har adskilt disse Planter, men forvilder ved sine Synonyma, som han har ikkt 
havt Agt paa at forandre; For at forbedre dette, bor ved Fruticulofa i sieden 
for C. Bauh. allene anforeS Cluses Navn (a), hvor og I. Lauh. Saxatilis 
kand tillegges, og som en Varietæt anfores Hall. Veron. XIIma. (b). Ved 
Veron. Alpina maa Veron. Saxatilis Job. Baubin. reent udelades, og anfores 
Veron. No. 7. uf Flora Lappomca > da maa erindres, at de Synonyma, som ved 
samme Piame i Flora l.apponica ere anforre, forbigaaes, i den Sled kand an- 
fores Hall. Veron. No. Xir*a. (c) hvortil Ponces Serpillifolia minima kunde soyes; 
Denne Jelaudsse Plante svarer til Lluses og Iacqvins Bessrivelse og Figur 
i Henseende til Dannelsen og Farven af Blomsterne; men disses Antal er ikke 
over s ellers, og alrsaa ferre end af Llujs og Iacqvin ere angivne, dåden 
sidste saa noye har beskrevet denne Planke, og anforc Forssicellen imellem samme 
og Hinnces Veron. Alpina i hans En. ftirp. Auftriac ; Saa holder jeg baade 
Bessrivelse og Figur overflodig, der sidste saa meget meere, som Lluses Figur 
er god og kiendelig, og vi desuden have en fuldsicendigere og smukkere af Hr. 
Professor Kider i Flora Dan. fafc. VII. tab. CCCXLII; Jeg har anforkPlan
ken, som en nye og kier Recrut til den Islandske Flora, og da Iacqvin har 
meldet, at Froe af denne Plante er og sendt fra Siberien, er det at formode, 
at den voxcr saavel overalt paa de Nordisse, som de Sydlige Ficrlde, hvor Hr.' 
Linner har anført den fra. Jeg er ellers saa meget meere sikker, at vores Is, 
landsse er den samme som Clusis Plante, da jeg har faaet af Hr. Iacqvin 
Exemplarer fra Snee-Bierget, som ere eet og der samme med vores Jslandsse.

§. 25.
Haver Navne-Stemmingen (Synonymis) af be forrige Planter foraarsa- 

get nogen Vidtløftighed, saa vil den ncervcerende derimod betage mig den Umage, 
da den er en gandsse nye Plame, som ingen Bvlanlst har seer, forend Hr. 
Rönig opdagede den i Island, og derefter tydelig beffrev den, saavel i 
Henseende ril dens frugtbringende, som ovrige Deele. Efter Hr. llinnces 
System horer den under Triandrta og efter sammes naturlige Methode til

Hhh 2- Mad,
(s) I den 2den Tome af Syflem. Nat. udkommen 1767 har Hr. Linn« xa§. 57. anfert 

1 IacqvLns B'strivelse og Lluses Navn, sorn yovcö^Synonymum.
(b) Veronica 545 i den Nye Flora. (?) Veronica 544.
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Mad eller RiiSkken-Urrerne, folgelig ril hans Ordo Naturæ XII. Lit. E, og 
til Hr. Adansons 39 familie (lesperficaires). Den har en saftig Srengrl, Greene 
og Blade; saavel Greenenr som Bladene ere vexlende, og de sidste have ved 
deres Grund en tynd Hinde, hvilken rundt omkring som en Krave omgiver Sren- 
gelen, hvorfra de udspringe. Blomsterne, som ere smaa og uanseelige, sidde 
stimlede i er Hoved eller Bundt adffilte fra hinanden ved imcllemsarte smaa 
Skicrl eller Blade, paa Enden af Stammen og Greenenr, rundt omkring af 
en Krands af Blade omgivne. Alt Dette vises tydeligere saavel ved Figuren 
Tab. I No. i. A og B, som ved den Botaniffe Beffrivelse, hvilken jeg her vil 
anfore saaledes, som den mig af Urtens Opdagere er bleven meddeelt:

Rad. fimplex, tenuis, perpendicularis.
Caulis com pr ellus, carnofus, digitalis, purpureus, ramis alternis, ereélo 

patentibus > brevibus, ex axillis foliorum prodeuntibus.
Føl. Obovata, carnofa, venofa feffilia; inferiora oppofita; media alterna 

5 pollicis diftantia; fumma verticillata, inæqvalia, coronae in modum 
capitulum florum obvallantia, longitudine | circiter ungvis minimi di
giti; Stipate membranaceae, urceolatæ , laxae , vaginantes, intra- 
foliaceæ.

Floves terminales parvi in capitulum vel fafciculum colleéli, pedicillis pla
nis exiguis infiftentes , fqvamis vel brafleis membranaceis minimis di- 
ftinéti.

Perianth. monophyllum, perliftens, tripartitum, laciniis membranaceis, 
albis, oblongis, patentibus.

Corolla O.
St am. filamenta 3 capillaria dimidia longitudine calycis, Anther  <e fubro- 

tundae.
Pift ill. Germen ovatum, fiylv. f O, fligmata 3, interdum 2, villofa eretfla 

approximata > purpurea.
Pericarpiwn O. Semen unicum ovatum fundo calycis in fi dens.

Intet staaer nu tilbage uden ar give Planten Navn, og da sammes Frugt- 
deele ere saa forffieliige fra de hidril bekiendce Slags, at de udkrave tt nyt for 
sig selv, saa er vel intet billigere, end at den bearer Navn af sin flittige Opda
gere; Heri har ogHr.Linnae forekommet mig, endstiont hans egen Taknemme, 
lighed havde agtet en.anden velfortjent Mand den 2Ere, VvreS nye Plante 

heder 
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heder da Königa capitata; da saaledes vores Bönig bliver ester Burser og 
Pauli den tredie Danffe Botanist, som har faaet sir Navn opkaldt. Denne 
Beskrivelse er giort sidst i Aaret 1766, Hr. Linn, har anforr den i sit Syftema 
naturæ, og beskrevet den i vedhcrstede Mantifla, under Navn af Königin Islan- 
dica 1767; Hr. Professor Lider har i det 7de Hcefte af Flora Danica Tab. 
CCCCXVIII. give! deraf en Figur.

S. 26.
Af den 4de Classe er af Hr. Bönig fra Island TilLea aqvatica, og af 

Hr. Chirurgus Brasen Cornus Svecica nedbragt; Denne rare Plante, som 
paa saa mange andre Skeder i Norden fremvoxer, pryder da ogsaa de Gron« 
landsse Marker; dog maa den formodentlig ey veere almindelig, siden den hver
ken i Hr. Professor Egedes Herbario er forekommen, ey heller af nogen af de 
Herrer Milfionariis er nedfendr.

§. 27.
Af den 5te Linnces Classe forekomme i Island og Grönland mange rare 

Planter, saaledes er Azalea procumbens (a) i Mcrngde samlet af de Hrr. 
paulsen, Olsen og Bönig, og findeS ligeledes fra Grönland i Hr. Professor 
Egedes Samling, i hvilken jeg og desuden har anlroffen iDen rare Azalea 
Lapponica, som holdes for ikke at vare seek afnogen (b) Botanicus for LinnEus, 
og efter ham ikke af flere end hans Disciple og de Venner, som han og de kunne 
have viist og meddeelt den; Jeg haver paa mine Udenlands Reiser hort mange 
af de beromteste Bolanister ynre deres Forlangende ester at see denne rare Urt; 
Samme Forlcengsel har jeg befunden hos adssillige af mine Landsmand; som 
det og selv i lang Tiid har varer mit Susse, men forgierves; Jeg ventede intet 
mindre end den Lykke, da jeg fik Hr- Professor Egedes Herbarium til Efter
syn. I Begyndelsen holdt ieg den for Rhododendron ferrugineum, men ved at 
estrrfee et Blomster og forefinde, ar i samme var kuns 5 Stamina, sage jeg, ar 

H h h z der

(a) ©nine n Myrtilius Temper virens foliis nitidiffimis fine fruclu inter omnes elegantifll- 
ma, féu Jvh. Eaub. Anonymos frutieofa Rami Norges B.strive! se pag. 269.

(b) Denne bliver uden Tvivl Myr ti Hus Temper virens fin* fruclu foliis majoribus five Joh. 
Eaub. Cbamabuxus, Ramus 1. c- kndfflNtt A. har Anført ft falst Mfdnavn, h:r han dvg 
vel mrent denne, siden 1.) Myrtilius og Andromeda hore begge til en naturlig Ztlaise og 
ligne solgeliq hinanden meget metre end Myrtiliusoij Polygala. 2.) Figuren hos J Raub. 
har (Blomstret undta ren) nogen Orereenssiemmelft mel) A. Lapponica. 3 ) Det Lapste 
og Gr^nlandste Rlima, hvor A. Lapponica er fund.n, er samme med det pcoesse hoyt 
oven fur Trmchiem. 4 ) Polygala Chainæbuxus er ligesaa lidt i Norge som paa de 
«Höre Steder funden; vg fluide den cengang findes, kand dette Synonymen tids nok 
omveftes.
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der maatte vare en Azalea, font dets blaae Farve, klokkedannede Blomster, 
SotftieUigbei) fro Rbodod. ferrugineum, som jeg sammenholdt den med (a), 
og uoyeLDvcrecnstcmmelse med Lrnnccs Beskrivelse paaLapponica,viiste tydelig 
at vare samme. Hvad Stengien, Grenene og Bladene angaaer, vil jeg hen, 
vise til Lrnncro flora Lapponica, og aliene beskrive Blomsteret, ved hvilket jeg 
haver opdager nogle Marker, fem jeg ikke finder ar vare anregnede:

Calyx. Perianth, parvum, viride, 5 partitum, laciniis fubrotundis pilofis.
Corolla. Ca.npanulata, monopetala; Tubur ventricofus, Limbus 5-rarius 4- 

partitus, laciniis fubrotundis patentibus.
Stamina. Filamenta 5 plana, flexuofa, Corolla longiora, receptaculo in

ferta, fupra bafin barbata. {Inceni in flore, cujus Corolla 'flhiflda erat, 
8 flamina) Anther<e ovatæ, incumbentes, didymæ, apice, more Solani 
& Cafliæ > 2 poris pertufæ.

Piflillum. Germen magnum ovatum, s fulcis divifum, punctis concavis vi
ridibus afperfum, umbilicatum Stylus firmus, erectus, comprcflus, 
flaminibus longior. Stigma obtufum, emarginatum, fcabrum.

Jeg havde ouster ar give Figuren; men da mine Exemplarer ey ere saa fuld
komne, som ril derre Oyuneev udkraves, vil jeg vpsarre der til en bedre 
Leylighed.

§- 28-
Sibaldiaprocumbens voxer og i ?)kangde saavel paa de Islandske som Gron- 

sandste Fraide. Udi Hr. Professor Egedes Urresamling findes og den vakre 
Diapevfla Lapponica, hvilken siden i "Grönland as Hr. Brasen er famlet (b).

Derre

(a) Rbodod. femig.fjdt Laneetagtige Blade, oven til glatte, rynkede, aarede, ndcn Punkter, 
paa Under Fladen harvede og rustfarvcde, af mcer end een Tommes Langde og en tre- 
dicdre! Tomincs Bredde, Blad-Stnugen (oils) glat, endende sig i en stiv Spidse. Aza- 
kaLapponica Ijar astange Blade, paa begge Flader med udhulede, hvide, grønne eller brune 
Punkter btstrocdc, uden Rynker og Barer, neden under haarede overalt og rustfarvede 
im.ll.-m Punkterne, ncppc halv saa store, som den forriges.

Balken pai l<h. er lang! mindre end paa Azalea, hvilken dce'es tydelig i 5 Lapper.
B.omstcibladet er traltag'iat paa Rh. men Klokkedannet og dybere indstaarct paa Azalea. 

De lian- stg noget paa flamina, dog er c filamenterne paa Rh. haarcdc overalt, men paa 
.Azalea sidder Ni Dust Haar over Grunden allene. Anther» ere paa begge i Spidsen 
med 2 smaa Hnli-r giennemborede. Germen cr prikket paa Azalea, men bart paa Ri.

(! ) Ligeledes af Hr. iLranz, hvis Sanicula Diapenlia pag. 8z bet er. Maastee og Sanicula 
Alpin«, Rami Norges Beskrivelse pag. 272.
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Dem Genus er forst fastsat, og Urten afLimrcr bestreven i fjané Flora Lappo- 
nica. Han meenre vel den gang, at samme tilforn var sect af Botanicis, om- 
endstionr Ven ey tiftulde var kiendt og noyagkig nok beskreven. I samme Tanke 
anforce han nogle Synonyma, som han hentydede paa Venne Plante; men ester 
noyere Eftertanke har han i sirre nyere Skrifter udeladt samme, og angivet, at 
Ven ey tilforn haver verret anmerket ia). Hvor rar han har holvet Venne Plante, 
sees af hans Tale de peregrinationibus intra Patriam, t hvilken han regner 
denne blank een af de storste Naturens Merkvcrrdigheder i Planteriget i Sver- 
rig, og henrykt af Forundring saaledes udlader sig: Qyis mortalium Diapen- 
fiam noftram unqvam vidit aut defcripfit; og i hans Flora Lapponica saale
des: Per omnes Alpes no ft ras vulgatiflima eft planta, per Sveciam alias 
nullibi obvia. Dette kunde han med god Grund den gang sige; men hans 
Land har siden tabt-dem lidet Fortrin; da Hr. Professor (ØOer har fundet den i 
stor Mcrngde i Norge Sondenficrlds ved Fogstuen paa Dovrefieid, men langt 
vverfiodigere Nordeufi«lds, saasom paa Bierger de 7 Sostre i Nordlandene, 
paa Den Alster og andensteds; han har af samme given en Figur i hans Fafc. 
imo. Tab. KLVII. Nu kunne bi legge kil, arden og zirer vores Gronlandsse Ficr de; 
den liden Bessrivelse, som jeg over samme Urt har forfatter, vil jeg her indrykke: 
Figuren seesqrag. 6. No. XX.

Caulis laxus procumbens hinc inde ramos fafciculatos, fimpliciflimos fub- 
pollicares emittens.

Fol. linearia, obliqva, perfiftentia, coriacea, longitudine ungvis, fupra 
canaliculata, margine reflexa, bafi membranacea, albida, 3 ftriisexa
rata; vetufliora, ferruginea; recentia glauca vel ccefia; eunda con- 
fertiflima imbricata patentia, apice rofulas formantia, e qvarum cen
tro emergit caulem terminans.

Pedunc. folitarius teres, nudus, vel unico foliolo circa mediam veftitus, 
longitudine ipsius ramuli.

Calyx & Corolla ut in gen. Plant. Linn. 194.
Stamina. Filamenta linearia, membranacea, plana, ex apice tubi, $ longi

tudine laciniarum corollæ. Amherx transverfim oblongae, fub angulo 
obtufo inferiora verfus patulo didymæ.

Piß illum

. {a) Det n uvist, vm Hr- Egede, for,; har cstvtt Figur of denne Plante i hans Grönlands 
Perlaftration, har iorst left den filer Hr. Lilincr; men det bliver altid vist, at den sidste 
tilhorer al Opfindclsis JEren, da han har forst feet, astegn?« og best revet drn so-n 
Bflaiusi.



432________________ Afhandling _
Pißillum Germen ovatum, flylus compreflus longitudine flaminum, ftigma 

obtufum.
§• 29.

I Efteraaret Anno 1768 er af Missisnairen Hr. Larsen os nedsendt fra 
Grönland Campanula uniflora, som i Flora Lapponica No. 85. er beskreven, 
vg Tab. IX. Fig 5 og 6. aftegnet; Endstionr den ved en ferere og meere greenet Rod, 
ved fleere og längere Stammer, som styde ud fra samme, og andre smaa For
andringer synes at stille sig fraden Lappiste, saa tsr jeg dristig forsikre, den at 
vare samme; Eftersom den baade har alle de bestemmende Marker, og jeg des
uden har fundet enkelte Exemplarer, saa lige No, 5. Tab. IX. Fl. Lapponic. 
som den efter dem kunde vcrre aftegner; Det samme gielder og om Campanula 
montana minor anguftifolia Barrélleri Tab. 487. (fom ved en Forseelse tvende 
gange efter hinanden er stukket i Kobber), hvilken er den samme med LimrKs 
og min Plante; hvorom ingen kand tvivle, som vil sammenholde Bestrivelsen 
over samme med vores; da han ikke vil savne et vasentlig Marke, som han js 
finder eens i dem alle. Bestrivelsen over Barrelled Plance anfores i hans 
Werk (a’ Pag. 9. og lyder stråledes: ' Exigua hæc planta radice eft tenui, 
''longa fulfurea, e qva fe erigunt furfum folia nullo pediculo nixa, angufta, 
"acuta, & 2 circiter uncias longa, lanceolata. Caules tenues, glabri, foliis 
"veftiti in fummo minoribus & anguflioribus, unicum florem fuftinent, 
"campanulatum, ad latus nutantem, tenui, pediculo innixum, femuncia 
''breviorem, & calyce comprehenfum 5 fido, cujus radii angufti & ita 
"longi, ut ad oras floris pertingant. Tota planta exilis eft & glabra vix 
' palmi dodrantem alta. In montibus Appenninis Aprutii & Amatricen- 
''fium crefcit/' Hr. Haller har anfert den som sidste Synonymum til hans 
Campanula 700, hvorhen den ikke kand hore, med mindre Linncvs Uniflora 
og faa hensorcs cil samme. Man seer heraf, hvor vanstelig det er med fuld 
Vished ar sige, at en Plante er nye, i den Mcrngde as Tegninger og Bestri- 
velser, som forst maae giennemgaaes og monstres; Da denne har unverstukker 
sig for saa stor en Mester som Hr. Limice, saa ar han hidtil har troet, at Planten 
af ham var opdaget; Da den dog lange tilforn har verret beffrevec eg afbildet. 
Den med mange andre i narv arende Afhandling bestyrke ellers fortreffelig 
samme store Mands Scrming, at Biergplanterne ere de samme, endstisnt Cli
mata for Resten ere meget forstiellige. Jeg har afbilder denTab. VI No.XIX. 
og dens Bcstrioelse er som folger:
Radix era flå, perennis, perpendiculariter defeendens horizontales hinc 

inde emittens ramos.

(?) Planta per Gal. Hljp. & hal. obfervata?.
Caules
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Caules fimpliciflimi, ex una radice piures, ball exuviis foliorum infqvamas 

ferrugineas mutatis veftiti, & prorumpentibus hinc inde radiculis 
capillaribus criniti, declinati, filiformes, teretes, glabriulculi, apice 
hirfuti, longitudine diverfa digitali ad palmarem.

FoL alterna, undulata, venofa, io-12 & plura, integerrima. Inferiora 
ovata; obtufa. Media lanceolata, fubfeffiiia, ad bafm pilofa vel ciliata : 
Suprema linearia, remota, feffilia, eo magis hirfuta, qvo fuperiora.

Flos unicus caulem terminat. Perianthium fuperum, campanulatum, hirfu- 
tum, ydentatum, dentibus linearibus erecto patentibus longitudine 
fere corollae. Corolla campanulas, profunde coerulea. Germen 
magnum, fcabrum, hirfutiffimum.

§• 3®.
Gentiana Amarella 0g Campeftris ere begge t Island meget almindelige, 

der voxer sammesteds af den sidste en artig Varietæt med hvide Blomster, saa- 
ledes, som Hr. Haller og har fundet deu i Sveitz. Foruden disse falder her i 
Mcengde den Gentiana, som af Hr. Solander tilforn i det Norsse Lapland er 
funden, og af Hr. fLinnot belagt med Navn af Aurea, fordi han har troet den 
at vare den famine med Gentianella fugax, alpina flore aureo Barrelieri 
Tab. 104. Dens ranke og lige opstaaende Stengel, som vedGrunden omrim 
ges af smaae smcrkre og krumme Greene, giver den et ikke allene fra sine ovrige 
Slcegtssabs Sostre; men endog fra Barrelieri Plante gandsse forssieliigt Ud
seende, hvilket saavel af min, som og af Hr. Professor Oders Figur kl. Dan. 
fafcic. VI. Tab. CCCXLIV. er at see. Jeg har fundet af denne adssilligeAfvexlim 
ger, og iblant samme een, som temmelig narmer sig til Barrelieri hvilken 
har giort, at jeg ikke vover aldeles at forkaste dette Mednavn (Synonyjmum), 
endffiont mange Marker i min Plante hverken stemme overeens med Figuren 
eller Beskrivelsen af Barrel.; Denne melder, at hans G. Blomstre ere gule, og 
Hr. Linn, i sin korte Beffrivelfe over sin Gent. fra Lapland killegger den samme 
Farve ; Som nu Hr. Mfieuuden at have sect Bar. Plante, har tvivler om, 
at Farven var angiven efter et ved Terning falmet Exemplar; saa kand jeg 
saa meget mindre fortankes i, fast med Vished at bekrcrfte dette om Sol.Gen- 
tiana-, da vores Islandske, fom i alle Stykker stemmer overeens med Lin- 
Ncrs Beskrivelse paa den Laplandste, naar den har ligget noget, faaer en guul- 
agkig Corolla, hvilken dog ester Hr. Bönigs Beretning paa Steder er lyst- 
blaae eller blaaegraae; Som nu det 1.) ikke er gandsse sikkert, at vores Gen
tiana er den samme som Barrelieri, og 2.) baade Barrelieri og denLaplandste 

I i i Plante
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Plante synes ar have faaer fit forgyldte Navn uforskyldt; der og desforuden 
q.) findes betydelige Afvigninger i Bygningen af denne Plante fra andre affin 
Slagt/ som kunne skaffe den et meere udmarker Navn, saa har jegderfore for
andret dens forrige Binavn af Aurea, og kaldet Vores Gentiana involucrata, 
og, som ingen udforlig Beskrivelse tilforn af denne rare Plante er givet, vil 
jeg nu slutte med samme:

Radix fimplex, tenuis, flexuofa, perpendicularitcr defcendens.
Caulis palmaris vel fpithamæus, fimplex, perpendicularis, acute tetragonus, 

glaber, fubfufcus.
Rami ad radicem piures vel pauciores, oppofiti, approximati, hine fub- 

verticillati, filiformes, nudi, incurvi, longitudine fere dimidia cau
lis; præter -hos ad medium caulis, vel altius ramuli; vel pedunculi; 
vel hi illis intermixti; oppofiti vel verticillati, ereéti, longitudine cir
citer fubjeélorum foliorum ut Tab. i. No, 2, A. in noftra & Oederi 
fl. Dan. fafcicul. VI. Tabui. CCCXLIV.

In aliis Caulis fimpliciflimus, ramisqve fuperioribus deftitutus; locoR. 
Radicalium pedunculos fimplices, unifloros, longitudine vix 1 caulis 
emittit, ut in Tab. 1. No. II. B.

Iterum in aliis Rami oppofiti, per 3 aut 4 paria difpofiti, paucis a fe in
vicem lineis remoti, patentes, redii; firmitate, craflitie, & habitu 
fere totoipfiuscaulis; qvalitercunqve ad figuram 104 Barrel, accedentes. 

Folia radicalia oppofita vel verticillata, oblongo linearia vel oblonga, in
tegerrima uncialia, Catilina bina, oppofita, obtufe ovata, paulo ma
jora , Supremain caule ramisqve majoribus 4terna inæqvalia, in ra
mulis minoribus bina i involucra florum formantia.

Flores ratione generis parvi ad apices caulis & ramorum f.ifciculati, in- 
æqvaliter pedicellati, intra involucrum foliorum pro parte abfeonditi, 

Perantbium Monoph., jpartitum, laciniis lanceolatis, eredo-patentibus. 
Corolla monopetala, infundibuliformis, venofa, calyce i parte longior, 

5fida; Laciniis ovatis, acuminatis, eredis.
Stamina filamenta 5 ereda, fubulata, germini paulo breviora 5 Anther# ob

longae, incumbentes.
Pijlill. Germen oblongum; flyli 2 breves crafll; Stigmata2 reflexa, lunulata.

Inve-
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Inveniuntur Corollæ 4-etiam 6-fidæ, refpondentibus, ut fieri folet, divi- 

fionum calycis & flaminum numeris.

§. Zr.
Dsn 4de Gentiana ligner faa meget den, fom Hr. Lmnce kalder ciliata, at 

den neppe kand agtes rneere end en Afvigelfe fra famine. Dsn har et stort og 
anseeligt Blomster, fom er af en kyfeblaae Farve, og qdeslt; men Lapperne 
mangle de sirdvanlige Haar omkring Kanten; da de i den Sted ere noget lidet 
ffuurende oven til, og have vcd Midten af hver Side 2 fmaae Tander; Den 
bliver baade iden Henseende merkvcerdig, at faadanen Forandring ey for as Lo- 
tanicis har varet anmerket / faa og, fordi vi have sundet en Urt hos os, fom 
tilforn allene i Canada og paa de sydlige Fialde i Europa haver varet opdaget. 
Jeg har kaldet den Gentiana detonfa, under hvilket Navn den enten kand an# 
sees font en Varieteer af Cil. eller agtes for en nye Art; Den voxer ved Strand
bredden i Island og er forestillet af mig ved Tab. t. Fig. III., hvortil foyes 
folgende Beskrivelse:

Gentiana detonfa, corollis 4 fidis, laciniis oblongis apice fubcrenatis, mar
gine utroqve bidentatis (a).

Radix parva, teres, fubdivifa, defcendens.
Caulis unicus, glaber, ftriclus, tetragonus, pallide fufcus, pollicaris; ra- 

mos exferens oppofitos, patentes, cauli fimiles; fed breviores, 2 aut 3 
lin. fpatio remotos.

Fol. oppofita, fefiilia, erecla, cauli apprefia, linearia, obtufiufcula, glabra, 
ftriata, carinata, uncialia, aut fesqvi-uncialia.

Pedunculi caule ramisqve qvos terminant, 2 1. 3 longiores, tetragoni, gla
berrimi, uniflori.

Flores magni, campanulati, pallide coerulei, qvorum maximus, qvi cau
lem ipfum terminat.

Perianth. Monophyll. coloratum, infundibuliforme, qfidum; Laciniis 
eredis, patentibus; oppolitis 2 lanceolato-fubulatis, 2 reliqvis ova
tis acutis multo brevioribus.

Corolla maxima, campanulata, ultra medium 4fida; Lobis oblongis, apice 
fubcrenatis; margine medio utrinqve bidentatis,

Jii 2 Stamina

(n) Confer. Fl. Dan. Fafcic. VI. Tab. CCCXVII. cum Nomine fpecifico pag. 5.
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Stamina filamenta 4, erecla, parum fupra tubum eminentia. Anthem 

oblongas, lineares, incumbentes.
Piftillum Germen oblongum. Styli 2 craffi, jgoni, divaricati. Stigmata fo

liacea, orbiculata; crenata,

§- Z2.
Den 5 te Gentiana er den allerrareste og smukkeste, hos Antores findes in

geri/ som den kand lignes med, og er altsaa uden Tvivl en nye Art; Dens 
Blomster er begeragtig (hypocrateriformis), har et temmelig langt fiirkamet 
Ror, hvis Aabning oven til er noget 'ammensnerpet, og Randen derom besat 
med krinklede Haar; Bredden (limbus) er deelt i 4 smaae Egagtige Stykker, 
den er besynderlig formedelst sine lange, ranke og vakre Blomsterstilke, og dens 
Blade har en Egenstab, som ikke findes hos nogen af dens Sostre; nemlig, al 
de ere loft ved deres Grund, og oven for samme tilhcrftede; dette kand nok
som stille den fra G, Campeftri Linnæ't, af hvilke nogle ville have den til en 
Varietæt for dens ulige Blomsterhylster og brynede Svcrlg (faux barbata); 
men, uagtet denne Overeenstemmelse, ere saa mange andre Forstialligheder, og 
saa fterdeles et Udseende, at de Meste andre G. burde for stobes sammen end 
denne. Den voxer udi Island i Fjeldene, og dens Blomster ere morkeblaae. 
Zblank Linners Species bor den have fit Sted imellem G. Campeftris og Ci
liata; dens gangbare Navn maa for dens smcrkre Stilkes styld vcrre G. Te
nella. Jeg har givet derpaa en Aftegning v. Tab. II. Fig. VI, og dens Be- 
stemmlng og Bestrivning ere, som folger:

Gentiana Tenella, foliis ovatis bafi folutis, pedunculis filiformibus Ion- 
giffimis, fauce 466a, barbata.

Radix fimpliciflima, filiformis, flexuofa.
Caulis unicus, tener, delicatus, tetragonus, fubfufcus, mox fupra radi

cem in ramis abfumptus.
Rami. Inferiores oppofiti, vel Ziii, pollicares, minima diftantia remoti, 

filiformes > flaccidi. Superiores alterni, breviores, 5 vel 1 poli, 
remoti.

Folia oppofita, ovata vel obovata, parva, feflilia, obtufa, venofa, ere- 
fla, cauli appreflä, bafi filuta, eo remotiora qvo fuperiora.

l-edunculi uniflori, filiformes, ftridi, eredi, caulem & ramos, q vi bus 
splo circiter longiores terminant,

Perian-
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Periantbium 4phyllum, foliolis ovatis, venous, obtufis, erectis, parum 

fupra bafin affixis, alternis latioribus.
Corolla Monopetala, hypocrateriformis, ftriata, venofa, calyce :plo lon

gior. Tubus amplus, longus, tetragonus. Faux contraéla, villis 
candicantibus flexuofis claula, Limbus parvus, qparcitus, laciniis ova
tis, ereétis, patentibus.

Stamina. Filamenta 4, fubulata, tubo breviora, Antheræ incumbentes, 
oblongae.

Piflill. Germen oblongum, filamentis zeqvale. Styli 2 breviffimi. Stigmata 
recurva. See Professor Ober Flor, Dan. Falb. Vi. Tab. CCCXVIII. 
& Nomen Ipecificuni pag.

§• 33-
Dm 6te Gentiana er Hr. Linners Nivalis, fom voper i storste Mcengde 

paa de Jslandste Ficeide; Dens Besteivelse kand jeg her forbigaae; siden Hr. 
Linner saa noyagtig har givet samme t hans Flora Lappohica. Men da Uv» 
ten er rar, og de af mig her givne Aftegninger kunne m astee komme til Nytte 
ved en anden Leylighed, haver jeg vildet soye Yens Flgur Tab. II. No. V. ti! de 
svrige. De s ferfle Gentianæ ere faavel af de Hrr. Isicendere, som Hr. 
Röntg nedsendre; men denne have vi allene ham at tilskrive, som af samme har 
forsynet mig med endeel meget smukke Exemplarer.

§. 34.
Svertia og Gentiana ere 2 Genera, font saa nær komme sammen , at man 

kand have stor Aarsag at tvivle, om de virkeilg bor adstilles. Hr. Linncr stil
ler dem ad; Hr. Haller samler dem, og holder for, at Svertia Linnæi bor kom
me under Gentianis; Hans BrviiS er vigtigt: Det eenefte bestandige, som er 
ved Genus Genti  arne, siger han, er Froehuftr og Freer, som ligne hinanden hele 
Slagtet igiennem ester Lmncro egen Iagttagelse; Da Blomsternet Skikkelse, 
Indstift, Lappernes Antal og Prydelse, ere meget foranderlige; Eftersom nu 
Svertia Linn, ligne i Henseende til Froehuset og Froet Gentianis, holder han 
for, at man for vet korte og umerkelige Ror, og de' med Haar omgivne Kim- 
ler, som ere ved Grunden af Lapperne, ey er berettiger ti! ar stille dem fra sam
me; Der« Beviis kand faae en nye Styrke af en Plame, som strap stal be
skrives, hvilken er funden i Mangde t Island ; Samme har er Blomster som er 
klokkedannet og dybt dcelt, sædvanligt i s rarere, i 4 Lapper; I Svalger af 

Jii 3 Roret
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Roret (Tubo) ere ingen Kiertler, men 2 Duffe af Haar findes ved Grunden 
af hver Lap i Blomsieret; Da det nu er disse Haar, som udi Svertiis pleye al 
omgive Honning-Zxiertleme (GI. Neélariferæ), saa seer man Narurens Over
gang fra et glat Svalg til er brynet; Fra er jcrvnt brynet til et Duffviis bry
net ; Fra et Duffviis brynet uden Kierrler ril er Duffviis med Kiertler; Og 
kand denne Plante dersore tiene ril ar foreene og sammensmelte disse 2 Slergrer. 
Da alt dette uagtet, vores Plante er bragt under Svertiis af Hinnæ, og an
taget for hans Svertia rotata v. Syftem. Nat. edit. ult. saa vil jeg ladeden der 
forblive, og allene tillegge, al jeg ikke havde tordl holde den for rotata uden 
hans egen Tilstaaelse, eftersom Blomstret af Naturen er klokkedannet og ikke 
hiulagtigt, uden det med Magt tvinges; ey heller er det plover, men virkelig 
zdeelr; Af disse Aarsager har jeg forandrer saavel Binavner, som dens bestem
mende Kiendetegn, og vil nu tillig.Tab. 1. No. IV. foyefolgendeBessrivelse:

Svertia fulcata, corollis s particis campanulatis mucronatis eglandulons, 
Germinibus compreflis latere utroqve fulcatis.

Radix parva , fubdivifa, obliqve defcendens.
Caulis unicus, 4genus, perpendicularis, glaber, nigricans, palmaris.
Rami axillares, alterni, cauli appreffi, oppofiti & ereéti, fimplices, fo

liis longiores, faepius nudi, rarius unico vel gemino foliorum pari ve- 
ftiti, uni flori & fubj flori, v. Öderi Tab. CCCXLUI. Fafc. VI.

Fol. radicalia, minima, in fqvamas degenerata , approximata, b a fi vagi- 
nantia. Catilina oppofita, linearia, obtufa, feflilia, fubcarnofa, gla
bra, nervofa, carinata, cauli apprefla, uncialia, fuperioribus lon
gius remotis.

Flores fol i tari i vel 3 ni, magni, caulem ramosqve terminantes.
Perianth, folia 5 linearia, acuta , eredo-patentia, corolla paulo breviora.
Corolla Monopetala, pallide coerulea, 5rarius qparcita, campanulata, ven- 

tricofi. Tubus minimus camofus Limbus magnus, Laciniis ob
longis venosis mucronatis, cum fol. Calypinis alternantibus. Faux 
tubi ad bafin singulae lacinia: 2 parvis pilorum fajci culis oblica.

Stamina Fi lament a 5 membranacea, plana, 1 longit. germinis, q vor um 
Angulum tubo, inter Angulos binos fafciculos pilorum contiguos in
natum eft.

Germen
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Germen oblongum, compreilum, utrinqve fulcatum, magnitudine fere co

rollae. Styli crafli breves trigoni. Stigmata obtufa.
Den voxer i stor Merngde paa de torre Enge r Island, og er i Overflodighed 

hidbragt af alle de ril Island udsendte Botanister.

§ 35-
Foruden Anthericum Calyculatum, Rumex digynus- (a), Juncus fpi- 

catus og trifidus, som man let vil formode at have voxel paa de Islandske 
Fialde, saa har og vores skarpsynede Lönig fundet de 2 smaae Siv eller Junci, 
som af Hr. Linnce ere anforre under Navn af Junco 3 glumi & biglumi; Og, 
som han paa begge bisse har foruden Figur givet cn'udforlig Beskrivelse, paa 
den forste nemlig in Flora Lapponica i is. Tab. X. Fig. 5. og paa den sidste i 
Amanit. Academic. P. 2. pag. 1^6, saa vil jeg henvise dem, som onske sig 
tilstrekkelig Forklaring og Oplysning over samme, til hans Beskrivelser; De 
kunne tillige in Flora Lapponica fee de Vanskeligheder, som mode ved L. 
Bauh. Navn, som er af ilmnce anfort til Synonymum ved Junco triglumi, 
og hvorledes den beromre Dillenius har holdet for , at samme Mednavn forme» 
belst Lauh. Beskrivelse in Prodromo ey passede sig paa Junco gglumi; hvor
ved jeg maa erindre, at eudskiont Bursters Myndighed heri bor gielbe meget, 
bliver det vansseligt, siden j. bigi. er funden, at give! Hr. Limites Meening 
ftt Bifald; thi 25aul)in. tillegger Ravnet uagtet, som af ham felv ergivet, sin 
Pmnte et filamentum rigidiufeulum, hvilket er gandske rigtigt saaledes in J. 
Biglumi; men en in triglumi. Det er og let at fee, at Dillenius har havt 
denne forOyne, da han giorde Zinnat den ommeldte Indsigelse; Men det var 
ey at undre over, at den sidste paa den Tud vedblev sin Meening; siden han ey 
endnu kiendte J. Biglumis, og folgelig ikke vidste, hvad del var for en Plante, 
som Dillenius modsatte ham. Men da han endog, ester at hans Discipel Hr. 
Msmin siden har bragt ham samme fra Lapland, ey har forandret samme, 
maa jeg tcrnke, at Surfere Vidnesbyrd salder ham for vcegkigt ar forlade; 
Hvilket dog efter min Tanke bor vige, naar den Plante, som han angiver, 
fattes Bauhins Mcerker; Helst naar man sinder en anden, som i alt stemmer 
vvereenS med samme. Dersom man setter, at Burster kand have sendt begge 
Species fra Rasted, som have voxel iblant hinanden, og selv veb Hcenbelse kun 
beholdt den eene; Eller, at en Hukommelses Fey! enten paa Beruh. eller Bur
fers Side er begaaet, kand den Vanskelighed marsker hceves, som Burfers 
Iderbariurn forvolder, i atomskiste dette Synonymum. Jeg haver Tab. II.

No.
(a) Ae tto fa fontana rotimdifolia Aami Norges Beskrivelse, p. 259.
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No. VII. A. og B. givet Figuren af J. Biglumi og No. VIII. af J. Triglumi; 
Af de forste A. og B. sees, at den Islandske er meere end dobbelt saa stor fom 
den Lapsse, og ar Blomsternes Tal iudstrLnkes ikke stedse ril 2, da de aller
fleste have 3 Blomster; Ja ker er endog fundne de, som have 4; Og passer 
endog i sidste Fald Bauhins Vsstrivelfe, fem siger, ar Caput er 4-partitum, 
sig paa denne.

§. Z6.'
Foruden Polygonum viviparum (a), E pi i o bi um alpinum og angufti- 

folium (b), voxer endnu et andet Epilobium i stor Mcrngde baade i Island 
og Grönland; Saavcl Hr. ZASnin, som de fra Selstabek udsendte, have 
bragt det fra det forste Sted, og fra det sidste findes det mange Sreder i Hr. 
Professor Egedes Herbarium, og .er desuden hidfendt af vores Mifllonario 
Hr. Swerdrup, der ligner en heel Deel Epilob. anguftifol. og er formodent
lig allene af L'nircr anftec for en Afvigelse fra samme, hvorfra det dog letteiig 
stilles, da det har Blade, fem tu kortere og bredere, Blomster , som ere prceg- 
tigere og (tørre, hvilke sidste ey giore en lang Drue (Racemus), men sidde 5 
eller 6 paa Enden af Stilken i en Corymbo eller liden Panicul. Mange Stam
mer st'yde sig ud fra en Rod, som synes at verre enkelte, indtil de have afblom
stret, og begynde at'fette Froe; thi da udst'yde fra Bladevinklcrne Greene, som 
sremvoxe, og siden blomstre ligesom Hovedstammen; Hvorved Urten faaer en 
meget forstiellig Udseende. Jeg veed ikke, om hertil kand fores Lylimachia Cha- 
menær. diéta latifo!. C. B. Pin. 24; (c). Da Latifol. Navn er optaget og 
tillagt den Siberisse, som er efter min Tanke en anden Plante (d), har jeg kal
det denne Lyfimachia Corymbofa. Dens Figur fees Tab. VIII. No. XXIII. 
hvortil fsyes felgende Bestriveife:

Epilobium corymbofum, Caule tandem ramofo, fol. lanceolato-ovatis, 
glaucis, corymbo terminali paucifloro.

Radix

(a) Bißorta minima Ram. Norges Beskrivelse p. ;6r. Lrantz. Grvnl. Beschreibung p- 82-
(b) Lyjimachia longifolia liliqvola, purpurea {picata fpeciofa Kam, 1. cit. p. 267.

(c) Deu bliver Tvivl Lyfimacbia iiliqvofa foliis brevioribus, fed latioribus flare pur
pureo Ram. Norg. Beste. p- 267.

(d) Jeg har i mit Herbario et Siberijk Eplhbium as den Konge! Botaniske Have, svin sva
rer til Lmncrs Bcffrivklse, vg er sorstiellig fta dette; Samme blomstrer svmk. angultif. 
ved en lang Drue-
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Radix crafla, ramofa, flexuofa.
Caules piures, decumbentes, teretes, glabri, purpurafcentes, palmares, 

fpithamæi, pedales, port florefcentiam ex axillis fol, emittentes ramos 
alternos plurimos cauli fimiles.

Sqvammembranaceo?, ovatæ, imbricata?, ferruginea?, plurimæ, nafcen- 
tes caules cingentes & diftingventes,

Eoi. feflilia, ovata, glauca, crafliufcula, obtufe acuminata, patentia. 
Inferiora membranacea, minima, vaginantia. Intermedia majora, oppo- 
fica vel fuboppofita. Suprema maxima, alterna, lanceolato-ovata..

Flores in fummitate caulis & ramorum 6 circiter, axillares, maximi, pedun
culis infiftentes foliis tandem longioribus corymbum formantibus.

Perianth. 4phyllum, fuperum, fol. ovato-lanceolatis, purpureis, villofis.
Corolla. Petala 4 maxima, obovata, venofa, undulata, fubcrenata, pur

purea, patentia.
Stamina Filamenta 8 membranacea, bail latiora, alternis longioribus: Ca

lycem æqvantibus: parum declinata, -.Antberue oblonga?, comprei&y 
incumbentes, didymae

Piftill. Germen cylindraceum, incurvum, utrinqve acuminatum, purpu- 
rafcens, villofum. Stplus declinatus, clavatus, fulcatus, flaminibus bre
vior. Stigma villofum, qlobum, lobis reflexis.

Pericarp. Capfala utrinqve acuminata, fubteres, incurva, villofa, fub 
ftriata. Semina & Receptaculum Generis.

§ 37-
°lf Llnncrs Decandria falde i Island ort Grönland mange rare Planter. 

Paa Ditte sidste Sted ma a Ledum paluftre L. voice i stor Merngde, siden det 
daade findes adstillige Steder i Hr. Professor Egcdes Herbario (a), og er i 
Overflodighed as Hr. Gwenrup nedsendt; da jeg derimod intet deraf har be
kommet fra Island. Paa begge Steder findes Arbutus Alpina (b) A. uva 

urfi

(s) Det navnes oa i Sal. 58. Eflidcs Gronl. Perl- png. 2-. Rosmarinus filveftris, og fin-' 
des ester min Tanke aftegnet uiuHcm Di.ipenjia og Vyrola. Lrantz pag. 8;. Uiidrrsam
me Navn.

(b) Myr ti Uns repens foliis rugofis fructu ntrovirenti 2xr.ni. Norges Btstt. P- 26Z.

Kkk
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uril (a) og Pyrola rotundifolia. Den vakre Andromeda hypnoides voxer i 
Mcrngde i Island og Andromeda cærulea (b) i Grönland, son: baade findes 
fleere gange i Hr. Professor Egedes Herbario, saa og i Ooerflodighed er ned, 
sendt af de Hrr. Miflionariis; Der voxer og den overmaade rare Andromeda 
tetraqvetra, hvilken til Anno 1732 ey endnu var seer eller beskreven af nogen 
Botanicus (c); men da blev opd.agetaf Hr. Linn« i Lapland, og siden af ham 
i hans Flora Lapponica afbildet og bestrevel; Dog maa den formodentlig veere 
meere rar end de forrige, eftersom ingen har sendt den (d), og . jeg deraf finder 
kuns et reneste Exemplar i Hr. Professor Egedes Samling.' Åndr. Polyfo- 
lia (e) , hvilken ellers er den almindeligste, haver jeg hverken feet fra Island 
eller Grönland. Da mig er tilstillet, saavel af A. Cærulea, som Tetraqvetra 
adskillige smukke Exemplarer, har jeg Tab. V. No. XVII. og No. XVIII. afbil
det begge, og vil herhoS foye deres Beskrivelse;

Andromeda cærulea. 1
Radix perennis lignofa.
Caules procumbentes, fruticofi, fu fei, nudi, teretes.
Rami plurimi, fecundi, incurvi, alcendentes; inferius nudi, & cicatri

cibus foliorum, delapforum exafperati; apicibus proli feris fafcicula- 
tim novos ramos foliis veftitos emittentes.

Fol. in ramis novellis undiqve fparfa & conferta, festi lia, linearia, paten
tia , carinata, coriacea, glabra, ciliata, viridia, ' pollicem longa, li
neam circiter lata, apicibus ramorum in rofulas conniventia.

Pedunculi

(a) Myr tilias, Temper virens, baeci5*fine fucco, intus qvafi farina repletis, foliis eft pul- 
cre virentibus Lr fplendentibus Rain. 1. cir.

(b) Erica multiflora fol. longioribus floribus purpureis, affurgentibus e longis pediculis, 
qvoriun unicuiqve non nili unicus flos fuper infedit Ramus 1. cit.. p. 263.

(c) Jmidlertiid er den tengcjilforn fundet i Norge af Ramus, og bliver efter min Tanke 
hans Erica multiflora, foliis minoribus, inter reliqvas Ericas maxima? eft altitudinis 
& flores per totum annum retinet ad latera caulium lparfos. Ram. 1. cit. p. 263.

(<!) Anno 1763 er os frg Miflionariis Gill og Larseu adskillige Exemplarer tilsendte.

Xe) Myriillus multiflora, folio Rwismarini floribus purpureis e longis pediculis in fuminj. 
tatem furgentibus Rrøi. 1. cit. pag. 2
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Pedunculi- faftigiati , pollicem transverfum longi, ex apicibus ramorum in

ter folia rofularum prorumpentes, fubqvaterni, ftriéti, fcabri hirti, 
bafi foliolis 2 concavis conniventibus obvoluti, apice florem unicum 
nutantem fuftinentes.

Perianth, monophyllum purpurafcens, fcabrum, 5partitura, hirtum, vix 
1 longitudine corollæ; Laciniis lanceolatis, integerrimis, patentibus.

Corolla monopetala, oblonga, ovata, ventricofa, coerulea, bafiperforata, 
fauce contraéta; Limbo minimo, 5dentato, patentiflimo.

Stamina. Filamenta 10 inæqvalia, plana, bafi latiore receptaculo affixa, 
corolla breviora. Antheræ incumbentes, lineares, fulcatæ, didymæ, 
profunde cæruleæ, apice emarginato 2 poris pertufæ.

Pifiillum. Germen fubrotundum, hirfutum, umbilicatum, receptaculo an
nulari ad bafin cindtum; Stilus ereétus, cylindricus, teres, filamen
tis paulo longior. Stigma capitatum, concavum, s lobum.

Pericarpium Capfula oblonga.
Andromeda tetraqvetra.
Caules lorei, teretes, obliqvi, decumbentes, longi, inferiora verfus nudi, 

veftigiis foliorum afperi, ceterum foliis undiqve obteéli.
Rami alterni, erecli, ex axillis foliorum, cauli fimiles; fed breviores.
Fol. perfiftentia, in 4p lici ferie imbricata, caulem ramosqve acute tetra- 

qvctros efficientia, feffilia, parva, hirta , carnofa, arcte appretia, py
ramidalia, trigona, bilamellata, comprefia, fuperiori pagina concava, 
inferiori carina falcata, qvæ ad bafin largius pro apice fubfeqventis 
folii excavatur, exarata; Vetuftiora ferruginea vel glauca; Recentia 
viridia.

Pedunculi fparfi, folitarii, rari, uniflori, ex axillis foliorum prorumpen
tes, incurvi, filiformes, ; vel 4 pollicis longi, bafi foliolis 4 minimis, 
oblongis, concavis, pellucidis, membranaceis cinéti.

Perianth. monophyllum, campanulatum, ’ parte longitudinis corollæ, 
subalbidum, 5partitum, bafi gibbum; Laciniis oblongo lanceolatis, 
patentibus.

Corolla (Convallari'a majalis} nutans, monopetala, parva, alba > s fida; Laciniis 
oblongo-ovatis, obtufis, patentibus.

Kkk 2 Stamina.
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Stamina. Filamenta io plana, ball incurva, receptaculo affixa, inæqvalia, 

itylo breviora. Anther £ rhomboideae, magnae, compreffie, auran- 
tiacae, nutantes, poftice cornua duo incurva, longitudine fui, emit
tentes.

Piftillum Germen ovatum, fulcatum, umbilicatum, ad bafin annulari re
ceptaculo cinétum. Stylus cylindricus corolla brevior. Stigma emar- 
ginatum

Pericardium Capful a fubro tunda.

§- 38.
Af Saxifragis gives ct stort Forraad i Island, ftellaris, nivalis, oppofiti- 

folia, aizoides, cespitofa, hypnoides, cernua, rivularis ere der samlede saa# 
vel ved de Islandske Lcerde, som Hr. Römg; De tvende sidste Arter undtagne, 
som af ham ere mig tilbragte; Derimod have hine sendt mig 2 meget tare Saxi
frage , af hvilke den forste ncermer sig saa meget til Saxifraga Cotyledon 
Linn, (a), at den bliver vel ikke uden en Varietaet af samme. Den er kuns en 
Haandbreed lang, har mange aflang-eegagtige (oblongo-ovata) Blade ved 
Roden. Kanten af samme er brusset, perlefarvet og ssueet, og ds sidde som i 
en Stierne ved Roden; Stenglen er blegrod, haared, besat medya 8 vexlende 
Blade af samme Art, men smerte. Den har aldeles ingen Greene, men flut# 
tes oven til med adskillige Pedunculi af forssiellig Lcengde, som sidde i en Nogle# 
vundet (conglomerata) panicula, og boere hver i soer et reneste stort og hvidt 
Blomster. Figuren af denne sees Tab. II. Fig. IX, hvilken ligner temmelig 
den, som Morizon har givet paa hans Sedum album ferratum bicorne, mar
ginibus argenteis hift. 3. p. 478. Seel. 12. Tab. 9. Fig. 19. og Cluses Co
tyledon altera IV. five Matth, hiftor. pl. P. 2. p. 64. naar man allene fra 
begge tager Greenene, som paa vores Islandske ey findes; den Lappisse derimod, 
som af Hr. Linn« er aftegnet, viger meere fra vores, og endnu mrere den 
Norsse, som af Hr. Professor Oder er aftegnet. Fafcic. V. Tab. CCXLL 
Den anden Saxifraga haver tilrundede, kilagtige, ssurede eller tandede Blade, 
soni have en haard Rand; de trcrkke sig tilsammen imod Grunden, og giere saa- 
ledes Bladstilken, som Hr. Linncr skriver, atdet sseer i hans punLkata; Hvor
hen jeg saa meget sikrere henforer denne, da et andet Exemplar fra de Vero# 
nesisse Bierge, denne saa liig som ren Draabe Vand den anden, under dette 

Navn
(a) 3 hvor fattig end Ramus er paa Saxifragis, har han dosi denne, som er Umbilicus Ve

neris caule fangvineo foliis lingvarum in Nar led afperis (qvales fert Stratiotes) in cir
culum circa caulis pedem difpofitis. In faxis Nordmorae lib. eit. p. 274.
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Navir er mig giver af Hr. 21 eb vin i Padua; endffiont Sedum bicorne ferra
tum, pallidiore folio rotundiore, floribus punéhtis Moriz, hift 3, p. 478. 
Seét. 12. Tab. 9. Fig. 17, som Hr. Liunce anfører som Synonymum til sin 
punchta, efter Figuren viger derfra med større og dybere indstaarne Blade, 
hvis Teender, saavelsom og Bladene i Corolla, ere nuere spidse end i vores og den 
Paduanffe. Figuren herpaa har jeg givet Tab. III. Fig. X., til hvilken jeg vil 
fope denne Beskrivelse:

Saxifraga (punclata) fol. fubrot,, dentatis, longius petiolatis, Caule nudo L. 
Radix fibro fa, tenuis, nigra.
Caules plures, fuberedi. vel decumbentes, inferne YqYioYiJuperne fubnudi, 

palmares, fimplicifllmi.
Fol. inferiora verticillata (in noftro fpecimine in duplici verticillo difpofi- 

ta) horum inferior ad radicem, alter pollicis circiter ab hoc diftantia 
remotus; Uterqve 1 o circiter foliis perfeélis, fubrotundis obtufe dentatis 
margine callofis magnitudine ungvem seqvantibus, ball in petiolum cm- 
neiformem excurrentibus conflans. Fol. in fuperiori parte caulis & ad 
ramificationes paniculae feflllia, alterna, remota, linearia, acuta, 3 aut 
4 linearum longitudine.

Panicula tenuis caulem terminat.
Perianth, Fol. 5 linearia, obtufa, corolla breviora.
Corolla Petala 5 infera, oblongo-ovata, obtufa, pallide rubra, 3 venis fatu- 

ratioribus notata, fine punélis, qvantum videre licuerit in fpecimine 
exficcato.-*

Stamina. Filamenta to fubulata, alternis longioribus corollam æqvantibus. 
Anther<e fubrotundæ, didymæ.

Pißill. Germen ovatum, Styli 2 fubulati flaminibus longiores, Stigmata 
recurva.

S. 39-
Fra Grønland haver jeg seek af bekiendte Saxi fr. nivalis, oppofiti-folia, 

cernua, cespitola, ri villaris; Den sidste viger i nogle smaae Poster fra Linn. 
Bestrivclse, da samme gierne er loden; ved Roden ere ikke allene Blade, som 
i z og s Lapper ere deelre; men undertiden et og ander, som er enkelt; ligesom 
og at ved Blomstrer findes et eller andet Blad, som er deelt i Lapper. Blad- 

Kkk 3 stilkene 
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stilkene udvide sig ved Roden til Skeeder, som omsiutte Stilken og Greenene; 
hver Skamme bcerer gemeenlig i Toppen 2 Blomster, som i Henseende til Plan, 
ten ere temmelig store; Stovstenglernr ere stade, vexelviis mindre, og bcrre 
Stsvgiemmer, som ere deelte i 2'smaae Kloder. Frugtknoppm (G er men) er 
temmelig stor omgivet af receptaculo. Rorene {Styli) ere korte men sore; og 
Rorknappen (Stigma) er heelt og fort. Tab III. No. XIII. sorestilles Planten 
i naturlig Storrelse, som den almindelig falder, og oven over sees et Blomster 
forstorret. Fra samme Land har jeg desuden faaer en meget rar, og ey endnu 
af Urtekyndige beskreven Saxifraga-, som jeg haver kaldet 301 fpi data, og bor 
komme næst efter Hr. Linners hypnoides; men kand ingenlunde mcenges med 
samme, da Skicrlningsmærkerne imellem begge ere tydelige. Stammen paa 

-denne er vel nedheldende; men der er ingen udflydende og omkrpbende Spirer 
(Stolones repentes), Bladene ere hverken gronne og flade, eller endes neden til 
med en Ungvi lineari, de ere i dens Sted tsrre, Pergementagtige og udhulede fom 
et langagtigt Udsnit af en Cylinder eller Polsehorn, og ere for neden lidet mindre 
brede end oven til; Begge ere vel treklovede; Men dennes ende sig med tre solv- 
hvide Torner eller Pigge, og Kanten er besat med Haar eller Bryncr af samme 
Farve; De formeere vakre Roser eller Stierner, af hvis Ape Stilken fremflyder, 
som oven for samme er rag«opstaaende, og fast af en tverhaands Hoyde. Dillenii 
Figur og Beffrivelse paa hans Saxifraga gdaélylites Grönlandica haver ingen 
Overeensiemmelfe med Lenne. Saxifraga Bronchialis syncs vel efter Beskrivelsen i 
nogle Poster at komme overeens med Vores; men stiller sig og i mange derfra, 
og fores til en anden Orden, tilmed mangler Figuren, som stulde afgiore Sa< 
gen med Vished. For at give en fuldstcrndig Oplysning om denne prægtige 
Saxifr. vil jeg foye til Figuren, som sees Tab. VI, No. XXL, .dens Aridestem/ 
meste og Beskrivelse.

Saxifraga gcufpidata, fol. radicalibus denfiflime imbricatis, concavo cu
neiformibus, ciliatis, tricufpidatis, caule afcendente nudiufculo pa- 
niculato.

Cattles plurés procumbentes, teretes, fimpliciflimi, pallide purpurei, pal
mares, ex axi rotularum terminalium afcendentes.

Fol.-infima, reflexa, nigricantia, fparla, in fqvamas mutata; His proxima 
confertim imbricata, coriacea, concava, cuneiformia, intus ferrugi
nea, extus fang vinea, ciliis argenteis margine oblica, apice tricuipi- 
data; lacinia fingula spinula nivea terminata ; Fol. fuperiora> alterna 
remota, convoluto tubulata, spinula armata.

Fhres
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Flores in panicula parva, fimplici, terminali.
Perianth. Fol. 5 ovata, ob tufa, patentia.
Corolla Petala 5, oblonga, luteo-alba, irregulari ter maculata, 3 ’venis exa

rata, calyce duplo longiora.
Stant. Filamenta 10, fubulata, corolla paululum breviora, alternis longiori

bus. Antberæ parvæ, ovatæ, didymæ.
Pift til. Germen ovatum; fere didymum. Styli 2 breviores, craffi, incurvi. 

Stigmata obtufa.

§. 40.
Fra Saxifragis kommer jeg til Stellarias, af hvilke i Island ere tvende i de 

nyere Tider opdagede, tilligemed en tredie, somernye; Afde forste erden eene 
Stellaria biflora, som i Flora Lapponica, Amænit. Academic, og Spec. 
Plancarum af Linn, med Bestriveise er anført, og af Hr. Professor ^derud
given i fin i (te Fafcicul. Tab. XII. Den anden er Stellaria Ceraftoides, som 
af Hr. Linnce i hans sidste Udgave af Flora Svecica med en kort Bessrivclse et 
anført, og af Hr. Professor Lider udgivet i fttiFafc. II. Tab. XCII. (a) Begge 
disse ere Tab. III, forestillede, den forste Fig. XI, og den anden Fig. XII. Den 
rredie, som er nye, og ikke uden fra Island bekiendt, ligger gandste med Jor
den , styder fra een Rod mangfoldige krinklede og fingerlange Stammer, som 
fra deres Leeder vepelviis udsende Greene, og ligge omkring i en Kreds ogRund- 
deel, ungefær som Geranium maritimum L.; Den voxer ved Strandbredden i 
Island, og horer med Diene ril Stellarias, siden Petala ere deelte lige indtil 
Grunden. Jeg har kalder den ^//»/vshumifufa, og foyerkiiFiguren Tab.lv. 
No. XIV. følgende Bestriveise:

Stellaria,, humifufa, Caulibus pluribus in orbem fparfis, procumbentibus;
Foliis fecundis, ovatis, apice conniventibus.

Radix tenuis,fibrofa, plures caules emittens diffufos, in orbem Iparfos, digi
tales, 4gonos, flexuosos, glaberrimos, rufescentes.

Rami axillares, alterni, cauli fimiles. .
Fol, decuflatim oppoflta, fecunda, rugosa, oblongo ovata, obtufa, con

cava, erecta, amplexicaulia, apice conniventia, internodiis longi
tudine

(a) Den sindes! Hr. Strøms Fortegnelse paa Sonders Boeder Tom. I. p. I2Z. Stel
lari« foliis oblongis; pedunculis fubbifloris.
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tudine æqvalia. Juniora viridia. Senefcentia & exficcäta ferru- 
ginea.

Flores axillares & terminales folitarii. Pedunculis longitudine foliorum te
tragonis , fuperius incraflatis influences.

Perianth. Pentaphyllum foliis lanceolatis, acutis, ftriatis, patentibus. 
Corolla. Petala 5 ad bafin bipartita, alba; Laciniis acutis, lanceolatis. 
Stamina. Filamenta 10 fubulata, corolla paulo breviora. Anther a fubro- 

tundae.
Piflillum Germen magnum, ovatum. Styli 3 longitudine Germinis diva

ricati, reflexi. Stigmata obtufa.

§- 41.
Fra Island er saavel ved vores lcerdeJslcrndere, som Hr. font's ned» 

sendt en vakker og temmelig «bekiendt Arenaria; Den flyder fra en Nvd mange 
fingerlange Stængler, som have smaae eegagtige, udstaaende, og ved Grunden 
brynede Blade, hvilke c te korsviis. modsatte kivdede og kioibrudte (carinata). 
Paa Enderne sidde Blomsterne 2 eller 3, rart fleece, hvilke i Henseende til Ur» 
ten ere temmelig store. Saavel S eg viers Figur som Beflrivelse paa hans Al
fine ferpillifolia, multicaulis & multiflora vise den at ti cere samme med voreS 
Plante. Det samme kand siges om Alfine fol. ovato lanceolatis, ciliatis, 
petalis calyce majoribus Hall. Stirp. Hel vet. Tom. I. pag. 386, Da denne 
berømte Mand i fin sidste udkomne Flor.Helv. har indseer bette, og henfort saa» 
vel sin, som Segviers Plante font Synonyma ril Linnaea Ar. ciliata, saa maa 
Ar. multicaulis i Dennes Syftema udgaae, siden den grunder sig allene paa 
forommeldte Plante hos Hr. Haller, hvilket afHr. Profcsior Oder ved Navne- 
stemmingen af denne Plante, fem Fafc. VI. Fl. Dan. Tab. CCCXLVI. af- 
bildes, er iagttaget. Da den tilforn allene paa de sydlige Fialde et funden, 
maa den af vs ansees som en stor Zitat paa de Zslandsse, og holdes vcerd paa 
det noycste at bekiendtgiores; Det er i den Henseende jeg ril dens Figur Tab. 1V. 
No. XV. har foyer folgende Beflrivelse:

Arenaria ciliata, foliis ovaris, ciliatis, acutis.
Radix tenuis, fibrofa, longa, dcfcendens.
Caules plures, difiFufl tetragoni, angulis inprimis fcabri, ferruginei, di 

gitales.

Rami
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Rami axillares, alterni, cauli fimillimi.
Fol. decuflatim oppofita, parva, obtufa, ovata cum acumine, carnoß, 

rugofa, carinata, patentia, rarius apice reflexa, bafi ciliata, conna
ta , inferius vix j. 1. * parte digiti transverfl; fuperius vero apia circiter 
diftantia remota.

Flores fubbini, terminales > ratione plantæ magni.
Perianth. Folia 5 ovata, acuta, carinata, ftriata, perfiftentia, bafigibba, 

margine membranacea.
Corolla. Petala 5 foliis calycinis, cum qvibus alternant, majora, ovata, 

acuta, membranacea, perfiftentia, alba.
Stamina. Filamenta 10 circiter; alterna interiora; breviora; cunela bafi la- 

tefcentia longitudine fere calycis. Anther £ fubrocundae, didymae.
Piß ili. Germen conicum, glabrum. Styli 3 longitudine Germinis, diva

ricati ) reflexi. Stigmata obtufa.
Peri carpi um uniioculare, apice 6 1. 8 rimis longitudinalibus dehifcens. Re

ceptaculum columnare, fafciculum filamentorum emittens, qvorum 
apicibus infident Semina plura, brunea, glabra, compreflä > renifor
mia, in capitulum collegia.

§- 42.

Foruden Lisse opregnede vsxe af Fialdurter Cucübalus acaulis i storMeengde 
udi Island og Ceraßium alpinum (a) tilligemed Lychnis alpina, saavrl der som i 
Grönland. Fra dette sidste Sred haver jeg faaet nogle Exemplarer af en Lych
nis , som i alle Maader kommer overeens med den Figur og Beskrive!se, som Hr. 
Linnar har givet over sin Lychnis apetala, dette undtagen/ at denne haren tydelig 
udvoxrt Corolla, og flere Stengier fra een og samme vedvarende Rov. Bladene 
ere smalle og linieagtige; Stammerne een Spand hope uden Greene, og ondes enten 
med et reneste Blomster, som den Lapffe eller have i de sverste Axillis 2 kort- 
stenglede Blomster som den Sioerisse. Bladene paa disse ere bredere og Blom« 
sterne meere udvoxteend paa de forste (b). Alle De Blomster, som jeg haver aabnet, 
ere Tvetuller (hermaphroditi;. Hvad jeg har seek paa denne Plante har kom
met mig paa Ve Tanker, at den er Lychnis alpina, faxatilis alba calyce 

amplo
(a) Kraut als Mausc-Oehrleiu Marr. Spltsb. p- 47. Tab. 6. d.

(b) Bcgc>e Setter findes i Hr. Proftffor Egedes Herbario.

Lll
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amplo patulo D. Mich, (a), og at Hr. Hinn« har truffet paa ufuldkomne og 
ey noksom udvoxte Exemplarer i Lapland, som have givet ham Anledning til at 
anfore denne nye Species under Navn af lychnis apetala; hvis Blomster ligne 
for det ovrige saa meget den Varietæt af Dioica, som har tvetuilede Blomster, 
at man kunde fristes til al troe Planten en stor.Udartning af samme.

§. 43*
Dersom Potentilla nivea Ltnncei ikke er den smukkeste af sit Slagt, saa 

kand vel ingen, som kiender den, nagte, at den er blank de smukkeste; da dens 
oprejste og greenede Skamme, lange opstaaendeBladstilke, fingrede og meden 
sneehvid Dunn begroede Blade, samt morkegule Blomster give denet pragtigt 
Udseende; Saavel Hr. Professor Egedes Herbarium, hvor den adssillige 
gange findes, som og de af Hr. Swertrup og ovrige Miffionariis hvert Aar 
nedsendte end meere fuldkomne Exemplarer vise, at den i stor Mangde findes i 
Grönland; Hr. Linn«, som har faaet sin fra Vesterbothen i Lapland v. Fl. 
Svec. Edit. ult. No. 4S8, har anfort Amman, som ailersorst under Navn af 
Fragaria fterilis, procumbens, foliis betonicæ inftar ferratis; stal have be- 
strever og aftegnet den, hvortil han i sine Spec Plantarum, som sildigere ere 
udkomne, har lagt den i Haller. Goetting. 2. p. 108. anforte potentilla Fol. 
ampliter crenatis fubtus tomentofis; men Planten har efter min Tanke va
ret meget längere bekiendt, da den uden Tvivl er seek af Tourneforr, som har 
givet den Navn af Fragaria fterilis alpina anguftifol. El. Bot., og tilligemed 
Figuren meddelt Hr. Magnol en Beskrivelse deraf, hvilken sidste har giort 
begge bekiendt in Horto Regio Monspel. udgivet 1697. Dette er saa vist, 
at vores Plante meget bedre og lettere kand kiendes efter Tournefotts Figur 
hos Magnol, end efter Ammans paa sin Siberisse Plante. Martin har i 
hans Spitsbergffe Rejsebeskrivelse leveret os en Tegning og kort Beskrivelse paa 
en Fragariap. 48. Tab. H. lit, B. (b), som efter de grove og ufuldkomne Fi
gurers Maade temmelig ligner vor Gronlandske, og kand opvcrkke des storre og 
stärkere Formodning om at vare den samme, soiu ben er fra samme Sted, 
hvorfra endnu vores hvert Aar i Mangde nedsendes; den ligner og langt meere 
vores end P. Norvagica, hvortil den beromte Hr. Haller forer den i sin sidste 

Udgave

(a) Tilli hortus Pifanus pag. 105. Tab. 41. tig. 2.

(b) Haller i Enumet. Stirp. Helvet. har anfort den, dog mch Tvivl, under Pet. Grandiri. 
Linn, begge Species komme og hinanden saa uær, at man kand have Aarsag at tvivle, om 
de virkelig ere forskellige-
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Udgave af Fl. Helvet., og ril hvilken jeg saa meget mindre ter hensere den, som 
jeg hverken i Hr. Professor Egedes Herbario har seer samme, ey heller har 
fundet den i nogen af de Samlinger, som mig fra Grönland ere tilstillede. En 
Vanskelighed meder alligevel i Henseende til Synonyma, nemlig at hverken 
Tourmsorr, Magno! eller Marrin melde, at deres Plankei er sneehvid og 
uldet under Bladene. Den sidste kand man let formode, at han kunde over* 
gaaet-den Omstcendighed, men det lader sig ikke saavel teenke om de tvende an
dre, besynderlig den store Tournefort; Saa meget seer man imidlertiid afBe- 
ssrivelfen, al Sca'nglen haver verret lodden, hvoraf med temmelig Vished kand 
sluttes, at Bladene cg have verret Det; endskienc intet om dem er ncevnet. Da 
hverken nogen fuldstændig Beskrivelse eller god Figur haves paa denne rare 
Verxt, vil jeg bede paa begge Mangler, og i den Henseende til Fig. Tab. VII. 
No. XXII. fepe felgende Beskrivelse:

Potenti lia nivea, foliis ternatis incilis fubtus tomentofis. Caule afcen- 
dente Linn. Fl Sv. 458.

Fragaria fterilis, Alpina anguftifolia Tournefort. El. Botan. p. 246. Inft. 
R Herb. pag. 296. Magnol. Hort. Monsp. 80. cum fig.

Fragar ia fterilis, procumbens fol. Betonicæ inftar ferratis Amm. Ruth 109. 
Tab 14. fig. 2.

Fragaria p. 48. Tab H. Lit b. Mart. Spitsberg.
Potent Illa fol. ampliter crenatis, fubtus tomentofis. Haller. Gætting. 2.

p. 108.
Ratlix teres, perpendicularis, fibrofa.
Caules piures, afcendentes, teretes, parum compreffi, lanati, fubfimpli- 

ces, nudiufculi, pedales, ferruginei.
Folia Radicali a, ternata, supra pilofa, infra denfiffimo tomento niveo ob- 

dudta; foliolis feflilibus, cuneiformibus; Terminali majore, marginibus 
paralelle dentatis, bafi triangulari integerrima; Lateralibus obliqve 
dentatis, exteriori margine profundius & inferius incifo. Fol, Cau- 
lina 3 aut 4, Supremum fimplex ovatum feflile; caetera Radicalibus 
fimilia, inæqvaliter diftantia.

Petioli teretes, lanati. Radicales foliis2plo vel zplo longiores, bafi audii 
flipulis lanceolatis, acutis caulem nalcentem vaginantibus; coloris fer
ruginei , ftriis purpureis. Caulini fimiles nili qvod fenfim breviores & 
tandem nulli.

Lll 2 Flores
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Flores in caule fupremo fub terni, pedunculis incurvis, longis, vi Ilo fis, fepe 

braéleis 2 parvis lanceolatis ad medium munitis, infiftentes.
Perianthium monophyllum, hirfutum, iofidum; foliolis lanceolatis, hir

tis, patentibus; alternis minoribus.
Corolla, Petala 5 lutea, obcordata, patentia, calyce majora, venis fatura- 

tioris coloris piéla, ungvibus parvis Calyce affixa.
Stamina. Filamenta 20 circiter, capillaria, brevia, lutea, Calycis margini 

in orbem innata. Antheræ concolores, oblongæ, didymæ.
Pifiill. Germina plurima, parva, hirta, in capitulum collecta. Styli tere

tes, divaricati, lutei. Stigmata obtufa, concava, marginata, lpha- 
celata,

§• 44*
Af dm forhen beskrevne Plante har jeg sundet mangfoldige Forandringer; 

jeg har seer den af adskillig Stsrreise fra en rverhaands til en FodS Hoyde. 
Jeg har seer Stammen bredere og mindre Greener, og saavel Blade", fom 
Blomster as megen ulige Forlighed; Men frem for andre tr mig en Plante fo, 
rekommen, som uagtet de adskillige Merker, hvorved den viger fra denne, kom
mer den dog saa nær, at man vansselig deraf kand gisre en anden Ark. Hr. 
Swerrrnp har af samme nedfendr adstillige fuldkomne Exemplarer, da jeg 
alleneste sinder et eeneste udi Hr. Professor Lgcdes Samling. Bladene ere 
g ligedan indffaarne. Bladstilkene af samme Længde; Bibladene (Stipulæ), 
næsten de samme; Calyx, Stamina, Piftilla, Stigmata ligeledes; MenSteng- 
len paa denne er gandsse nedlagt, og reiser sig allen: i Veyretved Toppen, hvor 
Ven frembringer sine Blomster; Den forrige derimod boyer Sirlken allene lidet 
mod Jorden ved dens Rod, og er for Resten oprejst; Stengeien og Bladsttl- 
fene ere paa hiin meget utdne, smalle og næsten runde; Paa denne derimod 
mindre laadne, kiendelig bredere, og som et Bendel sammentrykte. Hjnes 
Blade ere paa den underste Side stærk laadne, saa at Nerverne cregmrdffs 
finite og bedækkede. Paa denne derimod ere de underste Blade mindre laadne, 
i Det Nerverne overalt ere synlige, og de overste Blade aflegge gandsse deres 
sneehvtde Uld, og vise sig paa begge Sider af een og samme Faroe. Del be- 
tydeligste er Blomsterne, som i den forste sidde paa lange'Stilke; men paa 
Denne falde noget storre, og ere næsten 7 i Tallet, hvoraf det Mitterste flutter 
Stenglen, og 3 sidde paa begge Sider lidet under Bette i Bladkrogene. Jeg 
vil overlade til de Herrer Urtckyndiges Omdomme, om de deraf ville giere en 

V arietæt,
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Varietæt, elker nye Art. Da ForffieUen har forekommer mig saa betydelig! 
haver jeg giver den Navn af Potentilla proftrata, og dertil foyer folgende Be- 
ssrivelfe:

Potentilla proftrata, floribus in fumitate glomeratis, caule proftrato, com- 
preflo, latefcente.

Caules decumbentes, comprcffi, latelcentes, fubglabri, purpurei.
polia terna finuato-dentata , ma; gine reflexa, fupra parum pilola , infra 

tomento niveo breviflimo obducta, venis nudis purpureis; fuperiora 
fubtus nuda, fine confpicua albedine.

Petioli plani, minus pilofi, (Pipulis paulo latioribus.
Flores 7 ut plurimum in apice caulis, qvorum unicus terminalis, 3 utrinqve 

conglomerati in foliorum axillis, lutei, paulo majores, qvam in priori 
specie.

Til denne Klasse horer og Dryas o&opetala (a), som er den almindeligste Urt 
saavel i Island som Grönland, vg findes ey fielden ar have Blvmstechladene 
over der firdvamige Tal soroget.

§- 45»
Udi Polyandria Linn, finder jeg tvende os tilsendte Planter, fom, end, 

ffionr de ved forste Anseende synes ar vcrre klare , dog^ved noyere Eftersyn have 
giver Anledning ri! Betragtninger og mange Tvivl; Den forste er et Papaver, 
hvorpaa Bladene ere fioerklovede, og Stenglen siuttes med eet guult Blomster; 
da nu dette har alle Kicndetegn af Pap. Nudicaule Linneij da del desuden af 
tvende bersmte Botanici, nemlig Hr. af SLtmiot og vores Hr. Professor Oder 
derhen er sort, saa stulde Vetog synes, at jeg uden Betænkning kunde lade det 
derved forblive; hvilker jeg dog af heel vigtige Aarsager ikke kand. Jeg har 
nemlig, da jeg var i Upsai, faaet er Papaver under Navn af Nudicaule, fom 
jeg har Aarsag at troe at Mere Den rigrige Species; da det svarer temmelig til 
Di Hen i i Figur; Samme er meget forstielUg fra vores i Bladene, Stenglens 
Hoyde og Laadenhed; men fornemmelig i Blomstrer, fom ved gerning har 
faaet en morke-eller bruumguul (b) Farve med en stor sort Plcrr ved Grunden 
af Blader; Da vores derimod, hvoraf jeg har faaet over 100 torrede, alle 

LU 3 blive

(a) De« findes temmelig vel aftegnet i Hr. Egedes Brssr. over GrenlaM

(b) Usrkere end Blomsterrt af P- Cambricum.
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blive bleg-gron- eller hvid gule med en blaa-agtig Plcek ved Blomster-grundet?, 
cgjtgne saaledes deri Papaver Alpinum meere end cot Upsalste. Amman, font 
bestriver fit Siberiste Papaver, |om jrg holder for der samme med vores, tvivler 
og meget paa, at hans er Det samme med Dillenii, baade for Rodens FsrligheV 
(som i vores er som lange trinde kiodagtige Remmer) fom og lorManglen af den 
Lugt vedBlomsteret, hvilken har givet Anledning ti! Dillenii Navn; Heller ikke er 
vores det samme med Pdp., Alpino, endstism de torrede Blomster meereligne 
dettes, end Pap. Hudicaulis Blomster; thi Bladene i vores, hvor foranderlige de 
for Resten cre i Storrelse, Laadenhed, Lappernes Figur, Jndstierning eg Af
stand, komme dog alle Deri overeens, at en lang Bladstilk sirmes oven i ved et 
7fliget Blad, (aldrig derover Declt) meget sielden allene sfliget; De kunde Der» 
fore ingenlunde kaldes tvficerede (bipinnata), ere og meget grovere og haar-rigers 
end paa Pap. Alpino, som jeg baade har seek blomstre i Hr. Professor Lranyrs 
Have i Vieu; og epcr desuden ved hans Godhed et meget suldstandigt Exem
plar af, hvilket jeg med min Plante nope har sammenholdt, og fundet Det lige# 
saa lidet at komme overeens med samme, som med hans og Gegvrers Tegninger. 
Da jeg nu saaledes har for mig z Arter af Papaver, som alle komme vvereenS 
i det at de ere ecnblomstrcde og barsiaminede; men stille sig for Resten saa me
get fra hinanden, som Arter i Almindelighed pleye; Saa har jeg troet Det sik- 
kerst, hverken at forbtnDe vores med P. Nudicauli eller Alpino, men deraf 
Støre en nye Art under Navn af Pap ', radicato, som faaer Sted imellem begge. 
Den voxer ellers i Overfiodighed paa vore Fielde. Hr. Professor stader har 
fundet den i Norge. Fra Island have alle De did reiste Botanisier bragt den. 
Den findes i Hr. Professor Egcdeo Gtsnlandste Herbario, og er sammesteds 
fra tillige nted dens Afvigninger i Mcrngde nedsendt af Hr. Swcrdrup (a), ja 
jeg formoder og, at Den falder paa deSveitzerste og Pyrencriffe Fielde, og er 
Maastee Hall. Papav. z in enum. flirp. Hefvet, hvilket ban haver holdet for 
Alp. Linn. Denne Species. Den Indsigelse, fom han gior imod De Figurer, 
som. have forestillet Den med alt for smalle og adspredte Blade. Den Bestri- 
velse over Bladet, at Det er sammensat af smaae sammenhaabede cegagtige 
Stykker paa Enden af Bladstilken. Den Antegning ved Pletten af Bails paa 
De torrede Petala, hvilket altsammen stemmer overeens med vores Plante, har 
foraarsaget mig Denne Mistanke, hvilken, dersom vener grundet, hcever en

Mod-

(9) Den bliver vel cg den hvide Valmue hvorom Martens taler i sin Spitsbcrg. Reise 
pag. 41. saaledes: "Mit Willen ober habe ich ausgelassen den weiss n Mahn , davon 
"wir viele Blumen aus unsere Hüte steckten re. Die ganze Pflanze war nur einer Spannen 
"lang. r .
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Modsigelse imellem ham og Hr. Linner i Henseende til Blomsterets Farve (a). 
Artigt er Det ellers, at denne Plante , som paa vores adssillige Fjelde i saa stor 
Mangde forekommer, ey endnu er sunden paa dr Lapsse eller Svenffe; i Hen» 
seende til Storrelse af Stengel og Blade er den meget forssiellig; da den falder 
fra en Fingers til en Spands Lcrngde og derover, hvilket i Fig. XXIV. 
Tab. VIII. er forestillet, hvortil jeg vil lcgge folgende Bessrivelse:

Papaver radicatum, radicibus longifllmis camo fis Foliis fimplicibus ova
tis, pinnato-finuatis, fcapis unifloris, capfulisqvc hifpidis.

Radix cylindrica, crafla, ramofa, ramis longifllmis loreis carnofis.
Scapi piures digitales, palmares, fpitb antei, fuberccti, teretes, pilis ruflis 

patulis & fubappreflis hirfutiflimi.
Folia ad radicem plura. Infima in fqvamas mutata, catena, in perfectis 

pollicaria, circumfcriptione ovata; pilis decumbentibus hirfutiflima, 
finuato pinnatifida; Pinnis 3 communiter parium cum impari, ovatis 
vel ovato lanceolatis, acutis, fuperioribus imbricatis; inferiori pare 
longius remoto; ut plurimum integris, fæ pe altero, rarius utroqve 
latere incilis.

Petioli plani, hirfutiflimi, foliis longiores; ball dilatati, membranacei, 
continua fupereqvitatione fociis fuperimpofiti.

Flos terminalis unicus.
Perianthium, 2 phyllum, caducum; Foliis oblongis, concavis, hirfutis, 

nigricantibus, 1 brunneis.
Corolla Petala 4 fubrotunda, glabra, integerrima, decidua, ftriis venofis, 

lineæ ab apice diftantia anaftomofi junétis, infignita; in exficcatis co
loris pallide flavi cum macula cærulefcenti ad bafin.

Stamina. Filamenta plura, plana, linearia, germini breviora, lutea; at 
exficcatione caerulefcentia. Antherae compreflæ, oblongae, utrinqve 
emarginatae, luteae.

PifiiU. Germen magnum, oblongum, pilis rigidis, erectis, muricatum. 
Stylus O. Stigma peltatum, Radiis 6 rarius 8 divaricatis, linearibus 
nigris, rariflime albis, 1. albis cum margine atro.

§- 46.

(a) Hr. Haller har i sin sidste Udgave af Flor« Helvetica giørt denne min Formodning til 
Vished; Dog glor han endnu ct 8xecie8 as begge, og istiden for, at Bestridelsen for 
meest paffede paa vores Papaver, synes den nu incest at stemme vvcrcens med p. Alpino.
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Den anden Planke er en Ranunculus, som voxer paa vandagtige Steder, 
kryber med Skammen, og har dybt-rredeelke Blade, som sidde paa lange 
Stilke, hvilke neden ved Grunden med en breed Srenglen omgivende Hinde ere 
formeerede; Blomsterstilkene komme ud af Bladkrogene, ere gemeenlig kortere 
end Bladstilkene, og bare paa Enden et lider guulk Blomster; Denne korre 
Beffrivelse synes ar forestille en bekiendt og almindelig Urt, om hvilken ingen 
Tvivl burde have Sked, nemlig Ranunculus aqvaticus, hederaceus, luteus 
C. {Bank, eller hederaceus Linnæi, og dog alligevel drister jeg mig ey til sam» 
me at henfsre min Plante. L. Baud. Navn angiver Blomsterer at vatre guult. 
I. Dauh. Beskrivelse Hift. plant, p. m. p 782. siger det samme; Men begge 
disse anfore det efter Dalechamphvis Ecco de i Henseende til denne Plante 
allene synes at have varet. De folgende Botanici, som jeg har feet, imod- 
sige tilsammen Dalechamp og hans tvende Efterfolgere, og tillegge Blomsteret 
en hvid Farve. Saaledes anforer Courneforc j. R. H. Tom. I. p. 286. 
denne Ranunculi Navn af il. Daub.; men setter i stcden for Luteus > flore 
albo parvo. Vaillant, font i sit Botanicon Parif. pag. 170. anforer I. 
Bank), gior samme Forandring. Dillenius in flora Giß’, pag. 68. retler og 
Batch. Ravn saaledes: Ranunculus aqvaticus hederaceus albus (non luteus) 
C. Baub. Morifin er af samme Tanker, som i sin Hiftor. Plant Pars eda. 
pag. 441. 442. tvende gange erindrer, at Corolla er hviid, og tredie gang ved 
Figuren §. 4. t. 29. sekter albus, male flore luteo. Rayus in fynopfi plant, 
p. 249. ncrvner den Ranunculus aqvaticus hederaceus albus. Hr. Linn« 
anforer saavel in horto Cliff, som i species Plantar. Bauhins Navn uden 
Rmelft; men da han tillige henviser til Rayus og Morizon, maa man kroe, 
at han er af samme Tanker, som de, i Henseende til Blomsierets Farve. Da 
mi saa mange fortreffelige og noyagtige Botanici baade fta de Steder, hvor 
Dalechamp har samlet sin Planke, og andensteds hvor Ven i stor Mamgdevoxer, 
have eenstemmig rettet Bauhmerne i Henseende til Blomsterets Farve, saa 
synes deraf at flyde, ak samme bestandig er hvidt, uden at vare nogen Foran
dring underkast; Thi dersom saadan en Varietet ffulde gives, synes den at 
maatte vatre forekommet een eller anden af diste store Mand, som fra saa ad- 
ssillige Steder have anmeidek Planten, hvilke da ikke ssulde have ladet det, 
som var til fita stor Undskyldning for Barchinerne, .vare ucknmerket. Hvortil 
kommer, ar den gode Dalccha,mp maaffee ey ved Beskrivelsen har havt Blom
steret ved Haanden; Thi da han legger ti! at Farven er guui, som paa de an- 
Lre^4»., synes han at have aufert det allene ester Slutning og Formodning.

Ved
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Ved mit Ophold i Holland samlede jeg den, som under Navn af Hederaceo 
der er bekiendt, og den samme har jeg siden feet fra Holstein, hvor den i Mcrngde 
stal voxe, begge Exemplarer have $ hvide og ved Enden spidsede Petala, meget 
mindre end paa Ranunculo fol. rotundo & capillaceo C. Bauh.; Og ere ikke 
allene i Henseende til Blomsterets Farve; Men og i andre Stykker sorstielligr 
fra vores Jslandste Plante. Den forste (a) er i alle Deele, Blomsteret allene 
undtagen, førere end den sidste. Den fpreeder sig stærkere og er metre greenel. 
Bladene (b) ere i Randen allene deelte, sædvanligt i 5, rarere i 3, brede Lobi; 
Paavores ereBladene Palmata eller grunddeelte, saaledes, alde fcedvanligst ere 
staarne i 3 rarere i 5 astange eller eegagtige Stykker, som enten alle ere heele 
eller kloftede t Enden, og der mitterste undertiden gkloftet. Efter Vaill. Beret« 
ning Bot. Parif. pag. 170.ee Calyx sdeelt og Blomsterbladene, som ere tilspid« 
fede ved Enden og udfpreedte i en Stierne, 5; Paa vores har Hr. Lönig 
bestandig fundet Calyx bestaaende af 3 Blade, og Corolla af ligesaa mange, 
som ere breeds og rundede ved Enden. Stamina har Vaillant angivet for 10, 
Hr. LinnE i Horto Cliffort. og siden i Gener. Plantar. Edit. ult. med metre 
Vished for 5. Aönig (c) har nit paa vores Jslandste fra 6 til 9. Ellers 
kommer denne Jslandste, hederaceus C. B., og Ranunculus aqvaticus feu 
folio rotundo & capillaceo temmelig ncrr hinanden, og kand der vel vare at 
den sidste eller en Varietæt deraf, af nogle Botanicis er holder for Hederaceus 
C. B., hvilket jeg ikke ror love jo kand nære hendet vores gode Peder ælling, 
som anforer R. hederaceus i sit Viridario at vvxe overfiodig hos vs i ferst 
Vand; Da saavel andre af vores Botanisier, som jeg selv ikke har feet denne, 
men vel Ramme, folio rotundo & capillaceo at fylde vores Bcrkke. Til vores 
Jslandste Ranunculus, som jeg for ovenanforte Slatfager holder for enntjeSpe
cies, meener jeg, som et sikkert Synonymum at kunde hensere Ranuncul. Z 
Mart. Spitsberg, (d) p. 44, Tab. G. lit. E; Oa Den korte Bestrivelse som han 

giver

(a) De Figurer, font jeg harer sect over denne Plante hosDalech., I. Bauh. og Msrizoir, 
ere ey alt for lignende, og synes udtegncde efter hinanden.

(!>) Have ester I. Bauh. Iagttagelse en sort Plet ved Grunden. See Hr. Professor Oders Figur 
Fafc.VT. Tab. CCCXXL

(c) Hr. Rsnig har forst samlet den i Island; men siden har jeg ved Hr. Brasen faaet ad- 
stillige Eremplarcr fra Grönland; den synes at vare Lranyes Ranunculus aqvaticus 
p. 83. Gr^nt.Bestr.

(d) Helst nu da jeg har faaet den fta Grönland.

Mmm
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giver over sin, (lemmer ey ilde med vores, og der endog i Henseende "til Blom« 
(leret, som han siger stal have Seller 7 Blade, hvilket er saa, naar-man regner 
Fol. calycina med, som han for Farvens ffyld har giort. Figuren, i hvorvel 
den, som de andre, er grov og meget manglende, ligner dog meget, og ingen 
Skionnere vil nægte oS, at den jo meget bedre passer paa vores end paa Ra- 
nunc. II. in Enumeration ftirp. Helvet. (a), hvortil den af Haller er bleven 
henfort. For ydermere at bekiendtgisre denne rare Ranunculus, har jeg ladet 
den aftegne, og vil nu (lutte min Afhandling for denne gang medatanfore vver 
samme en kort Beskrivelse.

Ranunculus Hyperboreus, foliis profunde globis, lobis oblongis divarica
tis, caule filiformi repente.

Ranunculus 3 Mart. Spitsberg pag. 44. Tab, G. Lit. e. Flor. Danic. Tab 
CCCXXXI.

Caulis filiformis, debilis, compreflus, glaber, repens, ramos fimiles ex 
axillis foliorum emittens.

Fol. alterna, glabra, pollicari & fesqvipollicari fpatio remota; profunde 
3-, interdum & hoc in inferiori parte sloba; Lobis oblongis 1. obo vatis, 
ut plurimum integris, rarius apice 2-vel 3 fidis, inhaerentia petiolis lon- 
giffimis, flaccidis, membranaceis, bafi cylindracea dilatata caulem va- 
ginantibus.

Flores ex axillis foliorum folitarii, pedunculis planis, flaccidis, membra
naceis affixi.

Rerianthium. folia 3, fubrotunda, lutea, parva, decidua.

Corolla Petala 3, obovata, calyce longiora, patentia, lutea.
Neclarium, fqvama parva ad ungves petalorum.

Stamina. Filamenta 6 ad 5 corolla breviora, Anther# oblongae, luteas, 
didymæ.

Pißill. Germina plura in capitulum collecta. Styli O. Stigmata reflexa.
Semina plurima fubrotunda in capitulum oblongum collegia.

(a) No. 1167. i sidste Udgave.

For-
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Forklaring over Kobberne. '
i. Tavle.

Fig. I. Königa capitata (A) Stenglen med sine Greene, (b'1 Bladene. De tin# 
derste modsatte; De øvrige paa Stenglen vexlende; De sversie i en 
Krams omsiutrende Blomsterer. (c) Blomsterne samlede i et lidet Hoved.

B. Planten med sine Greene, zb) som ved A, (c)ligeledes, (c*)Hylsterbla« 
dene deelt til Grunden i 3 Fliigr. (d) Stamina, (f) Germen, (e) Stig
mata.

Fig. II. Gentiana involucrata (a) Roden med Bladene, (A) Stenglen, (b) 
de store Blade, (c) Greenene, (d) Hovederne med Blomster, (e) Blade
ne, som indflurte Blomsterne, (f) Blomsterbundrel (fafciculus florum),
(g) Hylsterbladene nedlagde (folia calycis reflexa), (h) Blomsterbladet 
(corolla) aabnet, (i) Stovstenglerne (flamina), ^k) Fruglknoppen (Ger
men) , (1) Rorknappene (Stigmata).

EnAfvexlingafforrige. B. Stenglen, a, c, d, som i forrige Figur.

Fig. III. Gentiana detonfa (a) Planken med Stengel, Greene og Blade, (b) 
Hylsteret, (c) Blomsterer, (d) Lapperne af Blomsterer, (f) Teenderne, 
(e, Stovstenglerne, (g) Fruglknoppen, (Ir) Rorene med deres Knappe.

Fig. IV. 8vertia fu'cata (a) Stenglen og Greenens, (b*) de underste Blade,
(b) de andre Blade, (c) Blomsterne, (d) Hylsterbladene, (e) Blomster
bladets Flüge, (f) Stovstenglerne, (g) Haarbustene, (h) Fruglknoppe« 
med Fnuren midt paa, og Rorerne med deres Knappe.

H. Tavle.
Fig. V. Gentiana nivalis (a) Bladene, (b) Greenene, (c) Blomsterne, (d) 

Hylsteret nedlagt, (e) Blomsterbladet aabnet, (g) Flagene eller Lapperne 
(laciniæ), (f - Teenderne ved Grunden imellem Fliigene, (i) Frugtknop
pen, (k) Rorknappene.

Mmm 2
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Fig. VI. Gentiana Tenella, (a) Skenglen og Hovedgreenene, (b) de mindre 

Greene, (c) Bladene, (6) Blomsterstilkene, (e) Blomstcrer, (5) Hylste
ret nedlagt, (g) Blomsterbladet aabnet, (h) Lapperne, (i) Haarene", (k) 
Frugtknoppen, (1) Sovstenglenr.

gig. VII. Juncus biglumis. A. et mindre Exemplar, (a) Bladene, (^Stil
ken, (c) der mindre, (d) del storre Jndsvsbnings (involucrum) Blad, 
(e) Blomsterne.

B. Et stsrre a, b, c, d, e, som A.

Fig. VIII. Juncus triglumis. (a) Roden med Bladene, (b) Stenglerne/ (d) 
Jndsvobnings-Bladene, (e) Blomsterne.

Fig. IX. Saxifraga Cotyledon, (a) Rodbladene, (b) Stilken bekladt med 
Blade, (c) Blomsterne.

in. Tavle.
Zig. X. Saxifraga pundata, (a) De fuldkomne Blade, (a*) de speede og ufuld

komne, (b) Srcnglen, (c) de overste Blade, (d) Blomsterne, (e)Blom- 
sterbladene, (f) de lange og (g) de korte Sksvstengler, (h) Frugtknoppen, 
(i) Rorene.

Fig. XI. Stellaria biflora, (a) Roderne, (b) de underste Blade, (c*) de sver- 
ste, (d) Stengierne, (e) Hylsterer, (f) Blsmsterer, (g) Stovstenglene,
(h) Frugrknoppen, (i) Rorene.

Zig. XII. Stellaria Ceraftoides. (a) Stammen med Greene, (b) Bladene,
(c) Blomsterstilkene, (d) Hylsterer, (f) Blvmsterbladene, (g) Srsv- 
fienglene, hverander kortere, (K) Frugtknoppen, (i) Rorene.

Fig. XIII. Saxifraga rivularis. (a) Roden, (b) de Fliig-deelte Blade, (c) de 
heele Blade, (d) Blomsterstilkene, (e) Hylsterets Bladfliioe, ff) Blsm- 
sterbladene forstorrede, (g) Stovstenglene ligeledes og (h) Frugrknoppenr 
med (i) Rorene og Knappens. Denne Plante er uden Tvivl forst fun
den af Marrens i Grönland, og holdet urettelig for en Ranunculus, fts 
p. 44« Tab. H. lit. C. ? Marrens Spirsb, Reift.

IV. Tavle.
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iv. Tavle.
Fig. XIV. Stellaria humifuCa. (a) Roderne, (b) Skammerne og Greenene, 

(c) Bladene, (d) Hylsteret, (e) Blomsterbladene, M Srovsienglene, 
(g) Frugtknoppen, (i) Rorene.

Fig. XV. Arenaria ciliata, (a) Roderne, (b) Stenglen, (c) Bladene, (d) 
Blomsterne.

Fig. XVI. Ranunculus hyperboreus. (a) Roderne, (b) Stenglen, (c)Bla- 
destilkene neden til udviidede i en Hinde, som omgiver Stenglen, (d) 
Blade med deelte, og (e) med heele Lapper, (f) Vlomsteret, (g) Hoveder 
med Frugt.

V. Tavle.
Fig. XVII. Andromeda cærulea. (a) Stammen, (b) Greenene med Meerker 

af de affaldne Blade, (c) Bladene, (d) Blomsterstilkene, (e) Blomster* 
ne, (k) Hylsteret, (g) Blomsterbladet, (b) Lapperne paa Blomsterbladet,
(i) Stovstenglerne, (?) Srovgiemmernr (antheræ), (k) Frugtknoppeu,
(l) Roret, (m) Rorknappen, (n) Froehuuser.

Fig. XVIII. Andromeda Tetraqvetra. (a) Stammen, (b) Greenens bedakte 
med Blade, (c) Blomsterstilkene , (d) Blomsterne, (e) Hylsteret, (e*) 
Blomsterels inderste Deel i naturlig Storelse, (f) Blomsterbladet oventil 
deelt i s eegagtige Lapper (g), f* og g* samme forstorrede, (h) Skovsteng- 
lerne forstorrede, (i) Srovgiemmerne ligesaa, og (K) Hornene, og (1) Frugt
knoppen staaende paa den rinodannede Gamleplads (recptaculum) med
(m) Roret, og (n) Knappen, (o) Froehuusek i naturlig Stsrrelsr.

VI. Tavle.
Fig. XIX. Campanula Uniflora. (a) Hovedroden, (b) Greenens, (c) Begyn

delsen af Srengierne, beklcrdte med Skicrl, hvorimellem krusede Haar, 
trevler fremkomme, (c) S tenglerne af forssiellig Storrelse, (d) underste 
Blade, (d*) overste Blade, (e) Blomsterne.

FlgMmm 3
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Fig. XX. Diapenfia Lapponica. (a) Roden, (b) Bladene bedcekkende Skam

mer og Greene, (c) Stilkene, (d) de l overste Blade, (e) Blomsterne, 
(f) Hylsterbladcne, (g) Blomsterbladet, (h) dets Lapper, (i) Stov- 
stenglerne, (k) Sksvgiemmerne, (1) Frugtknoppen, (m) Roret, (n) 
Knappen.

Fig. XXL Saxifraga tricufpidata. (a) Stengelen strap oven for Roden bedcrk- 
ket med Blade til Skicrl forvandlede, (b) Bladene strap oven for disse, 
(b*) Stilkbladene, (c) Skenglene selv, (d) Hylsteret, (e) Blomsieret, 
(5) et Blomsterblad med sine zAarer, (g)Slovstenglerne, (h) Frugtknvp- 
pen, (i) Rorene med deres Knappe.

Vil. Tavle.
Fig. XXII. Potentella nivea, (a) Roden og de nederste Skicrl, (b) Stam

merne, (c) Bladstilkene, (dj Bladene, (e) et siddende Blad midt paa 
Stenglen, (f) de overste Blade, (g) Hylsteret, (h) Blvmsterets Blade.

vin. Tavle.
Fig. XXIII. Epilobium Corymbofum. (a) Trevle og Skicrl ved Roden, (b) 

Stammen, (c) Bladene, (d) de udssydende Greene, (e) Blomsterstil
kene, (f) Frugtknoppen, (g) Hylsterbladene, (h) Blomsterbladene.

Fig. XXIV. Papaver radicatum, (a) Roden, (b) Stammerne, ^Bladstil
kene, (d) Bladene, (e) Hylsteret, (f) Blomsteret, (g) en Stovstengel 
med Srovgiemmel (h), (i) Frugtknoppen, (k) Rorknappen.

Anhang.
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Anhang.
Lit. A.

Til D. Arrders Lemvig og D. Thomas Frnke, M. Joen 
Jacobsens Residence anrorende.

C. 4tus.
C '

Vor Gunst tilforn, vider, at eftersom Vi er kommen udi Forfaring, hvorle
des Vores kiere Farfader, Könning Christian den Tredie, Dannemarkes, 
NorgeS rc. Konning, Salig og Hsylovlig Ihukommelse, naadigst stal have 
funderet til alle tre Kirker her sammesteds, et Stokke Jord liggende imod 
Skldenstreedet, udi Lcrngden CCXX. Fodder, i Breven CX. Fodder, med 
saadanne Forord, at derpaa stal bygges trende Vaaninger til Prceste-Enker. 
Da efterdi Kirkerne endnu ikke stal have begyndt nogen Bygning paa fornævnte 
Plads, det og ffa! vcrre Kirkerne fast mere til Besvcrnng, samme Plads at 
lade bebygge og ved Magt holde, end at give enhver Enke aarligen til Huns» 
Leie Tolv Rdlr., eftersom nu ffa! vcrre brugeligt; Vi og formerke, at her sam
mesteds ffal vcrre Mangel for en Residence til cn Phyficum Profeflbrem; Bede 
Vi eder og ville, at I med det forderligste lader opbygge og forfcerdige en Re
sidence, fom er begyndt hos det nye Collegii Huus her sammesteds, udaf hvis 
Penge, som er collegeret til forncrvnte Collegii-Huuses Bygnings Behov, og 
I udi Behold haver, og Wen dertil lader invlukke forncrvnte Stokke Jord for 
<n Have og Agerrum til forncrvnte Residences Behov, Saa at Os Eiffelig 
Hederlig og Vellcrrd Mand M. Joen Jacobsen, som til samme Profes er til
forordnet, derudi kand have sin gode og beqvem Vcerelse. Der. rc.

Hafniæ den 30 Julii Anno 1600.
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Lit. B.

Udstrift af Akademiets Aétis, meddeelt af Hans Hsycervcrrdighed 
Hr. Doet, og Prof. Holm, nu varende Rector.

Da den nye Nesidentz byggedes Anno 1600, begicrrede Rector Andreas Chri- 
ftianus den 12 Julii i Consistorio, "at maatte bekomme den nye Residence, 
"som nu byggedes udi 8tudii-Gaarden. Saa vilde han i Fremtiden plante der en 
"hortum Medicum. Epifcopus facile confenfit: Refenius der kunde nogen 
"anden have i at sige. Blev optaget til tu'cere Deliberation." N erste 16 Julii 
anni ejusdem fe. 1600. modte Prcesten ved H. Geistes Kirke M. Jonas Jacobi, 
som var kaldet til Professor Embede, og gjorde sin Eed rc. hvorpaa folger: 
"Reélor adhuc petiit fibi concedi novam Refidentiam in area studii, quam 
"statirn fignificavit M. Jonas fibi deputatam &. conceffam effe a Regia Ma- 
"jeftate & Cancellario. Nerste 6 Aug. n. 5, Reélor indicavit Volunta- 
"tem Cancellarii effe, ut habitatio M. Jonæ intra diem Michaelis perfi- 
"ciatur.

Lit. C.

Kongelig Skiode og Gave-Brev paa den Academiffe 
Haves Plads.

93i Christian den Fierde med Guds Naade, Dannemarkcs, Norg's rc. Kon« 
ning. Giorre alle vitterligt, at eftersom for nogle og 60 Aar siden er givet og 
fonderet til alle 3 Kirker her udi vor Kiobsteed Kiobenhafn, er Stykke Jord 
beliggendes mod Skidenstrerder, dog derpaa ssulle bygges 3 Vaaninger til 
Prcrste-Enker, naar nogen Sogne-Prcest der sammestcrds dode og afgik, og 
Vi forfare at ikke endnu til des stal vcrre fort nogen Bygning paa samme 
Plads; Men enhver Praste-Enke, at have havt aarligcn af Kirkens Indkomst« 

Pendinge 
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Pendinge crl Huusleie; Og efterdi forncevnte Plads udi faa lang -en Tiid ha
ver lagt ode, og ikke derpaa er faaet nogen Bygning; Saa og efterdi Univer
sitetet der udi sorncrvnte vor Kisbstad Kisbenhavn er med en nye Restdenh ble
vet forbedrer; Thichave Vi naadigst undr, ffisr og giver, og nu med Dette 
Vort aabne Brev unde, ffisde og give formeldte Plads til Universiteter der 
sammesteds, saa der alciid herefter stal ligge og bruges til en Have til formeldte 
Residence, hvorudi kand ympis og plantis synderlige Simplicia, og stal den 
Professor, som i formeldce Residentze bliver boendes, dermed have Opseende.

Thi forpligte Vi Os, Vore Efterkommere, Konger i Danmark og Cro- 
nen, at fri-hiemie og fuldkommeligen tilstaae formeldte Vor Universitet for
meldte Plads udi sin Lcengde og Brede, som den uu forefunden er, for hver 
MandS Tiltale fom derpaa kand tale med rette, udi nogen Maade, Givet paa Vort 
Slot. Anderjkow den 2 Augusti Anno 1600.

Under Vort Signet.
CHRISTIAN.

Lit. D.

Doet, (litte Sperling, at voere Medicus udi Bemehuset 
og Botanicus udi Haven ved Kiebmhavn.

C. 4tus.
G . A. W. at Vi naadigst have contraheret/ og nu med dette Vort aabne 
Brev contraherer med Os Elsteiig Dock. (Dtto Sperling forordnet Medico 
udi Bsrnehuset udi Vor Kiobsted Kiebenhavn, at stal selv herefter have gode, 
dygtige ogustraffelige Medicamenter, som kand fornoden giores til Bornenes 
Cuur sammesteds, saavelfom god Salve, som'den forordnede Badffier udi 
forncevnte Bornehuus ril Plaster stal bruge, hvorfore Vi aarligen naadigst 
haver tilsagt hannem 1000 Rdlr., som hannem aarlig af Vores Rentekammer 
til gode Rede stal erlegges, og stal samme Contract begynde og migaew Philippi 
Jacobi Dag sidst falden, og siden aarlig cominueres imeden og al den SrupS 
samme Vores Contract ved Magr staaer, derforuden have Vi naadigst bestilt 
hannem ar stal vcere Vores Botanicus, og have flittig Indseende med Haven ved 
vor Kiobsted Kisbenhavn, og tilholde Urtegaardsnranden,at han sig beflitter,at have
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alle de Simplicia, som groer dog i Vore Lande, hvorfore Vi hannem have aarli- 
gen tilsagt 200 Rdlr. inSp., hvilken Besolding og ffal angaae fra Philippi Jacobi 
Dag sidst forleden, og siden aarligen continuere, saa lcrnge han samme Be
stilling forestaaer; Sammeledes er hannem aarligen tiisagk 200 Rdlr. for al 
vcere Medicus udi forncevnte Bornehuus, hvilke forncevnte 200 Rdlr. ffal an
gaae fra den Tud han udi samme Bestillinger indtræder, og siden aarligen fort, 
indtil saa længe Vi anderledes derom tilsigendes vorder; Thi bede Vi og byde 
Vore Rcntemestere rc. Glükstad den 7 Junii Anno 1638,

Lit. E.
Otto Aragh, Doct. Jacob Fabncms, Doct. Oiufworm og 

Doct. Niels Foss finge Brev D. Otto Sperling angaaende.
C. 4tus,

S- G. T. Vfbede Eder og ville, at I erfare, hvorledes Doct. Otto Sper
ling sig i sin Timeste medens han paa Bornehuufet bestilt var, forholdet haver, 
og skulle Occo Rragh give agt paa forbemeldte D. Sperlings Aflioner og 
Opvartning, og Doctvres paa hansCuur og Medicamenter. i.)"Om D. Sper
ling haver havt den Omsorg for Bornene t Bsrnehuriser, som hannem hans 
Bestilling tilholder. 2) Hvad for Medicamenter han haver brugt til dem, 
som ere saa meget udflagne, al den Stund fligt med Smorren mret kand flee, 
som han altiid brugt haver. $.) Om han med Bad og Smorrelse haver været flik, 
tig ved dem, som ere Lamme i Hænder og Fodder. 4.) Medicamemerne ffal be
stes, som han haver brugt, om derudi er den Underffeed brugt, ester Sygdom
mens Underffeed, om hvilken Leilighed Badfferen i Bornehuufet ffal adsporgcs 
ved hans Eed, han Os svoret haver. 5.) Det Folk, som vare i Bornenes 
Sygehuus, ffaladsporges hvortil de haverseet fornævnte D- Sperling der.
6.)  Johan i Vores Have ffal ved sin Eed sige, hvor tic han haver feet ostbe- 
meldte D- Sperling forgangen Sommer i Haven, og hvad han der udrettet 
haver. 7.) Naar I nu have fornummet, hvad for Medicamenter til Bornene 
er brugt, da ffal deres Værd fettes op, paa det man kand erfare, hvor nær 
han er gangen den Summa af 1000 Rdlr., som han for Medicamenter bekom
mer til Bornene em Aarer. Hafn. den 30 Novembr. Anno 1644.

Lit.
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Lit. F.

Doct. Thomas Finke, Doet. Simon Pauli, Doct. Christen 
Stougaard, Dock. Christian Fabricius finge Brev 

Doct. Otto Sperling anlangende.
C. 4tus.

S. G T. Eftersom Vi naadigst til Sinds ere, at lade censurere D. (Dtto 
Sperlings Cuur, som han udi Bornchuuset, den Stund han der at opvarte 
naadigst af Os var befalet, brugt haver; Saa og, ar lade taxere hans Medis 
camenter, til at erfare, hvor ncrr de gaaer iooo Specie Rdlr., som Vi han
nem naadigst derfor aarligen lod give, og Vi alleredenaadigst haver anbefalet Os 
Elstelig, Hederlige og Hoylcrrde Doct. Jacobo Fabricio, vores Liv-Medico, 
saa og Doct. Oluf worm, Professor her udi Universitetet, og Doct. Niels 
Foss, Med. udi Vort Land Skaane, samme Censur og Taxt at giøre. Da bede 
Vi eder og naadigstville, at I retur eders Leylighed efter, famme Censur og 
Taxt med dennemat vvervcere, og alle Ting saaledes herudinden at forrette, 
som I del agter at forsvare og vcrre bekiendl. Fred, den ziOctobr. Anno 1644.

Lit. G.
Otto Lragh fik Brev at tiltale Doct. <Dtto Sperling.

C. 4tus.
($. A.W. Eftersom Vi naadigst erfarer, Doct.Otts Sperling tf te Categories 
at ville svare til hviö du med tilforordnede Doétoribus Medicinæ, Os Elffclig, 
Hederlig og Hoylcrrde D.Jacobo Fabricio,D. ThomaFinkio,D. Nicolao FolTio 
og D. Chriftiano Fabricio, om hans Forhold, Cuur og Medicamenter, i Bor, 
nehuuset, hos hannem atffulle forfare, naadigst af Os var anbefalet, foreven, 
dendes: umueligt at vcrre, herom at giore nogen Underretning , efterdi han 
ikke med Os nogen Contract havde stutter, om Regnskab at holde, og mere, som 
hans overleverede Erklæring videre omformelder, og Vi nu naadigst anbefalet 
fornævnte Doétoribus Medicinæ og andre , med forderligst derom atffulle kiende 
og domme, om saadant hannem umueligt, det Vi dog ikke formode, ogom 
han ikke, hvis anbefalet var, endnu kand og bor medforderligst at efterkomme; 
Anseende, han udi mange Aar saa stor Besolding haver vppebaaret, og dog 
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livet eller intet til Bornenes Veste, efter deres egen og andres Klage og Beret- 
ning, giort og udrettet; Thi bede Vi dig og naadigst befaler, saa og hermed 
Fuldmagt giver, at du Mer din Lejlighed efter forncevnte Doet. Orto Sper
ling for forncevnte Doétoribus Medicins _> fom herudinden at domme og kiende 
ere anbefalede, paa Vore Vegne at tiltale og Dom over hannem herude, om 
han ikke forncrvnteVores naadigsteVillie bor med forderligst at efterkomme, og 
hans Cuur og Medicamenrer, han i Bomehuuset brugt haver, at specificere og 
kundgiore, eller og tilborligen derfor ar stande til rette. Frederrchsbvrg den 
8 Januarii 1645.

Lit. H.
Til Camnm-Colleg. ont en Lammeffinds Kiortel og en Bibel 

til Doet. Otto Sperling.
C. 5 rus.

W. S. G. T- Vider, at Vi allernaadigst have bevilger, Doet. Otto Sperling 
en Lammeffinds Kiortel, og en Bibel at maa bekomme. Dermed x. Hafa, 
den ir Novembr. 1673. 4* 4*

Fcyl af Betydenhed ar rette i denne Afhandling.
Side 395. filt. 23. taaiige lcrs taalklige

( 397. Not LlN. 2. Medicin l.rs Media
> Z98. Not. Lin. 3. den lcrs dem
g f » $ 7 bulbas tes bulbos
i 400. Lin. 23. fine lcrs fin
i 401. Lin. 14. Mcn lcrs Mens
, « Not. Lin. $. operum lcrs operam
» 404. Lm- 4 Ind- lcrs J?wen-
, 40z. Lin. Pafcholans lcrs PoscholanS. LigesaaNot. Lin.rz.
, > Not. Lill. 12. Gal len i lcrs Galeni. . Lin. 13. pag. 296 lcrs 29g
, 407. Lin. 18- Sémiiiå-Radices lcrs Semina, Radices.
, 408. Lin L- tn lcrs cn
# > Not. LlN. 5. 1660 lcrs 1600
t 409. Not. Lin 2. Peti-i lcrs Petrus
, 411. Lin. 15. Dr. Otto lcrs Cabineks-Gecretairm Olte
i > Not. Lin. 4. buibis lcrs bulbis
, s « - 6. Viridari lcrs Viridaria
, 422. Lin. 15. 200 Planter lcrs 1200 Planter 
, 432. Lin. 15. et vcrsentligl lcrs eet varftntligt 
/ 446. Lin. 6. heelt og fort lcrs heel og fte?
# $ 31. a.xi lcrs axe
i 455. Lin. 26. gennini lcrs germine.
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So e l - Pletterne.
Af

C. Horrebow.

@oelen havde bestraalet Jorden fra Verdens forste Begyndesse indtil Aar 
1610, og den beholdt altid hos Jordens Beboere den samme Agt og An

seelse, thi endssionr Meeninger havde vel varet ulige i Henseende ti! dens St or« 
telse, da nogle toge Den formeget liden, og andre veriniod for stradan en stor 
Kiempe, som den virkelig er imellem de andre himmelsse Legemer, som omringe 
den, faa troede dog alle Mennesser, som med Glade node dens Varme og 
Skin, at den bestod af den allerreneste og fineste Ild, som i alle Maader var 
ubeblandek, og ingen yrrrede den mindste Mistanke, at derimellemSoelensJid 
ssulde vare nogen jordiss eller grov Marerie, som ssulde undertiden kunde for
dunkle den, ja, det som meere er, altid blive foreenet med den.

Vel havde man til adssillige Tider seet noget, som med Villighed kunde 
give Anledning til at kalde Soel-Jidens Reenhed i Tvivl, men dette kom dog 
saa sieldent.for, arman ikke derudover forandrede sin Meening: stråledes lasts i 
Pithæi annalibus Francicis, at en Adelmus (en Lencdicrimr) saae Anno 807. 
i 8 Dage en liden sort Plet i Soeien: Ligeledes beretter Copernicus i hans 
Aftronomia infraurataLibr i. Cap. X, at Averrlroes, en Arabiss Alkronomus, 
havde i der 12te Seculo hvilket han stiv bemerker i hans Paraphrafi over Ptole- 
mæum) seer noget sorragkigt i Soelen, justpaaenTiid, da Soeien og Mercurius 
ssulde samles i Himmelen: Og endelig faae Keplerus Anno 1607. i Soelens 
Skive en sort Plet, hvilke Observationer synes alle ar tilkiendegive, ar vet ikke 
havde sig saa rigtigt med Soel-Jldens Reenhed, som man troede; men den 
gamle Meening var dog saa indgroed, at man anrog disse Pletter ikke forSoel- 
pletrer, som de virkelig vare, men for Planeten Mercurius, som de mecnre 
ssulde paa den Tird have siddet imellem Soelen og Jorden, og foraarsaget denne 
Morkhed, som i Soelen blev observeret.
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Adelmi Observation kanv dog ingenlunde paa denne Maade forklares; thi 

Mercurius kand ikke engang forblive i 8 Timer iSoelens difco, meget mindre i 
8 Dage, som Adelmus observerede, Hvor fore ogsaa Keplerns i Aftr. Opt. 
p. 306. corrigerer Pithoei Text in vita Caroli Magni, og laser, i steden for 
otio dies, oéloties, hvilket vel ikke er rigtig Latin, men han kand ikke ander
ledes hielpe sig, og striver derfor derhos (ut ego lego barbare). Havde Keple- 
rus, da han strev dette, vidsi af Soelpletter at sige, havde han uden Tvivl 
ladet Texten blive uforandret, og havde sagt, ut Adelmus observerede Anno 807. 
en Soelpler 8 Dage i Rad, hvilket virkelig var Sandheden, thi at Adelmus 
ikke har seek feyl, eller fingeret noget, bekræftes ydermeere deraf, at andre 
ficere af de Tiders Skribentere tale om den Plet i Soelen, som blev feet i Caroli 
Magni Tider.

Den store ICeplerus var ogsaa alt for grandseende til, at ban lange stulde 
blive i Vildfarelse; thi da han 1612 fik Vished om, at man virkelig faae 
Pletter i Soelen, examinerede han nerrmere Sagen, og fandt, at bande Adel
mi Phænomenon var en Soelpler, og at det Ugeledes var en Soelplet, som 
ban selv havde seer Anno 1607, thi han erkiendte, at han havde taget feyl af 
Mercurii nodis, og at Mercurius folgelig ikke kunde vareSoelenfaanær, som 
han den gang tankte, at den nemlig kunde sees i den.

Af foranforte Observationer erdet da klart, at Pletter i Soelen ereblevne 
feete, forend Aar 1610; men da de fleesteSoelpletter ere smaa, ogdet erover- 
maade sieldent, at en faa stor Plet lader sig tilsyns, som med blotte Oyne kand 
merkes, faa er det ikke at undre over, at man ey af de faa Observationer, som 
i de Tider havdes, turde siutte noget vist om den store Forandring, som i Soe« 
lens Ild haver Sted: men Da i Begyndelsen af forrige Seculo Kikkerter bleve 
opfundne, fik Mennestet ligesom en nye Sands, i det ringeste blev Synets 
Kraft saa fordoblet og forsteerket, at man saae gandste nye og andre Tmg i 
Himmelen, end man tilforn havde blevet vaer. Herhen hore ibiantandet ogsaa 
Soelpletterne, hvilkeGalilæus, font han selv foregivet, faae allerforsi ibiant 
alle; hans Ord derom ere diste i hans Syftcmate Cosmico p. 337. Primus 
inventor & obfervator macularum Solarium , ut & aliarum omnium 
novitatum cæleftium, fuit Academicus nofter Lynceus (nemlig Gali
læus) ; atqve illas detexit Ao. 1610, dum adhuc in Gymnatio Patavino 
Mathemata profiteretur; & cum ibi, tum Venetiis, ea de re locutus eft 
cum divertis, qvorum nonnulli adhuc vivunt; & anno poft fpeéhmdas 
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illas exhibuit Romæ multis Magnatibus, -fient ipfe aderit in prima epifto- 
larum fuarum ad Marcum Vellerum, Duumvirum Auguftanum.

Man kand iff e nægte, at jo Galilæus skriver temmelig berommeligt om 
fig selv i denne Text; han var visselig en ftor Mand, men han havde derfor 
ikkefornodent selv at sige det; desuden er det ogsaa usikkert, om Galilæus oir# 
felig var den, som forft opdagede Soelpletterne: Galilæus siger vel, at han 
Anno 1610 allerede havde feet dem, men han har aldrig deviist dette, hvilket 
han dog burde, naar han vilde, passere for den forste; derimod er det vist, at 
jo. Fabricius fra Begyndelsen af Anno i6n. har feet Soelpleiter, og at han i 
Midten af samme Aar har givet en Tractat ud derom. Ligeledes er det vist, at 
Chriftoph. Scheinerus har Anno i6n. i Martii Manned merket disse Pletter, 
han skrev derom til Velset, en Magistrats Person i Augsburg, i Enden af 
samme Aar, men han vovede sig ikke endnu til at give noget ud derom under sit 
eget Navn, allerhelst da hans Foresatte ikke holdt det raadeligt strap offentlig at 
gi ore noget bekiendt, som saa klart og aabenbare streed imod de Ttbers Philo- 
fophorum Grundsætninger, forend man forst var forsikretom Sagens Rig# 
lighed ved fleeres Erfaring.

Dette er Aarsagen, hvorfore Scheinen Opdagelse blev af Velser sorstbe- 
kiendtgiort i et Skrift under Titel: Apelles poft tabulam, hvor Autoris 
Navn var fortiet; og ingen vidste heller, hvem Autor var. Endnu var Gali
læus ikke kommet paa Banen, men da Velser korresponderede med ham om 
denne Nyrhed, som han var blevet underrettet om af Schemers Breve, saa 
meldte han sig forst, og foregav, at han allerede i i8 Maaneder havde obser
veret Pletter i Solen; han skrev dette, men, som jeg tilforn har sagt, han beviiste 
det aldrig, og han gik dog siden saa vidt, at han i en Italiensk Tractat Anno 
1623, under Titel: Il fagiattore, lat. Trutinator, beskyldte dem fc-r furtum 

Jiterarium, som turde foregive, at de havde siet Soelpletter, forend Kan. 
Gcheiner besvarer ham vidtloftigt i sit store Verk under Titel: Rofa Urfina, 
og hvordant det end er, saa synes Sagen mig mistænkelig paa Gaiilæi Side, 
og bette kand man med Vished sige, at Gchsiner i det mindste er den forste, 
som baade har givet gode og tilforladelige Observationer ud af Soelpletterne, 
og som tillige har fundet en god og complet Theorie, som giver fuldkommen 
Aarfag til alle de Bevægelser, som merkes ved dem.

Dette maa vare nok sagt om Opfindelsen af Soelpletterne, hvilke, naar 
jeg nærmere ffal beskrive dem, fee ud, som sorte irregulaire Pletter i den lyse 
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Soel, ftørre og mindre paa adffillige Tider, og naar de narmere betragtes 
med Iløvre Kikkerter, ere de gierne omringede med et dunkelt bruunagtigt Mørke, 
saadant som de i Fig, i. forestilles.

Foruden Plekter i Soelen tale vgsaa Schemer, Hevellus og mange fleere 
om faculis Solaribus, som skulde vare nogle Parter af Soeien, som vare lysere, 
end Resten af Soelens Skive; saadanne har jeg aldrig leet, og der ere fleere 
Aftronomi, som vidne det samme, jeg ffulde snarest troe, ar disse faculæ ere 
ikke ander, end den lyse Soel selv, som kand undertiden lade noget lysere, naar 
den sees imellem Pletterne, og den Skygge, som omringer dem.

Pletterne bevage sig alle tilligemed Soelen, fim at, naar nian antager 2 
Puncter, som Soelens Poler, saa beffriver enhver Plet med sinBevagelse net 
op saadan enCircul i Soelen, som disse tvende Puncter udfordre, hvorfore^det 
er klart, at man af Pletternes Bevagelse kand bevise Soelens rotation eller 
Svingning omkring Axelen, som fleer engang hver 25 Dage og 14 Timer. 
Keplerus havde vel forud af sine Theorier giettet, at Soelen maatte vende sig 
om sin Axel, men han levede dog ikke den Dag, at han fik at see af egne Ob
servationer, at hans Gisninger bleve stadfastede ved Soelpletternes Bevægelse.

Naar en Plet kommer forst ind i Soelen ved dens ostre Rand, feet den 
tynd og aflang ud, siden tager den til, og oste deelet sig i fleere, indtil den kom
mer omsider midt ind i Soelen; derefter tager den af iglen, og bliver ligesaa li
den i den vestre Nand, som den tilforn var i den østre. Ligeledes synes Pletterns 
at bevage sig langsommere, naar de sidde imod Kanten af Soelen, og sortere, 
naar de ere midt i den, hvilket alt er en Følge, naar Soelen haren sphcerifl 
Figur, og Pletterne sidde fast i den, hvoraf ftes, at Pletterne maa vcrre i 
Soelen' ftlv, og at de tage feøl, som holde dem for at vcere Planeter, som be- 
vcege sig om Soelen, saäsom Joh. Tardé og Malapertius, af hvilke den eens 
kalder dem fidera Borbonia > den anden fidera Auftriaca, ligesom Galilæus 
kaldte Satellites Jovis fidera Medicæa, og Antonius Marius Schyrlæus de 
Rheita kaldte fine 5 nye falsse Satellites Jovis fidera Urbanochviana;

Nogle Pletter genereres undertiden midt i Soelen, og andre forsvinde der: 
Andre derimod komme ind i den ved østre Kant, og gaae ud ved vestre: Faa forblive 
i Soelen i dens heele Omsvingning, men De fleeste forsvinde efter nogle DageS 
Forløb; der er neppe nogen Plet. som har vedvaret lcengere, end den Anno 
1676, hvilken forblev i Soelen 70 Dage efter hinandeu, nemlig i de Maaneder 
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Novembri og Decembri Anno 1676, og i Januario Anno 1677. Den |atm 
me Plet, som saaes i Soelen Anno 1695, meener M. Caflini igien ac have 
fundet der Anno 1702, saa ac man deraf ffulde flutte, at Soelpleccerne ere be» 
ständige, endffiencde derfor ikke alrid sees.

Da Soelpletterne ferst bleve opdagede, saaes der oste mange (ja indtil 50) 
paa eengang af Schemer, Galilæo, Hevelio og andre; fra Anno 1650 ril 
Anno 1670 vare de rarere ar fee; fra Anno 1695 ril Anno 1700 saaes fler in
gen; fra Anno 1700 kil 1710 vare de igien almindelige, Anno 1711 og 1712 
blev man atter ingen vaer, Anno 1713 blev ikkun een observeret i Uaji Maaned, 
men siden har der ingen Savn varet paa dem (vide Aftronomie de la Lande 
§. 2$ n.) I disse sidste 30 Aar, da jeg har javnlig og meget oste observerer 
Soelen, kand jeg sige af egen Erfarenhed, at det har varet rart al see Soelen 
gandffe uden Pletter, men ar man tvertimod ofte har seek mange derudi paa 
eengang; dog har jeg neppe seet nogle storre, end de, som i denne Sommer ere 
blevne observerede.

Da nu korteligen er bleven forklaret, hvorledes Soelpletterne vise sig, og 
hvad Gang de have, saa maalte naturligt detSporsmaal falde, Kvad egentlig 
Soelpletterne er, og hvordant de dannes i den subtile og fineSoel-Jld? Herom 
ere da Meningerne meget adffiliige, hvilker ingenlunde er at undre over, aller
helst da endnu haves for faa Observationer til ar stulte noget med Vished, og 
man i flig Materie kand saa godt som ikke giere andet, end gietre sig frem. 
Nogle have antaget dem for Planeter, som bevcrge sig omkring Soelen, men 
at denne Meening ikke er antagelig, forstaaes af det, som tilforn er melder. 
Andre have gierrec, ar der inderste af Soelen ffulde vcrre en merk og dunkel 
Kugle, ligesom vores Zord, og at denne var omringet med den flydende og klare 
Ild, som vi see, og kalde Soelen; ak i denne Kugle vare mangfoldige Jldbierge, 
som udsprudede ril adffiilige Tider megen grov Macerie fra sig, hvilken, naar 
den steeg op ril den everste Deel af Soelen, da formerede de Pierrer, som vi 
til visse Tider observere. Andre have forestillec sig, ar Soelen bestoed af to 
Slags Materier, nemlig tildeels den fine Ild, som lyser og opvarmer, og til
deels af adffiilige grove Legemer, hvilke, vedSoels-Ildens gesvinde Bevagelse, 
sommetider synke dybr neder i den, og andre Tider stige op til bens everste 
Deele, da de i vores Oyneffulde synes som Soelplerrer. Andre igien, blank 
hvilke Galilæus ear den ferste, som ogsaa strap derudi blev efterfulgt af Heve
lio, ansee Pletterne, som en Skum og Ureenhed i Soelens Ild, som underti
den samler sig i storre Hobe/ og svomme oven paa det store Ildhav; men hvem 
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seer ikke, al alle disse Gisninger ere mange Vansteligheder underkastede, og ar 
ved dem neppelig vil forklares den ordentlige Bevægelse, som man hidindtil altid 
har merket i Pletterne; mig synes, at M. La Hires Meening kommer Observa, 
tionerne nærmest, han fup ponerer, al Soelen er en stor Kugle, suldafUtævn- 
heder og Bierge, ligesom vores Jord, hvilken er allevegne omgivet med en fiy« 
Vende Ild-Materie: At denne Ild-Materie undertiden stiger hsyere, og under, 
tiden synker dybere, ligesom vi paa vores Jord merke hoye og lave Vande, og 
endelig at Pletterne ere Bjergtoppe i Soelen, som stikke frem, naar Soel» 
Ilden synker, og igien blive borte, naar Soel-Jlden stiger. Af denne Meening 
folger, at Pletterne stal altid komme igien paa samme Steder, ar de sommeri» 
der kand komme frem midr i Soelen, nemlig naar Soel-Jlden paa der Sted 
just synker, og ar de ligeledes kand blive borte midt i Soelen, naar Ilden paa 
Vet Sred stiger, hvilket altsammen stemmer vel ind med Observationerne: Jeg 
har en stor Mængde Observationer af Soelplerrer giort paa en Tiid af 30 Aar 
rildeelS as mig selv, rildeels af mine Medhielpere ved Observationerne, og kom
mer der mig for, ar jeg af dem, ved den loselige Examen, som jeg har anstillek, 
temmelig ncrr kand sintre, ar de ere beständigen paa samme Sted, naar de sees, 
hvilket alt vil blive Materie til en nærmere Afhandling, naar jeg faaer Ley» 
lighed nsyere at igiennemgaae mine Observationer, da det maatte blive mig en 
ftor Fornsyelse, om jeg kunde komme i Stand med at faae et ordentlig Landkop 
over Soelen (om jeg saa maa kalde der), eller etSoelkort færdigt; dette vil jeg 
alleneste nu i Forveyen melde, som en Bestyrkelse paa min Meening, at saa 
got fom alle Pletter observeres i Nærheden af æqvatore Solari, hvor ester 
Theorien de hoyeste Bierge bor være, ligesom vi paa vores Jord merke, ar 
de hoyeste Bierge ere i de Lande, som ligge Linien nærmest: Det er derfor ikke 
at undre over, at de fleeste Pletter sees midt i Soelen nær ved dens Æqvator, 
og vare derimod Pletterne en Materie, som. ikke var bundet fast med Sælens 
Corpus selv, saa maatte man snarest troe, at de, som bestaaende af en Mate
rie, der ikke var beqvem til Bevægelse, maatte stodes henimovSoelens Poler, 
hvilket dog gandffe strider imod Erfarenheden, idet mindste har jeg aldrig siet 
nogen Plet i Nærheden derved, ikke heller har jeg nogensteds ftet tn Obfervatos 
at angive, at han der har seer Pletter.

For at mine Observationer kand komme firere kil Nytte, om de maastee 
maatte faae Lyst at arbejde idem, saa bliver herefter i hvert Aars historiske 
Almanack udgivet de Svelplet-Observationer, som ere gierte 2 Aar tilforn, og 
er dermed giort en Begyndelse for Anno 1770, hvorudi anbringes Observa
tionerne Anno 1768/ da herefter hver Aar cominueres paa samme Maade;

Naar
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Naardasaaledes fleere faar Observationerne i Hander, er del ac haabe, at i blank 
mange dog nogen stal blive lykkelig til deraf at uddrage den rette Solpletternes 
Theorie, fom uden Tvivl vil igien give sit store Lys og Nytte udi andre Parter 
af Physiqven.

Ligeledes foyes ved min Afhandling paa dette Sted Observationerne af 
Soelpletterne giorce Anno $769, da siden, naar meere maatte afhandles om 
Soelpletterne, Laserne henvises til den danste historisse Almanak, men her ingen 
Observationer anfores, uden de allene, hvoraf man maatte ville drage nogen 
besynderlig Slutning.

Men forend jeg begiver mig til at anfsre Observationerne selv, vil det 
uden Tvivl blive fornodent fordern, som skulde bruge dem, at jeg kortelig be- 
striver Maaden, som de ere giorre paa: Hertil bliver da altid brugt machina 
æqvatoria, som beskrives i min Faders Bafi A ftro nom iæ Cap. 6. og naar no
gen Observation maatte anfores, som ikke er giort med den, stal det ved Obser
vationen blive erindret. Denne Machine staaer stivt, saa at man ikke har at 
befrygte, at Instrumentets Vaklen stal fvraarsage nogen Usikkerhed i Observa
tionen; stark Blast kand alleneste herudi gi ore nogen Hinder, hvorforeisaadant 
Vair enten ingen Observation er giort, eller om der er nogen giort, faa er det 
annoteret ved Observationen felo, paa det, at de, som vilde bruge den, kand 
derom vare underrettede. Paa Machinen er appliceret en Kikkert imod 3 Fod 
lang, hvilken, naar en Stierne eengang er i Ven, efter Machinens Conftru- 
élion, ved bens Omdreyning altid folger Sliernen; vel er der vanskeligt at 
justere saadan en svar og stor Machine, men den er dog i fuldkommen god po
sition, og folger Himlen saa nope, som man kand forlange. Naar da nu 
Observation paa en Sselplet stal fettes i Verk, stilles Machinen med sin Kik
kert paa Soelen, og paa det man kand faae (Seelen net op paa det Sted i 
Kikkerten, fom man vil, har jeg ladet giore faadan en Indretning, at jeg med 
cn fiin Skrue kand forandre Machinens Declination faa nope, font jcg vil.

I Kikkertener et Micrometer efterM.Couilles Indretning (vjd.Fig.2.) 
nemlig, der ere forst 2 faste Filamenter midt i Kikkerten ab og ef, som giore 
med hinanden rette Vinkler, af bisse forestiller ef en circulum declinationis, 
og ab en parallelum Æqvatoris, foruden disse faste Filamenter har jeg endnu 
anbragt det tredie cd neden i Kikkerten, som er parallel med ab, og saa langt 
nedenfor, som ongefar Soelens halve Diameter, hvorved dette vindes, at jeg 
kand have Soelen i Kikkerten hele Observations Tiden. Foruden disse 3 ube- 
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476_____________ Oin Soel-Pletterne.
vcegelige Filamenter er der endnu dek fierde gh, som er bevcrgeligt, og kanv 
ffrues op og ned, ligesom man forlanger.

Naar nu da en Observation ffal anstilles, bcrrer man sig saaledes ad: 
Forst stilles Svelen, ved at Dreye Machinen om sin Axel, paa hoyre Side i 
Kikkerten, og det saaledes ved Hielp af Declinarions-Skruen, at dens nederste 
Rand net op berorerdet nederste ubevcrgelige Filament cd; derncest anmerkes 
ved Hielp al Uhrverket det Oveblik, naar Soelens foregaaende Rand m beror 
rer Declinations Filamentet ef, siden Det Oyeblik, naar Pletten p kommer 
til famine Filament, og endelig det Oycblik, naar Svelens folgende Rand n 
berorer famine Filament ef; af disse Observationer kand man da finde centri 
Solis og Plettens Reélafcenfions ^oilfiel, og vil jeg raadr til, at hertil helst 
bruges den Observation, naar den folgende Rand n berorer Filamentet; thi 
Dette sidste Oyeblik lader sig meget noyere bestemme, end det forste, naar den 
foregaaende Rand berorer, hvilket er enhver bekiendt, som er lidet ovet i at 
observere.

Naar nu saaledes Plettens Reélafcenfion ved Observation er bestemmek, 
fkrues, for at finDe Declinationen, det bevægelige Filament gh op eller ned, 
indtil det fficrrer Pletten p, og anmerkes, hvor mange Skruegange der ere 
imellem det ubevcrgelige Filament cd og Curfor gh, og endelig (FruetSFilamen
tet gh op til Soelens overste Randt;, da iglen anmerkes, hvor mange Skrue« 
gange Soelens Diameter er stor. Af disse sidste Observationer lader sig be# 
stemme ceyrri Solis og Plettens Declinarions-Forfficel, og haver man aitsaa 
Plettens Sted i Soelen fastsat faa got, som mueligt er at fa st fatte det ved nogen 
Observation.

Nu begiver jeg mig da til at anfore Observationerne selv, og maa da altid 
merkes, at dette Tegn (.) betyder, at enFierdedeel, og det Tegn (—) betyder, 
<it en Halv ffal leggeS til den Secund, som Det staaer ved, men derimod be
tyder Dette Tegn (y), at en Fierdedeel ffal tages fra Secunden, som Det 
staaer ved.

Naar Bogstavet d staaer ved en Observation, betyder Det, at den er usik
ker, formedelst at Vriret, eller andre Omstcrndiqhrder ikke have vcrret gunstige. 
Videre betyde de forste Tal, som staae foran Comma, i de micrometriffe Ob
servationer hele Skruegange, og de Tal, som staae bag ester Comma, Hun- 
Drededeele af en Skruegang, som for Exempel i den forste Observation staaer

IC,
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io, 68, hvilket betyder/ at Soelens Diameter var 10 Skruegange, og 68 
Hundrededeele stor.

/

Pletternes Afstand fra Soelens nederste Rand' er i Obfervakionerne fastsat 
ved Skruegange, men jeg har tillige udregner, hvor meget disse Skruegange og 
deres Hunvrededeele bedrage sig i Minuter og Secunder af Bue, og findes da 
i Observationerne ved Siden af Skruegangene Maalet af PlercerneS Afstand 
fra Soelens nederste Rand i Minuter, Secunder og Decimal-Parter af 
Secunder.

Pletterne, som ere blevne observerede, har jeg givet Navne af Latinsse 
Bogstaver, og kand der vel hcrnde sig, ar een og den samme Plet undertiden er 
bleven ncevnet med eer Bogstav, og undertiden med ct andet, naar man nemlig, 
ikke har vidst med Vished, at det var den samme Plet, som faaes den forste og 
den anden gang.

Her ere da Observationerne af Soelpletterne, saadanr som de staae indforle 
i Obfervatorii Protocol, og er del at merke, at Uhrvarkerne i Oblervatorio 
Vise tempus primi mobilis.

Stark Blast, som under Obfervationera rystede Machinen heftig, g i or 
den noget usikker, og Skyer forbod al fastsatte Pletten ft, bens Afstand fra 
Soelens nedre Rand.

Anno 1769. den 12 Januarii Fig. z.
Soelens forste Rand til fil. ef . h. 19.13- 40
Plerten a til samme 14. ii

c ♦ . 14- 18
d . 14. 27
g ♦ ♦ 15. 2
h 15. ud

Soelens folgende Rand 16. 1—
Soelens Diameter . jo, 63 Skruegange . . 32/.22,/,7
Pletten a fra Soelens nedre Rand 7/34 . 22. Is, 2

c ♦ ♦ 7/ 99 . 24. J3/ 4
d t 7/63 ♦ 23. 7/ 9
g 2/ 93 . 8. sz, 0

DenOoo 3
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Den rz Januarii Fig. z.

Soelens forsir Rand . h.19. 45. 5
Plenen a . . 45- 25

c . ♦ 45- 32
e ; . 45- 40
f 45- 53

Soelens folgende Rand : 47.26—
Soelens Diameter ; io, 70 Skruegange 32,.26,//4
Pletten a fta Soelens nedre Rand .7,21 . . 21. 5i, 5

C • 7/88 » ♦ 23. 53/ 4
e L * 7/37 22. 20, 6
f i • 7/33 » « 22. 13/ $

Den 17 Januarii Fig. 4.
Soelens forste Rand . h. 19. 51.46
Pletten b 53- 9

1 » 53- 24
Folgende Rand : 54. 7v
Soelens Diameter . 10,68 Skruegange . ; 32<22",7
Pletten b fra Solens nedre Rand i 6,23 19. 2, 3

1 . 6,96 . ,

Den ig Januarii Fig. 4.

21. 6, I

Soelens forste Rand . h. 20. 5. 24
Pletten b : 6,29

1 • 6/ 44
Folgende Rand :

J ZL^Z0",TSoelens Diameter : io, 72 Skruegange :
Pletten b fra Soelens nedre Rand 6,16 18. 40, 5

1 1 6/49 * ; 19. 40/ 6

Den
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Den i Februarii Fig. s.

Soelens forste Rand K. 2O. 34- 47
Piekten e 35- s

a , • 35- 8
f 35- io
b ♦ 35- i?
c ♦ 36 33
d . §6. 42

Folgende Rand . 37- 2—
Soelens Diameter • ♦ io, 78 Skruegange ; 32^.42",9
Pletten e fra Soelens nedre Rand . 4/55 13. 47/ 7a og o 7/10 21.49, 7

f ■ < 4/10 12. 25, 8
c 7/ 05 21.22, 4
d * 7/40 22,26/ I

Den 2 Martii Fig. 6.
Soelrns forste Rand . h. 2 2. 32. i—
Pletten a 33.26
Folgende Rand . 34 10—
Soelens Diameter • ♦ jo, 77 Skruegange 32'39/Z/I
Pletten a fra Soelens nedre Rand 6/53 19. .47/ 8

Den f Martii Fig. 6.
Soelens fsrste Rand . h. 22.38. 22
Pletten a 39. 6.
Tvende nye Pletter b og c 40. 5
Tvende nye Pletter g og f 40, 10
En nye Piet d 40.27
Folgende Rand . . 40.31
Soelens Diameter 10.69 Skruegangs ; g 2/.24", 6
Pletten a fra Soelens nedre Rand , 6, 20 18-47/ 8b 5/49 16. 38/ 7

c 5/ 38 • » 16. 18, 6
f 5/ 61 17. 0, 5
t 5/11 35- 31/ 3d • « 7/31 22. 9/ 7

Den



Skyer forbod at maale de ovrige Pletters Afstand fra Soelens nedre 
Rand.

48o Om Soel-Pletterne.

Soelens forste Rand
Den 22 Martii Fig. 7.
. h. 0.9. 22—

Pletten a 9. 57
b . 10.4Z
c ♦ io, 46

Folgende Rand ♦ U/ 37u
Soelens Diameter 10,52 Skmegange . ti'.cV'.s
Pletten a fta Soelens nedre Rand . z, 49 . . iO. 34, 9

Den 25 Martii Fig. 7.

Soelens forste Rand . h. 0. 18. 9.
Pletten b . 18.49

c . 18. 52
En nye Plet d . 19. 10
En nye Plet e 19. 13
Folgende Rand . 20.17V
Soelens Diameter ro, 64 Skruegange 32Z.T5/,Z5
PletternebogcfraSoelensnedreRand 3,65 ii. 4/ 0

d ♦ 3/33 10. 5, 7
e . . 3/11 9.25, 7

- Den 28 Martii Fig. 8.
Soelens forste Ran- h. 0.27. 21
Pletten L ♦ 28.33

. g . 28.38
k • 28.55
1 ♦ 28. 59

Folgende Rand . 29. 29 ■
Soelens Diameter ♦ io, 41 Skruegange 3i,-33",6
Pletten f fra Soelens nedre Rand 3,07 9- 18,4

, g, 2,99 9- 3/9
kogl . ! i/ 37 4- 9/2

1 . • i'r >
Den
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Den

Den 29 Marcii Fig. 8.
Soelens forste Rand . h. 0. 37. 5
Pletten f ; 38. s

g : 38.10
Folgende Rand J » 39. i6v
Soelens Diameter “ . 10,66 Skruegange : 32Z.T9',/1
Plerren 5 fra Soelens nedre Rand . 3,51 10.38/ 5

g 3* 44 » t 10.25/ 8

Den 30 Martii Fig. St
Soelens forste Rand . h. 23. 57. 25

* . X-

Pletten f 58. 10
g » 58. 17
k . 58.42
1 • 58- 47

Folgende Rand : ♦ 59.33
Soelens Diameter i . 10,49 Skruegange ; 3i<48",L
Pletten 5 fra Soelens nedre Rand .3,96 12. 0, 4

g 3/90 ; 11-49/ 5
k » i/ 98 ♦ ♦ 6. 0, 2
1 » 1/ 89 e 1 5» 43/ 9

Den 4 Aprilis Fig. g.

Soelens forste Rand ♦ h. 0. 46.59
Pletten k . 47» 19

1 . 47.27
En nye Plet x ; ; 48. 6
En nye Plet g . : 48.34
En nye Plet f ; 48.40
Folgende Rand . 49. 8
Soelens Diameter io, 79 Skruegange 32^.42",8
Plettenk fraSoelens nedre Rand . 5,22 . : 15/49/ 5

1 . 5/ 45 ♦ • 16. 31, 4
x 5/ 74 17.24, 2

g og 5 ♦ 5/ 72 ♦ 17» 20, 5
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Den 5 Aprilis Fig. 8.

Soelens forste Rand h.o. 56. 5
Pletten x s6. 59
Tvende nye Plekter b og c 57- 19

g • 57- 27
I 57. 34

Folgende Rand . 58. 14
Soelens Diameter io, 51 Skruegange 31< 5 iz/z8
Pletten x fra Soelens nedre Rand . 6,14 18. Z6, 9

b 6, IO 18. 29, 6
c . 5/82 i?. 38/ 5g og f • s/ 86 17, 46, 0

Den 7 Aprilis Fig. g.
Soelens forste Rand . h. o. 12.50
Pletten,b . . 13,38

g 
f

♦ 13- 47
. 13 55

*

En nye Plet 1 . 114. 18
En nye Plet 0 ♦ 14 27
En nye Pletp 14- 34
Folgende Rand ' . 15. 0
Soelens Diameter 10, 55 Skruegange 3^.59"/i
Pletterne 0,g og k ftaSoelens nedreRand 7,15 2i. 40, 6

1 • 5/4*2 , * 16. 22, 3
0 5/09 15/ 25, 9
P 5/05 IJ. 18/ 6

Den 8 Aprilis Fig g.
Soelens forste Rand . h. 1.1, i
Pletten b . i. 47v

g og X i 53
f . 2. i6v

En nye Plet h . 2. 19
1 . . 2.25
0 2. 30

Folgende Rand . 3. rod
Soelens
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Da Observationen blev anstillet, var Himmelen fuld af Skyer.

Soelens Diameter io, 5s Skruegange 3i'.S9".i
Pletten x fra Soelens nedre Rand . 

boq g
2, 35 7- 7/ S
7/ 4i 22. 2.7/ 9

h . . 6/ 2 5 i8.ø/ 9
f 5,,6o iS.sZ/ 7
1 . 5, 4i 16.24, i

o og p 5/ rz ' 15-49/ S

Den 13 Apriiis Fig. 8.

Soelens forste Rand h i. 26. 2i.
Pletten h 26. 48®

f 26.53—
1 27. 2 ru
0 27. Z8v
p ♦ 27.53'°

Folgende Rand . e 28. 30.
Soelens Diameter 10,52 Skruegange 3i'-53/Z/6
Pletten b fra Soelens nedre Rand - 7/91 23-58/ 9

f 7,62 . 23. 6, I
1 3/28 9. 56/ 6
0 2, 68 8- 7/ 5
P • i, 03 3- 7/ Z

Den 16 Aprilis Fig. 9.
Soelens forste Rand h. i. 37. 12
Pletten 1 37- 20—

x 37- 35—
0 37. 51 —
P 38- 4d
a ♦ 38. isd
b • 38- 48v
c 39. 4
d 39. iod

Folgende Rand « 39- 2i—

Ppp 2 Soelens
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Soelens Diameter . . 10,51 Skruegange . 3i'-5i"/8
Pletten 1 fra Soelens nedre Rand . 4,34 13* 9, 5

x ♦ 4/88 ♦ ♦ 14-47/ 7
0 ; . 4/05 12. 16, 7
P ♦ 2-/83 * » 8-34/ 8
a . 2, ri ; 6.-3/ 8
b » 5/Z2 16. 7, 7

c og d ; * 4/ 47 e- ♦ 13-33/ l

Den 19 Aprilis Fig> 10.
Soelens forste Rand . . b. i. 53. i
Pletten c ♦ 53.57

d ; ♦ 54- 6
q 54- 21
r * 54- 44

Folgende Rand " 55.12
Soelens Diameter ♦ io, 51 Skruegange : 31'* 51"/8
Pletten c fra Soelens nedre Rand 2,28 . ; 6. 54/ 7

d 2/25 6-49/ 3
q < 6/12 , . 18. 33 2
r ; I I/ 60 , » 4- 51/1

• Den 20 Aprilis Fig. 10.
Soelens forste Rand . 11. I. 33- 9
Pletterne m og c 33-52

d 34- 2
q 34-14
r 34.45

Folgende Rand 35-19
Soelens Diameter . 10,58 Skruegange . 32'. 4" 5
Plettenm fra Soelens nedre Rand , 8,37 25.22, 5

q 6, 57 . 19. 55/ i
c . . 2, 72 8. 14, 8
d . ♦ 2/43 7- 22, 0
r . I/ 8r 5. 29, 3

Den
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Den

Deu 2i Aprilis Fig. ii.

Sortens forste Rand . . h. i. 42. 46
Pletten c 43.20

t t » 43.38
* u . 43. 4od

q 43. 47
r . 44- 14
s 44- 27

Folgende Rand ♦ . 44. 5 s—
Soelens Diameter . . 10,61 Skruegange 32/.IO,//O
Pletten c fta Sortens nedre Rand 3? 17 9.36/ 6

q.rogu • 6,86 . ♦ 20. 47, 9
r ♦ . 2,43 7- 22, O
s i/ 8i s. 29/ 3

Den 22 Aprilis Fig. 12.’

Soelens ferste Rand . h, i. 59. 37
Pletten a . 2. 0. i

m . . 0. 18
t . 0, 19
b . 0. 22
c . 0. 25
q . 0. 28
f . i. 11
X i. 45 *

Folgende Rand • :♦ i 47
Soelens Diameter . . io, 55 Skruegange ; 3i,-59,/.i
Pletten a fta Soelens nedre Rand .3/37 10.13, 0

b « 4/ 02 . , 12. ii, 2
c . 3/72 11. 16,7
r 2.. 13 ; 6. 27/ 4
f . i, 71 5‘ H/ i

m 03 t . 7, is . ; 21. 40, 6
q ♦ 7/ 02 , 21.16, 9

Ppp 3
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D-N 24 Aprilis Fig. 12.

Soelens forste Rand . . h. 2. 6. i
Piekten a 6. 8

b 6. 26
t 6- Zid O

q 6. 54—
r . . . 7. I4V
s 8. id

Folgende Rand . ♦ 8> uv
Soelens Diameter 20/ 5 z Skruegange I Zl/-s5"/4
Pletten a fra Soelens nedre Rand . 4/14 22. 33/ i

c 4/ 84 ♦ • 14. 40, 5
d 5/ 13 4 25. 33/ i
t . . 8/16 . » 24. 44/ 3
q . * 7/55 - • 22. 53/ 4
r 3/02 » • 9- 9/ 3
s 2,39 7» 24/ 8
x , . 5/ 20 15 27/ 7

Den 25 Aprilis Fig. 12.

Soelens forste Rand h. i. 37.19
Pletten a 37- 22

b • 37- 35
r 38. i
s Z8. 21
X 39- 7

Folgende Rand 39- 9—
Soelens Diameter 10,5 5 Skruegange . Zi,-59"/2
Pletten a fra Soelens nedre Rand . 4/ 99 15. 7/ 7

b 5/43 26.27, 7
r . 3/76 . . . 11.24, 0
s 2,98 . ♦ 9- 2, i
x . 5/ 58 • 16. 55/ 0



487Om Soel-Pletteme.
Den 26 .Aprilis Fig. 12.

Soelens forste Rand h. i. 36.15.
Pletten b 36.23 a

r . . Z6.46
En nye Plet.v 36. 53

* . ; 37- 4
X 37. 51

Folgende Rand 38. r6v ;
Soelens Diameter 7 . 10,55 Skruegange . 3*^59"/*
Pletten b fta Soelens nedre Rand 5/7* ♦ 17. *8/ 7

r 4/*3 . * 12. .31, 2
v 4/50 *3* 38/ 6
s 3/47 . < 10. 37, 2
X 5/ 83 • '7/ 40/ 3

Den 27 Aprilis Fig. 12.

Soelens forste Rand h. 2. 17. 56—
Pletten r 18.16

v . 18. 22
s i8- 34
x 19. 22

En nye Plet u : 19. 526
Folgende Rand . 20. 8—
Soelens Diameter I io, 51 Skruegange . 31'51^7
Pletten r fra Soelens nedre Rand ♦ 5/ 46 . . l6. ZZ, 2

v 5/7* 17. 78, 8
s 3/82 . . ii. 34, 9
X ♦ 6,25 *8. 56, 9
H ♦ 6, 02 18. 75, 0

Den



488 Om Soel-Pletterne.
Dm 28 Aprilis Fig. 12.

Soelms forste Rand i K.2. 22. 2—
Pletten r 22. 13

v . . 22. 19
s . 22. 28---
X 2Z. i

En nye Plet t 23.40
u ; . 23.46

Folgende Rand 24.13—*
Soelens Diameter * 10/52 Skruegange ; 'I^.5Z"/6
Pletten r fra Solms nedre Rand . 4/ 75 14.24, i

V 5/09 15- 25, 9
s 4/12 ; 12. 29, 4
X 6,54 : 19.49/ 7
t . « 6/16 . . 18.40/ 5
u . . 6/29 . 19. 4/ 2

Dm 29 Aprilis Fig. 12.

Soelens forste Rand h. 2. 8. 37
Pletten r 8. 42

V ♦ s 8.43
S ♦ f 8. 53
X ♦ 9. 36
t ♦ « Jo. 3
U ♦ 10. 9

Folgende Rand . ». 10. 48—
Soelens Diameter ’ 10/ 50 Skruegange : 31’. 50"/®
Pletten r fra Soelens nedre Rand . 5/24 i). 53/ L

V 5/80 17. 35/ i
s 5100 4 ♦ 15. 9/ 5
x 7/26 22. o, 6
t 6/ 6O e . 20. 0, 6
u . 6/ 98 • • Li. 9, 7

Den
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Den 2 Maji Fig. 12.

Soelens forste Rand t. .
Pletten x

t 4 ♦
U . .

Folgende Rand ;
Soelens Diameter
Pletten x fra Soelens nedre Rand 

r og u

h. 2. 38. 26—
38. 54"
39. 14—
39- 23
40. 37«
10/4$ Skruegange I 31^.40",9 
8/2$ .' 25. o, 7
7/ 97 - .♦ 24. 9/ 8

Soelens forste Rand
Pletten d

Den 9 Maji Fig. iz.
h. 3. Z. 39

4. 21—
a og e 

b 
c

Folgende Rand
Soelens Diameter .
Pletten d fra Soelens nedre Rand 

a,bogc . .
e

4- 48
4.52
4- 57
5 52"

ro, 46 Skruegange zi^.42^7 
4/27 . . 12.56,7
7/ 00 . . 2l. IZ, 3
3/ °7 . . 9. l8, 4

Den 14 
Soelens forste Rand 
Pletten e .
En nye Plet f
Folgende Rand 
Soelens Diameter
Pletten e fra Soelens nedre Rand

Maji Fig. IZ.
h. 3. 23. si

24. 46
25. 55
26. 717
io, 50 Skruegange 

• 4/ 62 .
5/13

31^.50",s
14. o, 4
15. 33/ 1

9

♦

X

Soelens forsir Rand 
f

Folgende Rand
Soelens Diameter

h. 3. 26. ;6v
28. 49v
29. Zv
to, 4v Skruegange

♦ 5/ 24 »
Qqq

♦

Pletten f fra Soelens nedre Rand
Z i -4o",9
15. 53/ 2 

Den



490 Om Soel-Pletteme.
Den i6 Maji Fig. iz.

Soelens ferste Rand h. z. 19. 20
Pletkenk • 21. 2
Felgende Nand ; 21. 35
Soelens Diameter I 10/55 Skruegange : 3i'.59///i
Pletten f fra Soelens nedre Rand • 5/82 . t 17.38/ 5

Den 18 Maji Fig. iz.
Soelens forste Rand V • h. 3- 32. 7
En nye Plet c 33- io

f » 33- 22
En nye Plet m ; ♦ 3°« 49
Folgende Rand : i® 34. 22.
Soelens Diameter -s4 io,;o Skruegange 3i,.$o///o
Pletten c fra Soelens nedre Rand ♦ 6/82 20,37/ 0

f 4 6/45 19. 33/ 3
m • 2/19 . 6 Z8/ 4

Den 2i Maji Fig-13.
Soelens forste Rand h. 3- Z6. Z6
Plettens ♦ 37- ir
En nye Pler b ; ♦ 37. 43
En nye Plet 1 > ♦ 37- 47

m ♦ 37. 56
Folgende Rand 38. 51
Soelens Diameter • • io, 55 Skruegange ; Zi<59"/i
Pletten s fra Soelens nedre Rand 7/ 85 23,48/ 0

b s 3/19 9. 40/ 2
l 3/92 . ii. 53/ i
m . 1 3/ 44 * 10. 25, 8

Den
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De» 23 Maji Fig. 13.

Den 22 Maji Fig. iz.
Soelens forste Rand , H. 4. O. 2L
Pletten/ : 0.48

b . 1.17
1 ; i.20
m * i. 29

En nye Plet a 7 . 2.18
Folgende Rand . 2. Z7—
Soelens Diameter I0/5Z. Skruegange ; 31^.5;"/4
Pletten k fra Soelens nedre Rand . 8/05 24 24, 3

b 3/4S 10. 27, 6
1 . ' 4/18 12.40, 3
m . 3/ 82 v i il. 34/ 9
a ; 5/67 i 17« ii/ 4

a . . 6, o . . 18. ii/ 4
Denne Observation er ey aldeles sikker formedelst Bl«st, som rystede Machinen.

Soelens forste Rand h. 3- 59. 3
Pletten f . t 59. 20—
En nye Plet g ' . 59- 58 i

En nye Plet c . . 4. 0. 0 *
a . ; 0. 47—

Folgende Rand 1 ; 1.18
Soelens Diameter . l i o, 45 Skruegange ; 3^.40",-
Pletten/ fra Soelens nedre Rand : 7/ 8$ 23.48, 0

g 3/ 64 • ii. 2, i

Den 24 Maji Fig. IZ.
Soelens forste Rand . h. 4. 3. 0—
Plekrerire g og m . ; 3.29
Ln nye Pler b 3.40

C 4 i • 3. 43
En nye Plet k • 3- 46

a i ; 4- 33»
En nye Plet e . « 4* 48
En nye Plet d ; , 5- 9
Folgende Rand . st 5- 15

Qqq L Soelens
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492 Oln Soel Pletterne.
Soelens Diameter . 10, 40 Skruegange .
Pletten m fra Soelens nevre Rand . 3, 91

gogb . . 4/ is .
ä e 4 « 6^ 22 e

e • • 52 1 « »
d 4/ 69

Blast, som rystede Machmen, gisr Observationen noget usikker.

Zl^.Zl".8
11. zr, 3
12. 40, 3
I8- j1/ 4
19.46, o
14. B/ 2

Den 25 Maji Fig. 13.
Soelens forste Rand « h. 4. 6. 49

g os m 7- 7
b 7. 20
C r- * * 7. 21
k i 7. 22 «
2 ♦ ♦ 8. 7-
e 8. 25

En nye Plet f « 8. 36
d 8. 51

Folgende Rand . 9. 4
Soelens Diameter io, 43 Skruegange . 31'-37" 2
Pletten g fra Soelens nedre Rand • 4/ 31 13. 4/ 0

m, b,c og k ’4/47 13. 33/ i
a 6,55 T9. 51, 5
e • ♦ 6,75 20. 27, 9
f I/ 93 5 51, i
d 5,07 15. 22. 2

Observationen er lidt usikker formedelst Blast.

Den 26 Maji Fig. 13.
Soelens forste Rand . h, 4. n. 2
Pletten m . • I i. II—

En nye Plet 0 ♦ ii. 37 '
a 12. 6
e 12. 24
f . ' 12. 40—
d •12. 54

En nye Plet p 13. ?d
Folgende Rand 13- 17

Soelens
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Den 30 Maji Fig. 14.

Soelens Diameter 10,45 Skruegange . 3,/<4°"/9
Pletten m fra Soelens nedre Rand 4> 38 13.16/ 7

0 7, 39 22. 24, 3
a 6,, 97 21. 7, 9
e 7,18 21. 46, O
f 2, iO 6. 22/ O

6 ogp ♦ 5/22 15. 49/ 5

Den 31 Maj Fig. 14.

Soelens forste Rand . h. 4. 27. 25—
Forste Rand af Pletten h 28.13
DenS folgende Rand . ♦ 28.16

P 28. 21
Fsrste Rand af Pletten r 29 15
DenS folgende Rand 29.17
Soelens folgende Rand 29.41—
Soelens Diameter 10/4$ Skruegange
Pletten p fra Soelens nedre Rand 6/ 45 •
Den overste Rand afPlercen h fra Soelens

nedre Rand 3,42
Dens nedre Rand fra samme 3/27
Den overste Rand af Pletten r fra Soelens

nedre Rand 3/02 •
Dens nedre Rand fra femme 2/ 84 ♦

31z. 40^9
19-33/ 3

10. 22, i
9-54/ 8

9- 9/ 3
8* 36, 7

Soelens fsrste Rand
Den fsrste Rand af Pletten h 
Dens fslgenve Rand

P
Den forste Rand af Pletten r
Dens folgende Rand

q
Soelens folgende Rand

h. 4- Zi.u—
31.46
3 '• 49
31. S2—d
32.49

. 32- 51—
33- 14
33- 27—

Qqq 3 Soelens
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Den overste Rand af Pletren r fta Soelens

Soelens Diameter ro, 47 Skruegange . 3i<-44/'/5
Pletten p fta Soelens nedre Rand . 6, 76
Den overste Rand afPlekten h fta Soelens

20. 29, 7

nedre Rand ♦ 3/75 ir. 22, 2
Dens nedre Rand fra samme . z, 5; 10.45, 8

nedre Rand 3/ 28 ♦ 9.56/ 6
Dens nedre Rand fta samme - 3/ 0s 9-14/ 8

q 3, 03 i 9-9/3

Den 2 Junii Fig. 14.
Soelens forste Rand h.4. 39.27
Pletten h 89- 40

P 39-41
Den forste Rand af Pletten r 40.39
Dens folgende Rand . 40.42
Den forste af en nye Samling af Pletter x 41. 8
Den sidste af famine Samling . 4117J
En nye Plet v 41. 36c!
Folgende Rand af Soelen 41. 43V
Soelens Diameter . . IO, 42 Skruegange ZI/.31",8
Pletten p fta Soelens nedre Rand . 7,24 . . 21.22,6

h . • 4/04 . 12.14, 9
Den overste Rand af Pletten r fta Soelens

nedre Rand . . 3,86 . 11.42,2
Den nederste Rand af samme . 3,52 10.36,7
Samlingen x og Pletten v . 4,03 , 12,13,0

Observationen er usikker formedelst Vind og Skyer.

Den 3 Junii Fig. 14.
Soelens forste Rand . h. 9. 17. 15
Pletten h . . 17.22
Den forste Rand af Pletten r . 18. 9
Dens folgende Rand ♦ 18- 72
Den forste af Samlingen x . 18.41

T 19. 3
Tolgende Rand . 19.31—

Soelens
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Observationen er noget usikker formedelst Skyer.

Soelens Diameter 10,40 Skruegange . 3i/-3i//,8
Pletten lr fra Soelens nedre Rand 4/ i? 12. 38/ 5
Den overste Rand af Pletten r fra Soelens

nedre Rand ' . 4/17 12. 38/ 5
Den nederste Rand af samme ; 3/99 12. 5- 8
Den overste af Samlingen x 3/ 98 . 12. 4, O
Den nederste af samme 3/ 43 ♦ • IO. 2Z, 9
Pletten v 3/22 » 9* 45/ 7

Den 4 Junii Fig. 14.
Soelens forste Rand . I1.2z.z6.5;
Pletten h 36. 59
Den forste Rand af Pletten r 37. 41
Dens folgende Rand 37- 44
Den forste af Samlingen x 38. 13
Pimen v . ; 38.33
Midten af en nye Plet s . . 39. o
Soelens folgende Rand ; . 39.13
Soelens Diameter . I i o, 40 Skruegange ♦ 31 z- 31 /Zj
Pletten h fra Soelens nedre Rand 4/ 33 13. 7/
Den overste Rand af Pletten r fra Soelens

nedre Rand 4/ 33 IS. 7/
DenS nedre Rand fra stamme 4/ 20 12. 44/
Den overste af Samlingen x 4/99 4 15. 7/
Ben nederste af x 3/ 53 10.42,

V 3/ 30 ♦ 10. o.
f 2/85 8. 38/

Den 5 Junii Fig. 14.
Soelens forste Rand
Den forste Rand af Pletten r
Dens folgende Rand
Dm forste af Samlingen x 
Den sidste af samme Samling 
Pletten f
En nye Plet y
Folgende Rand af Soelen

h. 4.52. 9
52. 38
52. 41
53- 7
53* 14
54- S
54. 8
54. 2$d, i?

Soelens



496______________Om Soel-Pletterne.
Soelens Diameter 10,. 42 Skruegange . Z^.Zs",4
Den overste Rand af Pletten r fra Soelens

nedre Rand 4, 75 14. 24/ I
Den nederste Rans af samme 4/ 5 2 ♦ ♦ 13» 42/ 2
Den overste af x 4/35 IS. I J, 3
Den nederste af samme 3/98 12. 4/ s

fog y 3.. 27 9. 54/ 8

Den 8 Junii Fig., 14.

Den 6 Junii Fig/14.

Soelens forste Rand . . h. 5.1. 10
Pletten r I. 19

poge . 1.41
En nye Plet b I. 42
Den forste Rand af 8 ; 2. 43
Bens folgende Rand 2. 46

y ' 2. 50
En nye Plet z . . 2. 51
Folgende Rand af Soelen 3. 27
Soelens Diameter 10, 45 Skruegange ♦

6, 63 • •
3i,.4O//.9

Pletten z fra Soelens nedre Rand 20. 6, 0
r, p og b 4/97 15- 4, I

c • . 4/ 50 13*38/ 6
Den overste Rand af Pletten s 3/6z ii. 0, 3
Dens nedre Rand og y 3/ 41 IO» 20/ J

Soelens ferste Rand
Pletten r

P
En nye Plet k
En nye Plec t
Den folgende Rand af s 

y og en nye Plet æ
Soelens folgende Rand

h s. 5 U-
5. i8v
5- S3™
6. 18
6. 23
6 35
6. 41

♦ 7- 31
Soelens
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Soelens Diameter 10/43 Skruegange . 3^.37",2
Pletterne æ og z fra Soelens nedre Rand . 6,90 20. S 5/ 2

r og p, 4/98 15. 5/ 9
Den overste Rand af s 3, 88 11.45/ 8
Dens nedre Rand og y , 3/65 ii. 4, 0

<6 k . « 3/51 10-38/ 5
t 3/47 10.31, 2

Den 14 Junii Fig. 15.

Soelens forste Rand . h. 5.18.36—
Pletten h 19. 30

a ♦ ♦ 19^ 35
b 19. 38,
c 19- 44
e 19. 46
f 20. 12

Folgende Rand 2oA$V
S>oelens Diameter^ . 10.43 Skruegange . 31^.37" 2
Pletten b fra Soelens nedre Rand . 6/ 85 20.46/ i

a, c • •
b

6, 35 19. i$, i
6, i od . • 18- 29, 6

c . 5/ §6 . • 18. 4/ 2
f . 3/ 13 9. 29, A

Observationen Ziores usikker af Skyer.

Soelens forste Rand
Pletten h

a
e
f

En nyePlet k
En nee Plet 1 -> 
Folgende Rand

Den Is Junii Fig. 15.

h. 5. 43.23— 
41. 6 
44. 8 »

. 44. 16
* 44' 45»

♦ 44- 53
. 44. 58d

♦ 45-41»
Rrr Soelens
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♦

♦ L

h.

*

♦

♦
'1

3i,-26/,/3
20.38, 8
20. o, 6
20. o, 6

Soelens forste Rand
Pletten h

a
e

Folgende Rand
Soelens Diameter
Pletten h fra Soelens nedre Rand

a
c

Den 16 Junii Fig. 15

5'52- 2
52. 13
52. 49
52. 53
54. so
lo, 40 Skruegange I
6, 90 
3/75 
3/ 58 t

h. 5-45- 34
46. ' 5
46. 7
46.13
47- 53
io, 37 Skruegange
6, 8l
6/ 60 «
6,60 ;

Om Soel-Pletterne. 
Soelens Diameter 
Pletten ti fra Soelens nedre Rand

& ♦ ♦ 
e . »
f ;
k

Observationen er noget usikker formedelst Skyer.

3i'-3t" 8
20.55,2
i I. 22, 2 

» - 10. 14, 8

Den 18 Junii Fig. is.
♦

*
♦

Soelens forste Rand 
Pletten h

k
1

Folgende Rand
Soelens Diameter
Pletten h fra Soelens nedre Rand 

k
1

10,41 Skruegange . 31'-33"i6
6, 48 19.38/ 7
6, 3° 19. 6, 0
6, 13 5 18. 35/ 0
3/34 • 10. 7, 6
3,69 * li. il, 3

Den 23 Junii Fig. io. '
Soelens forste Rand . . h. 5.58.34
Pletten a . . 6. 0.25
Folgende Rand r , o. 52—
Soelens Diameter . . 10,40 Skruegange ; Z'.(zl",8
Pletten s fra Soelens nedre Rand ♦ . 6,20 , . 18.47,8



499 Om Soel-Pletteme.

Den 24 Junii Fig. 16. ,

h.

W

♦

Soelens forste Rand
En nye Plet c
En nye Plet d
En nye Pler b

a
Folgende Rand ’
Soelens Diameter .
Pletterne b vga fra Soelens nedre Rand

C t «
d

Denne Observation er usikker formedelst Skyer.

6. 9.41
10.24—
10. 26
11. 17-*
II. 21
II. 59V
io/ 40 Skruegange 

.6/37
6/ 6ad .*
6, 43 .

3 lz.31^,8
19.18, 7
20. 4, 2
19. 29, 6

Soelens forste Rand V h. 6.33.17

Den 29 Junii Fig. 17.

Pletten h F 33.40
c • 34. 2s
d ♦ ♦ 34- 30
e ; ♦ 34 32
a » 34 40
b , 7 » 34 49«
8 F

♦ 35-13
f 5 35.29

Folgende Rand 35- 35
Soelens Diameter . ♦ io, 44 Skruegange ; Z!^.39",r
Pletterne c og e fra Soelens nedre Rand . 7,78d . . • 23- 35, 2

d 7,55 22. 53, 4
f • 6, 65 . . 2o. 9, 7
a ♦ \ H

E 4/ 28 12.58/ 5
b j 4/07 12.20/ 3
g : ♦ 3/ x3 9.29/ 3
h : ♦ 5-77 17. 29/ 6

Denn« Observation er lidt usikker formedelst Skyer.
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Den 30 Junii Fig. 17,

Soelens forste Rand . h. 6. 40.10
Pletten c ♦ 41*’ 4

e 41. 10
a 41.18
b ' 41. Z8
g . 41. 56
f . ; > 42. 17'd

Folgende Rand ♦ » 42.28
Soelens Diameter 10,39 Skruegange . si'. 30^0
Pletterne c ogs fra Soelens nedre Rand .7,68 23. 17/ 0

a 4/ 37 10. 14, 9
b • 4/20 12. 44, 0
ß 3/ 35 10. 9 4
f 3/ 99 . 12. 5, 8

•
Den 3 Julii Fig: 17.

Soelens forste Rand : . h. 6. 48. 12
En nye Plet p • 48. 3°— »

a 48. 37V
b ♦ 48. 5 5~'
g * 49- 17

En nye Pler 1 • 49« 43
En nye Plet m . 49- 58
En nye Plet 0 . 50. 0
Folgende Rand 50. 29

. SoelenS Diameter » jo, 40 Skruegange . 51^31",8
Pletterne a og m fra Solens nedre Rand . 4,41 „ . 13.22, 2

g- b og 1. • 4^20 ♦ 3 12. 44/ 0
0 ♦ 4 3 / 02 fl ♦ ♦ 9- 9/ 3

Denne Observation er usikker formedelst Skyer.

Den



501Om Soel-Pletteme.

Blcest rystede Machinen under Observationen.

Den 5 Julii Fig. 17.
Soelens forste Rand h. 7. 0. 26
Pierren a ♦ O. ZZ

b 0. 47 •
g ° r. 4
1 « 1. 9

En nye Plet n I. 40
m i. 44 e
o . i. f o

En nye Plet q . 2. 20 4
En nye Plet f . 2. 21 *
En nye Piet r . 2. 27
Folgende Rand . . 2. 40
Soelens Diameter 10, 43 Skruegange . 3i,.37,//2
Pletterne f og r fra Soelens nedre Nand . 6,95 2l. 4/ 3

q - " . 6/49 19.40, 6
m . ‘ 4/37 J3- 14/ 9

bog 1 4/ 07 ; 12.20, 3
a • ♦ - . 4/ 16 12.36, 7

gvgn . Z/ 2s 9. $r, 2
0 2/99 9. 3/ 9

Den 9 ]ulii Fig. 17.
Soelens forste Nand . . h. 7. 1. 6
Pletten 1 1.10

m . \ i. 27
0 . i. 29
q r s8
f . 2. 9
r . ♦ x 2.14

Folgende Rand 3. 22V
Soelens Diameter io, 45 Skruegange . 31,.4O,,.Q
Pletterne i og r fra Soelens nedre Rand . 7, 24 21. ;r, 0

. 6,67 ♦ 20. 13, 3
1 . 3,87 il 44, 0
m «. 3/93 11.54, 9
0 . 3/17 9. 36/ 6

Rrr 3 Den



502 Om Soel-Pletteme.

Den 11 Julii Fig. 17.

h, 7. 22. 46

k

♦

♦

*

Soelens forste Rand 
Pletten o

q : 
r

En nye Plet t 
En nye Plet u
En nye Plet z 
En nye Piet v
En nye Plet x 
Folgende Rand

♦

O

t

Soelens Diameter ♦ • 10,41 Skruegange é 3^-33",6
Pletten r ftn Soelens nedre Rand . 7/ 00 . 21. 13, 3

q V 6, 41 19.26, 0
0 4/09 . . 12. 24, 0

r, u og z ... ♦ 4/39 13. i8/ 6
vogx , 4/49 . r IZ. 36, Z

Den 18 Julii Fig. iS.

Soelens forste Rand ♦ h. 7- 48. 43
Pletten e ■; 48 49

f 48. 54
h 49. 23V
k • 49- 28
a 49. 36
b 49- 41
c » * 5°. 7
n * 50. 13
m ♦ 50. is
1 * 50.35
d * 50.36
q ♦ 50. 50

Folgende Rand , O 50. 58—

Soelens
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Soelens Diameter io, 45 Skruegange . 31'.40",9
Pletten e fra Soelens nedre Rand ♦ 3/ 72 11.16, 7

f , £ 4/ 00 , - ♦ 12. 7, 6
hogk . ? 4/0? 12. 20, 3

a . * 6/ 67 20. 13, 3
b : ? 6,72 ; 20. 22, 4

c egn ? » 6,87 ? 20. 49, 7
m S 7/07 ; : 21. 25, O
1 s, 79 : 26. 39, 0
d . ♦ 8, 63 26. 9, 8
g 6,86 , > 20,47, 9

Observationen er lidt usikker formedelst Skyer.

Dm

Den 19 Julii Fig. i8.
Soelens fyrste Rand . Ji. 8.0.50
Pletten f j 0. 57

h ; ; i-17
k ; s I. 24
a . 1.29
b : i- 35
c . 2. 0
n ♦ . 2. 5
1 : ; 2.12
m ; ♦ 2.30
d ; 2. Z7
g . " . 2.50

Folgende Rand . Z. 6—
Soelens Diameter ; ro, 45 Skruegange V 31'. 40", 9
Pletterne d og 1 fra Soelens nedre Rand .8,65 26. 13, 5

m 7/ 25 . 21. 58, 8
c og n ♦ 6,82 1 20. 40, 6

g ' < 6,96 . 21. 6, I
b 6,63 20. 6, 0
a . 6,51 , 19. 44, 2

h og k ♦ 3/ 95 « r
♦ 3/ 56 t.

ii. 58/ 6
f 10. 47/ 6

Under Ovservakionen indfandt sig Skyer.



Den observerede Plet r er uden Tvivl den samme, som saaes i Seelen i Be
gyndelsen of Junii Manned, og findes antegner under Bogstaven s.

504 t . Om Soel-Pletterne.
Den 22 Julii Fig. 18.

Soelens sorste Rand h. 8. 4> 45
Pletten b . 0 • 4. ;i

c 5 5
n / 5» iV
m 5- 49
b 6.; 0
d » . * 6. 5
g 6.17

En nye Plet r » 6. 56
Folgende Rand • . e 6- 59—
Soelens Diameter i o, 50 Skruegange 31'50",0
Pletten 1 fra Soelens nedre Rand • 8, 57 • • 25. 58, 9

d og m e 6, 92 20. 58. 8
n 6, 36 0 19. 16, 9
c 5, <96 18. 4/ 2

Den ovcrste Rand as r . 5,00 15. 9/ 5
Dens nedre Rand . ♦ 4/ 5 5 »6 13- 47/ 7

b 5,86 . » 17. 46, 0
g • 6,49 d ♦ • 19. 40, 6

Soelens fscste Nand . h. 7. s6.51
Den 2Z Julii Fig. 18.

Plettene . 57- 2
h ♦ 57. 5
k 57. 7
n 57. 9
m 57- 31
1 57. 53
d 57- 5 5

En nye Plet y 58. 53
r 58. 55

Folgende Rand * ♦ 59. 5—

Soelens
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Soelens Diameter 10,45 Skruegange . 31^40^,9
Pleiten 1 sra Soelens nedre Rand 8, 39 • 2s. 26, 2

m ♦ * 6, 62 20. 4, 2
n . * 6, 6s 20. 9, 7
c 5/ 81 t 17- 36/ 9

h og k 3/ 30 . * IO. O, 3
Den sversteRandafPletten r 097° 4/ 68 <r 14. n, 3
Dens nedre Rand 4/ 57 * rZ- )i/ 3

Den 24 Julii Figu8. »
Soelens forste Rand . h. 7.48,18
Pletten n 48. 24

m . 48. 4-6—
6 og 1 . 49. 8

y 50. 1-0 ♦

r » 5P. 14
En nye Plet f 50. 19
Folgende Rand . . sv. 33—
SoelenS Diameter 10-48 Skruegange . 3i<46,/,3
Pletten 1 fra Soelens nedre Rand 8,-37 25.22, 5

S ♦ ♦ 7/32 * 22. ii, 5
m cg d . ♦ 6/ 44 ♦ I9-' 31, ;

n . 5,’67 G
♦ 17. II, 4

y og r 4/ 59 * ♦ 13. 55,0

Sss

Den 25 Julii Fig. 18.
Soelens forste Rand . h. 8.1 5. 23
Pletten m ♦ 15.38

d . ( *5. 58
1 . l6. Q
y . 17. O
r . 17. 6
8 ♦ ’17.14

En nye Plet u . 17. 17
En nye Plet v 17. 19
En nye Plet t . 17. 35
Folgende Rand . 17. 38

Soelens
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Soelens Diameter io, 48 Skruegange . 3i*46"l3
Pletten 1 fra Soelens nedre Rand ; 8, io 24. 33/ 4

m og d 'f
K 6,28 ; 19- 2, 3

y og r i ft' 4/ 60 , IS- 56, 8
t . * 5/ 03 15. 13/ i

£ u og v ? • 7/ 33 i rr. 13/ 3

Den Zi Julii Fig. i g.
Soelens forste Rand * ♦ hf 8. 43- 9
Pletten y • 43- 33

r ; ♦ 43- 39
s 3 ♦ 43. 57
a 2 ft 44- rr
b i • 44» 14
v r ft. 44 15
t ♦ 44.20
d s ♦ 44.29
h ; n- 44- Z i
k ! > 44.37
i : R 

ft 45- 3
Folgende Rand ♦ « 45 23
Soelens Diameter • ft io, 55 Skruegange ♦ 31'. 5 9"/1
Pletterne y cg r fra Soelens nedre Rand » 3/43 10. 23, 8

s * 7/30 22. 7/ 9
V n ft ♦ 7/ 66 . . 23. 13/ 4

a, b og t * ♦ 4/ 60 13’ 56/ 8
d 4 ft 4/ 23 12 49, 4

k- § ogb ♦ ♦ 7/ 80 23. 38/ 9
1 ♦ ft 7/ 47 22. Z8/ 8

Under Observationen blev Machine» hastig rysted af Blaft, og Skyer ind,
fandt jig tillige/ som gier Observationen ^noget usikker.

Den
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Den I Augufti Fig 19,

Soelms forste Rand L ; h. 8. 49. 28
Plettene ♦ * 49-37

r • ♦ 49.4 t
s 2 • 49- 47
a ♦ ' F 

t 49- 58
b ♦ « jo, 9
V ? • 50. 10
t ♦ so. I I
d 4 so. 12
g 4 ;o. 26
h 4 50. 32
k 4 50. 41
1 ♦ ♦ 51. 2

Folgende Rand 4 ♦ 51. 3)-u
Sollens Diameter ? > io, 55 Skruegange ; 3I,.59,//I
Pletten r, g, ft og k fra Soelens nedre Rand . 7/52 . 22. 47/ 9

1 ogin • ♦ 6,91 20. ;6, 0
n 4 6/77 ; 20.31/ 5
1 ♦ » 7/ 32 • 22. II, 5
t r 4 4/50 , 4 13. 38/ 6

a oa b j * 4/ 2r • 12. 45/ 8
d ♦ • 3/ 96 , ; 12. 0, 4

y OS r f5 
« * 3/ II t 9. 25, 7

Den 3 Augufti Fig. 19.

Soelens forste Rand ; 4 h. 8. 49-19
Pletten s . : ■ 49.26

v » » 49- 49
g . 50.22
h . 50. 56

En nye Plet c : ; zl. 16
Folgende Rand , e 5l. SO—

Sss 2 Soelens
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Soelens Diameter
Plettene fra Soelens nedre Rand

v
s
h
g

Wind og Skyer gisr Observationen ufu
Pletter bleven observeret.

10,55 Skruegange . 3i'« 5 9", i
7, 92 24. 0, 7
7/ 10 21.31, 5
6«. 60 „ . 20, 0, 6
7/99
7/ 906 .

24. iZ, 4 
2Z. 57' l 
er ey fiereker, og af denne Aarfag

Den 10 Augufti Fig. 19.'
Soelens' forste Rand h. 9. 24. 4
Pletten m *24. 55

n . 25.« 0 «
g „ - 25- 7 _

En nye Plet f 25. 23 «
En nye Plet b 25.0 35
Folgende Rand . - 26. 16. »
Soelens Diameter . io, 50 Skruegange . gi'so^o
Pletten m fta Soelens nedre Rand . 4/16 . 12.36, 7

11 4/ J2. 27, 6
„ g, •4/26 12 54/ 9
togb -8, 84 . » , 26,48/ i

Den 15 Augufti Fig. 19. -
Soelens forsteRand * . h-9. 35*38— •

Plercen k * . 3'5- 57 -

g 36. 9
En nye P let'K 36. 36—
En nye Pler 1 . . 37- 34
En nye Plet m - 37. 36
Folgende Rand 37. 49—
(Sockné Diameter id, 5 5 Skruegange . 3i'-59"/i
Pletten 1 fra Soelens nedre Rand 7/8o . * . 23 38/ 9

g 7/ 48 - * 22.40, 6
f 7* 22 . • . 21-53/ 3
h . . B 5, 10 15- 27, 7
m . . "4/ 90 i 14. $ i, 4

Den



509Om Soel-Pletteme.

Den 17 Augufli Fig. 19.

Den 16 Augufti Fig. 19.
Soelens forste Rand h. 9. 30. 2d
Pletten f 30. 13 .

g , . Zo, 23
h ’ . 30.47

1 og m - .f <Zl. Si
Folgende Rand « 32. 14 *
Soelens Diameter < »o, ;o Skruegange . zi<eo",Q
Pletten f fra Soelens nedre Rand • 7/ ®7 < ♦ 21.44, 2

g 7/ 37 22. io, 6
h 4/ 95 - is- 0, 5
1 7/83 23. 44/ 3
m 5/12 ♦ . is. 31/ 3

Denne Observation er ey aldeles tilforladelig formedelst Skyer.

Soelens forste Rand h. 9. 31- 33 *
Pletten g . Al. 46

h c 32. 6
1 og m 33- 10

En nye Plet 0 33. 26d. v
Folgende Rand . 33.44—
Soelens Diameter 2 0,56 Skruegange 32'. o",9
Pletten g fra Soelens nedre Rand 7/os . « 21. 22/ 4

h og m . . , 4/ 58 . 13. 53/ I
1 7/ 8s > . 23.48/ 0
0 8,59 26/ 2/ 6

Soelens forste Rand 
Pletten n .

s «
Folgende Rand

Den 22 Augufti Fig. 20.
. h.jo. i. *6

. 4 i. 3S

3. i?

i. 43
i. 47

• * i 57'
♦ 2. 35

2. 38
4 2. 39

Sss 3 Soelens
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Machine«,

Soelens Diameter ro, 40 Skruegange . Zi^Zl^/8
Pletten q fra Soelens nedre Rand ; 8, 24 24. 58,9

P • 8,07 . 24. 27, 9
0 ; 7/ r6 ; 21. 42, 4
n ; 5/ 82 . 17.38/ 5

r og c ; 5. 26 . 15.56, 8
s * s. 08 : : 15.24, 0

Denne Observation er lidt mistænkelig formedelst Blast,t som rystede

Observationen er lidt usikker formedelst Blast.

Den 24 Augufli Fig. 20.

Soelens forste Rand ; . h. jo 8. 28
Pletten p • : 8. 45ä

Q • ♦ 8. 49d
ti ♦ 9. 28
t t ! 9. 36

En nye Plet u . ! 10. 31
En nye Plet v . ; 10. 32
Folgende Rand - » 10. 37
Soelens Diameter ; ; io, 52 Skruegange . 3i/.53///6
Pletten q fra Soelens nedre Rand r 7/49 22.42, 5

P 7/25 2i. 58, 8
0 ? 6, 30 19. 6, 0
r l i 4/ 53 ^3» 44/ ®
t ; L 4/ 27 12. ;6, 7

* u * ; 4/ 84 ♦ 14. 40/ 5
v , : 4/ §6 . ■ : 15. 2, z
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Den 31 Augufti Fig. 21.

Den 29 Augufti Fig., 21.
Soelens forste Rand . . h, 10, 26. 39.
Pleiten r 26. 55

æ . 27. 30
c ; : 27- 35
<1 *: 27.40
y 27. 42
z ♦ 27- 55

b os u 27. s6
v 28. 4
X 28. 12

folgende Rand i . 28. 48V
Soelens Diameter, ' joz 54. Skruegange . 31'. 5 7"/3
Pletten r fra Doelens nedre Rand 2, 57 7-47/ 5* 4 7/15 2l. 40, 6

c os d , ♦ 6/ 79 20. 35, 2
y og z : 4/ 57 l Z- 51/ 3

b ♦ « 8/20 24. 51/ 6
u * . Z, 61 . . 10. 56, 7
V 3/ 85 ii. 40, 4
X 4/ 66 » « 14. 7, 7

Blast glor Observationen usikker.

Sselens forste Rand , h. 10,34. 4
Pletten y . . 34- 32

z . ; 34- 38
d . ii 34- 39
u : 34- 54
V , , 34- 56
x . ; 35. 14
b 7 ; 35- 18

En nye Plet f ; . 35- 19
En nye Piet e ; ; 35. 20
En nye Plet g 35 23
En nye Plet K . Z5.24
Folgende Rand 36.

Soelens
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Soelens Diameter I O, JO Skruegange . 3i'.$oz/.o
Pletten y fra Soelens nedre Rand 3/ 41 ♦ • IO. 20/ Z

3/64 ♦ <- — II. 2, I
d 6-/27 . . T9. O/ 5
u L, 82 8. 33/ 0
V , 3/ °3 9 ri/ i
X 3/94 ♦ ♦ il 56/ 8

bog s 7/ 53 • • 22. 49/ 7
f 7/ 57 ♦ ♦ 22. 57/ 0
g 8/ 33 • ♦ 25 15/ 2
h 8/ 57 • ♦ 25.58. 9

t *
Skyer gior denne Observation lidt usikker.

Den i Septertibris Fig. 21.
Soekns forfteRand . h. 16.37 38—
Pletten y 38. i

z 38-' 2
a 38. 15
x 38- 18
b 38. 24
g 38. 34 1
h 38.35

En nye Plet k 39. 41
Folgende Rand 39- 47
Soelens Diameter ro/ 61 Skruegange . 32,.IO//,O
Pletterne yogz fra Soelens nedre Rand . 3/ 9- 27/ 5

3 i * 6/42 19.27, 8
X '3/ 56 10.47/ 6
b 7/ r i 21.33/ 3
g 8/I0 24.33/ 4
h ; 8, 33 * 25.15/ 2
k . . 5/47 ‘. 16. 35,0

Den
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Dm 4 Septembris Fig. 21.

Soelens forste Rand , h, 10.48. 38
Pletten a 48.45

V AA «, ♦ 48. 57
b . t 49. 2

En nye Plet 1 1 ' 49. 5
e . » 49. 52
f . : 49- 56 X

En nye Plet m ? so. 2 v
Folgende Rand . jo. 46—
Soelens Diameter ; io, 60 Skruegange “ r32z. 8"/L
Pletkm e sra Soelens nedre Rand ; 7/75 23» 29, 8

f 7- 56 ♦ 22.js, 2
b , $ 7/ 15 . • 21.40, 6
q r 9“ » t 5/ 36 ♦ ■ . 16. 15, 0
m ? 5/15 ? 15. 36/ 8
1 . i 4, 9° 14. si, 4
x ; , 2, 26 « : 6. si, i

Ttt Den

Den 5 Septembris Fig. 21.

Soelens forste Rand ♦ b. io. 59. 3
Pletten a ♦ 59. 6

x . * 59-25
b ; a 59. 26
1 ? ii. 0. 3
f ! ♦ 0. 7
m ♦ O. 22

Folgende Rand * I. II
♦ 32^» 6^,4Soelens Diameter * 10,59 Skruegange

Pletten a fra Soelens nedre Rand • 4i 94 * 14. 58/ 7
X i, 98 »• • 6. 0, 2
b 6,75 20.27, 9
1 f. 4/ 33 13. 7/ 6
f : 4 7,00 21. 13/ 3
m . L 5/03 - 15.14/ 9



514 Om Soel-Pletteme.
Den io Septembris Fig. 22.

Soelens forste Rand h. ii. 13. 12
Pletten 1 13. 26

m . 13. 40
n 14' 5
g 14.41 .
h 14. Sid
k * 15. 20

Folgende Rand 15. 21
Soelens Diameter ; , to, 57 Skruegange . 32'. 2",7
Pletten 1 fra Soelens nedre Rand . 2,26 » . 6. 51, i

m 2/ 34 7. $, 7
n , . 8, 30 25« 9, 8

8 og K 8,2s 25. 0, 7
k . ♦ 5/64 17. 6, 0

Denne Observation er lidt usikker formedelst Skyer.

Den 13 Septembris Fig. 22.

Soelens forste Rand h. ti. 32. 5Z
Pletten n . 33- 15

g 33- 40
h . ■ ♦ 33-51

En nye Plet p og 1 34. 40
En nye Piet 0 34- 45

k 34- 51
Folgende Rand 35- 0
Soelens Diameter io, 65 Skruegange . 32/. 17",Z
Pletten n fra Soelens nedre Rand ♦ 7/ 13 21.36, 9

g • 6, 85 « • 20. 46f I
h 7/ 38 22. 2 2, 4
P , • . 8/ 16 24.44/ 3
1 . 5/ 23 I)- 51/ 3
0 8/37 25. 22, s
k 6/ 60 ♦ . 20. 0, 6
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fat paa den, for at fastsatte dens Sted fta SoelenS nedre Rand.
T11 2 Den

Den 14 Septembris Fig. 22.
Soelens forste Rand h. II. 34.21

Pletten g • 34- ;6 -
En nye Plet f 34. 59

h » 35- 6
P 35- 56
k 36. 0
0 36. 6

Folgende Rand 36. 30—
SoelenS Diameter * V 10, 60 Skruegange . 32'. B";2
Pklten g fra Soelens nedre Rand 6, 55 * . 19. 5b 5

f ♦ 6,62 * . 20. 4, 2
h < 7/ OL 21. 15, I
P ‘ 7/71 23. 22, 5
k . 5/ 27 IS- 58, 6
0 8/ 56 . • 25. 57/ i

Den 17 Septembris Fig 23.
Soelens forste Rand h. ii. 32. 36
Pletten f 32 43

r 33- 3
t . '■ 33- 18
1 33' 31
P 33- 36
0 ♦ 33- 50 '
V » 34- 23

n og u ♦ 34- 24
q 34. 27

Folgende Rand 34- 44
Soelens Diameter 4 . io, 59 Skruegange 32'. 6",4
Pletten r . ♦ 4/91 H 53/ 2

t 8, 35 . 25. 18, 9
1 , - 3/77 . ii. 25, 8
P 6,44 19- 31/ 5
0 4 7, 50 , 22. 44/ 3

u og v 5/76 17- 27, 8
n 6,03 18. 16, 9
q ♦ 6,05 i8- 20, 5

Pletten f var faa liden, at Syet, som allerede var udmattet, kunde ey faae
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Dm 18 Septembris Fig. 2z,

Sollens forste Rand h. II. 39. II
Pletten p 39- 55
En nye Plet 2 og m ? * 39. 58
En nye Plet b * 40. 0

0 e 40. 6
v . t

♦ 40. 48
u og en nye Plet c r n?

* *. 40. 52
n 4 41. 6
q » ♦ 41. 12

Folgende Rand ♦ ♦ 41. 2IV
Soelens Diameter e ♦ i o, 56 Skruegange . 32'. c?/z5
Pletten p fra Soelens nedre Rand ; 6,00 . 18. 11/ 4

a » • 6, 44 • ® 19. 3 b 5
b - 6,76 ; 20.29, 7
m . ♦ 3,22 ■: 9- 45, 7
0 . < 7, 12 . . 2i. 35/ i

u og V t 5/55 : 16. 49/ 6
C . J 5/ 82 » i?. 38/ 5

n og q 4 S 5/94 § 18. 0, 6

Den 22 Septembris Fig. 24.1
Soelens forste Rand , ♦ h. 12, i. 41
Pletten 1 * • i. 47

m t 4 i. 54
n ch ♦ i. 55
f 7 > 2. 22
k t *> 2. 33
u F1

♦ t 2. 48
V 2.49
X ♦ 2. ;o
y i x * 2. 55
æ "1

♦ 3- 25
a * 3. 30
b 0

r 3. 40
c * 3- 45

Folgende Rand t i 3-. 49
Sollens
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Soelens Diameter
Pletten 1 fra Soelens nedre Rand

m
n ;
f
k 

uogv . .
X

y og z . ;
æ >
a ;

io,. 56 Skruegange . 32'. o",9
4, 2l 12. 45, 8
4/ 85 ; . 14. 42, 3
s, 01 . 15. ii, 3.
8/ 45 ♦ -5- 37/ i
3i 85 « 11.40, 4
4/ o 5 • * rZ- ", 3
7/93 . - . 24- 2, 5
8/ 00 24. 15, 2
4/94 14. 58/ 7
5/ 06 . 15.20, 4
5/ 31 16. 5; 9
5/76 . 17. 27, 8

Den 26 Septembris Fig. 24.

Soelens fsrste Rand .
Pletten x ' i , .

h, 2.58. 20
58.41V

y i * 58. 51
En nye Plet h ; ; 58. 54
En nye Plet 0 . ; 59. 16
En nye Plet p 59- 20

z 59- 21
æ 59- 23
d . . 59. 39
b 59. 45™

En nye Plet r : 3. 0. 10
Folgende Rand ; 0. 27—
Soelens Diameter 10,57 Skruegange 32< 2",7
Pletten x fra Soelens nedre Rand • 5/78 17. 3D 4

y 6; Ol t .
6,67

18. 13, 2
h 20. 13, 3

O og p 3, ii 9-25/ 7
Z 7/51 22. 46, £

æ og d ; i 3/57 7 IO.49, 4
b ; 4/ Je» ♦ « IS- 49/ 5
r - $ . 8; 20 _ g t 24- 51/ 6

Ler 3 Den
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Soelens forste Nand . . h. 12.10.28

Disse Pletter ere uden Tvivl de samme, som fandtes i Sotlen den 5 Julii»

Den 27 Septembris Fig 24.

Pletten x 10.42
y 10.
h 10. 54
0 il. 16
P ii. 19
z li. 22
d li. 37
b ii. 46
c ii. 58

En nye Plet q . IL. 2
r 12. Is

En nye Plet g 12. 34
Folgende Rand 12. 35—
Soelens Diameter i o, 60 Skruegange . 32'. 8",2
Pletten x fta Soelens nedre Rand 5,31 16. 5/ 9

y 5/ 52 16.44, l
h 6, 14 18. Z6, 9

0 ogp 2/ 67 8. 5, 7
Z 7/ n 21. 33/ 3
d 3,12 9. 27, 5
b 4/21 12. 45, 8
c 5/26 15.56, 8
q 6, 41 • » 19. 26, 0
r 8/10 24.33, 4
g 5/93 . - 17- 58, 7
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Denne Observation er lidt usikker formedelst Skyer.

Den 28 Septembris Fig. 24.

Soelens forste Rand . . h, ir. 18. 37
Pletren x 18. 44

y . 18-47
h . 18 50
L 19. 19
a . 19. 28
d . 19. 35
b 19.' 4l
c 19. 58
r . 20. 14
g . 20. 38

Folgende Rand . . 20. 46
Soelens Diameter . - 10, 55 Skruegange . 3i/.S9//.i
Pletterne x ogy fra Soelens nedre Rand . s, 00 IS- 9, 5

h 5/ 63 17. 4/ i
T oa a . 2, 54 « 7. 42, i

d • 2, 84 ♦ ♦ 8. 36, 7
b . 3, 61 10.56, 7
C • • 4/ 72 . . 14- 18, 6
r 7/98 24. ii, 6
g 5/ 85 17. 44/ 2

Soelens forste Rand
Pletten p

d
c
h
k
1

Folgende Rand

Den i Oétobris Fig. 2$.

. . h. 12.26. 48
♦ 27. 15
. 27.23

27. 47—
♦ 28. 3

28. 8
. 28. 37V

28.57.

Soelens
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Soelens Diameter 4. . 10.60 Skruegange . 32'. 8",2
Pletterne p ogo fta Soelens nedre Rand . 1,48 4. 29, s

d . 4/ 20 12. 44, 0
C - 4/ 49 • • 13. 36/ 8
h » 7/ 42 « - 22. 29, 7
k i 7/ 68 . b 23. I?, G
1 : 7/ So . t «3- 57/ r

Den 8 Octobris Fig. 24?
Soelens forste Rand h. i2. 50. 16
Pletten h 4 50.19

§ r 50.23 .
k r 

♦ so. 43V
1 ♦ sl. 16—

Folgende Rand 5 ; 52- 2jv
Soelens Diameter . io, 60 Skruegange ' 32< 8"2
Pletten h fra Soelens nedre Rand . : 5/ 29 16. 2, 3

g • 4/ 56 . « 13-49/ 5
k • 5/ i2 is. 31, 3
1 ; « 8/ 65 ♦ $ 26. 13/ 5

Den ii Octobris Fig. 25.
Soelens forste Rand ♦ ♦ h, 12. 42.16
Pletten a 42. 42—

b * 42. 4>y
c ♦ 43. 47V
d 43-59
r * 44. 23

Folgende Rand ; 44- 24—
Soelens Diameter . IO, 6; Skruegange 32/.i7z'/3
Pletten a fra Soelens nedre Rand -7/25 21.58/ 8

b 7/41 22.27/ 9
c • 8,06 * * 24. 26/ i
d . 8, 76 • • 26. 33/ 5

Den overste Rand af Pletten r . 6, 53 19. 47/ 8
Dens nrderfte Rand 6, 31 19- 7/ 8

Formodentlig er Pletten r feet i Soelen i Begyndelsen af Junii Manned og t
Enden af Julio,

Den



_______ ___ Om Soel-Pletteme. __ 521

Den 13 Oclobris Fig.,25.

Dm 12 Oélobris Fig. .5.

Soelens forste Rand h. 12. 39. S3
Pletten a 42. ii

b 40.14
c . v 41.13V
d 41. Zl
r ♦ ♦ 4-- 5<*

Tn nye Pletnr » . .4'- 58 .
En nye Piek y . 42. 0
Fo'gendr Rand 4'2. i—
Soelens Diameter io, 63 Skruegange . 32*. 13 ",
Pletten a fra Soelens nedre Rand • 6, 82 * 20. 40,

b 6/ 93 21. O,
c 7/48 22. 40,
d 8/ 46 ♦ 2?. C8/

Den overste Rand af r 6,46 , . 19. 35/
Dens nederste Rand • 6/ 2) . ♦ 18- 56,

m 6/ 2; 18. 56/
Den overste Rand af Pletten y . 6, 41 19. 26,
Dens nedre Rand 6,' 18 18.44/

Soelens forste Rand . . h 12/52. 14
Pletten a 52.2s

b 52. 27
c S3 19
d 53-36»

En nye Pletb 53.40
Den forste Rand af r . . 54- 8
Dens folgende Rand . 54. il

m . 54 '3
y 54- 18

Folgende Rand af Soelen 54- 2ZV

Uuh Soelens
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Soelens Diameter io, 62. Skruegange . 32,.n,,/8
Pletten a fra Soelens nedre Rand 6, 30 ' u • 39. 6, 0

b ♦ 6/ 54 . r. 19. 49, 7
c ♦ 7/ 26 * ♦> 21. 24, 2
d ; * 8, '9 81e ♦ 24. 49/8
h . ♦ 5/ 14 t » rs- 35, 0

Den overste Rand af r H n"
« » 6/ 31 19. 7/ 8

Dens nedre Rand f • 6/ 24 18. 55/ i
m 6, 26 • i 18.58/ 7

Den overstr Rand af y ♦ 4 6/ 54 ♦ 19. 49/ 7
Dens nedre Rand ♦ 6/ 02 r ♦ 18. 15/ c

Den 14 Oélobris Fig. 2s.

Soelens forste Rand , h. 13 . 13- IO
Pletten a . 4 13, 14—

b ? 9
S 3J. I?

c ; 3
Z 14. 3

d ? "1
.1 14. 2 2

h r f 14. 25;
En nye Plet k ? 14. 30
En nye Plet 1 ; 4 34. 36
Den forste Rand af r n P

> ♦. 14. $6
Dens folgende Rand ♦ * 14. 59

m * !$♦ 0
y If. x

Soelens folgende Rand ? L If, 20P

Soelens



Pletren y havde i Dag fordeelt sig i mange smaae Pletter.

_______________ OM Soel PMeme. _ 52z
Diameter . . 10, 67 Skruegang? . 32^.20",-

Pletten a fta Soelens nedre Nand . 6, 00 ♦ • 18. II/ 4
b . 6, 15 * 18.38/ 7
c ; 6, 57 * * 19-55/ i
d ; . 7/ 85 # ♦ 2Z. 48/ 3

4, 62 14. O, 4
k "K ♦ ♦ 4/95 * ♦ 15» 0, 5
1 E, Z/ 06 >' • ♦ 15. 20, 4

Den overste Rand afr ; ! 6, ia ♦ f 18. 29,6
Dens nedre Rand . : 6, 85 ♦ 20.46, r

m 5/ 98 i8. 7/ I
Den overste Nand af y . ; 6, 57 19- 55/ 1
Dens nedre Nand 5/ 85 17-44/ 2

Den 15 Oélobris Fig. 25.

Soelens forste Rand r h. 13.17. 19
Pletten d 18.17—j
En nye Plet g 18. 21
En nye Plet n ; 18.25
Den forste Rand afr ; 18. 53
Dens folgende Rand 18» 56

m . . 18.58
Den forste Nand af y ; 19. 3
Dens folgende Nand 19. ir
Soelens folgende Nand 19. 28
Soelens Diameter 10,59 Skruegange : 32z. 6",4
Pletten d fra Soelens nedre Rand z 7/ 18 21. 46, 0

g 4/li i * 12. 27, 6
n 7/04 . . 21. 20,6

Den overste Rand af r . R 5, 51 16. 42, 3
Dens nedre Rand ; 5/ 37 16. 16, 8

m . ! 5/48 . . 16.36, 8
Den overste Rand af y 6, I O ch 18.29/6
Dens nedre Nand ♦' ♦ 5 /37 . : 16.16, 8
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524 Om Soel-Plerterne.
Den 19 Octobris Fig. 25.

Soelens forste Rand . h, 13. 31. 26
Pletten b 32., 7

r f 32. 13
€ . 32. .21
y Z2. 32

En nye Plet z . A2. 38
Tvende nye Pletter 6 og ■æ . . 32.47
En nye Plet a 33- 9
En nye Plet v 33« 33
Folgende Rand 33« 37
Soelens Diameter io, 64 Skruegange ♦ Z2<I)".
Pletten b fra SoelenS nedre Rand . 3,14 9- 31/

r 3/ 38 10. 14/
c . 7/ 09 21. 29/

y ogz 4, 19 12. 42,
d ♦ ♦ 8/ u * ♦ 24- 35/
æ . 4,54 13. 45,
a . * 9/ 29 28. 9/
V 5/20 i). 45/

Denne Observation er lidt usikker formedelst Skyer,
Den 23 Octobris Fig. 26,

Soelens ferste Rand . . h. 13.19. 43
Pletten b . 20. I

d cg c . 20. 14
e « 20. i 9
f . 20. 23
g » 20. 39
h . 20. 44
k . 20. 51
I 21. tg
m » . 21. T9
n . s ♦ 21. 24
0 r 21. 2s
P ♦ > Li. 26
q . 21. 27
r 21. 44
f ♦ 21. 47

Folgende Rand ♦ . 21. 55—
Sollens



Om Soel Pletterne. __ 525
Soelens Diameter . . io, 68 Skruegange . ^2,.22,/,7
Pletten b fra Soelens nedre Rand . i / 8 4 ♦ ♦ 5 34/ 8

d 6, 76 20. 29, 7
c 1/ 94 5- 53/ 0
e ./ 6, 44 19>. Zl, 5
f 7/24 21- 57/ 0
g, 7/ 14 2l. 38/ 8

1 oa h . . . 7/ 84 . - 2Z. 46/ 2
k ,7/4 5 22. 35/ 1

m og n 2,22 6. 43/ 8
0 og p 8/ 27 2 5. 4' 3

q 5, 58 16. 5 5/ 0
r 6,62 . 20. 4, 2
f 5, 35 16. 13/ 2

Den 25 Oétobris.Fig. 27.

Soelens for fro Rand h. 13 54. 32,
Den forste Plet as,Samlingen B . 54- 46
Den forste Plet af Samlingen C 54. 54
Den sivste af tz 55- 7 -
Den forste af Samlingen D • 55.44

x . . 55- 46
Den sidste af Samlingen D 55. 50

y 56 13
z 56. 18

Den felgende Rand af Soelen * .56.451’
Soelens Diameter IO/ 70 skruegange . 32/.26///4
Den overste Piet af Samlingen B . 6/ 45 19- 33/ 3
Den nedre af samme Samlmg 5/21 15.47/ 7
Den overste af Samlingen C . , 2,03 6- 9/ 2
Den nederste af samme Samling . ,1/56 4-43/8
Den overste Plet af Samlingen D . 4.9<Z 14» 51/ 4
Den nederste Plet af D og x 4/67 14. 9, 5

y og z 5 58 16. 55/ 0

Uuu A Den



_________Om Soel-Pletterne.
Den 26 Oétobris Fig 27.

Samlingen C joac i Dag borte.

52 6

Soelens forsis Rand . . b. 13.4s. z;
Den forste Plet af Samlingen B 45- 45
Den sivste af samme Samling 45- 47
En nye Plet a 46. 34

x 46. 35
Den forste Plet af en nyr Samling A . 46. Z8
Den sivste af v 46. 51

y . S 47- 3
z 47. 9

En nye Plet g : 47- 16
Den folgenve Rand af Soelen ; 47- 47-
Soelens Diameter . 10,70 Skruegange ; 32,.26//,4
Den 0verste Plet af Samlingen B . 6, 00 18-ii/ 4
Den neverste af B . . 4/96 15 2, 3

2/85 8 38/ 5
x : 3,90 ; : 11.49, 5

Samlingen A s . 6,86 ♦ » 20. 47, 9
Den overste af D 2 * 4/ 92 * ; 14-55/ 0
Den neverste af D : ♦ 4/ 28 12. 58, 5

y osyz . 2 5/ 13 J5-33/ r
g . ♦ , ♦ 9/ 20 : i 27. 53/ 5

Den 27 Octobris Fig. 27.
Soelens forsir Rand ", . h.14. i. 43
Den forste Plet af Samlingen B , i. 46
Den sidste af B . ♦ 2. 12

X . . 2. 31
a » » 2. 32

Den forste af Samlingen A : 2. 33
Den sivste af A . ; 2. 41
Den fsrste af D . , 2.4I
Den sivste af D 1 2. 51

z 3. 1
■æ -'il ♦ 5. 46
g ♦ ♦ 3. 16

Soelens folgende Rand » 3. 56t' -
Soelens



Om Soel Plecterm.

Observationen er lidt usikker formedelst Skyer.

Soelens Diameter > io, 68 Skruegange
Den overste af B . . 4,63

x ; ♦ 3/23 » *
ü. e V 2/35 . ♦

Samlingen A 6, 32
Den overste af Samlingen D . 4/ I5 • <■
Den nederste as D . 3/ 57

Z og æ . . 4/ 6z
g • • „ . _ 8,94 t $

Den 10 Novembris Fig. 2S.

Soelcns forste Rand h.4. 57- 16
Pletten a ♦ 57- 26

d og c 3 ♦ 57- 30
d ♦ 57. 54
e ♦ 58. 21
f i 58- 27
0 * 58. SO
g R4- 58- 59
h ■ * 59. i

k og m 2 K 
>■ 59. 15

1 . : r
* 59. 27

Folgende Rand ♦ 4 59- 34u
Soelens Diameter * 4 10,75 Skruegange
Pletterne a og b fra Soelens nedre Rand . 3/ 85

c • 5/ 23 ;
d * 2/23 . .
e . E 6, 69
f r’

♦ 7/ 18 .<
0 ♦ 3,36

S og m 3 e 5/ 47
h ; sh 5/ 30 ! i
k i S/ 6^ ♦ G
1 i 1 6^ 16 K »

___ 527
3^.22 “ft
14. 2, 2
9- 47/ 5
7- 7/ 5

19. 9/ 6
12. 34, 9
10/49, 4
14« 2, 2
27» 6, z

• 32'-3 ?"/5
11.40, 4
15. Si/ 3
6.45, 6

20.17, o
21.46, o
JO. II, 2
16.35, O
16. 4, i
26.11, 7
18.40, 5

Dm



528 Om Soel Pletterne.

Den ii Novembris Fig.

Soelens forste Rand . h. 14. 54« 43
Pletten a 54- 47

b 54- 50
d 55- ri—
e : 55- ZZv
0 55- 44
g • « 56. 12
h 56. 13
m . 56. 28

En nye Plet p 56- 35
En nye Plet q 56. 36
En nye Plet r 56. 37

k 56. 38
1 5'6. 41

Folgende Rand 56. 59 ,
Soelens Diameter ro, 80 Skruegange . 32'44"16
Pletterne a ogb fra Soelens nedre Rand . 5/56 16. 51, 4

d 1/91 * 5- 47/ 5
e 6, 21 18. 49/ 6
0 2, 84 8. 36/ 7
g 4/99 • ' iS. 7/ 7
h 4/9J - 14. 56/ 8

m og q 5/ 19 iS. 44/ i
P eg r 5/ oz . ' . IS- Hz 9

k 8/ 45 e ’ 25-37/ i
1 5/98 - < - 18. 7/ 8

Den



____ _ _______ Om Soel Pletterne.____ ______ __ 529

Den 12Novembris Fig 28.

Soelens forste Rand h, is. s. 8

Pletten b 5. 9
d ; 33
e 5.47
0 b. id
g 6. 2 ;
h 6. 27
m S. 42

P 6.53
q . 6. 54
1 % 5

En nye Plet n . 7- ii
Folgende Rand . 7.2 6v

Soelens Diameter 10,73 Skruegangs . Z^.zi",

Pletten b fra Soelens nedre Rand . 5/ 50 16.40,

d . * ♦ -1/ 75 5. i8.
e ♦ 5 /8 0 • » i?. 35/
O ♦ ♦ 2/ s 2 » ♦ 6. 38/
g l. <^X 4 57 . 13. 51/
h < 4/ 41 13. 22,
m 4/89 » ♦ 14. 49,

p 0gq 4/ 61 13. 58/
1 . . 5/71 17. 18/
u . 8/ 57 25- 58/

Xxx Den



530 Ont Soel-Plettmie.
Den i6 Novembris Fig. 29,

Soelens forste Rand , h. 15. 21. 16
Plenen d . 3 21,43

0 4 21, 57
A < ♦ 22- 5
e I 22.' 9
E ; . 22. 26
K ; 22. 32
F ; 22. 42

G og den forste Rand nf; H « 22. 47
Den folgende Rand afEl ♦ 22. 52

i . ; 2Z. ?d
L 23. 30
M r 23. 3!
N 23. 32

Soelens folgende Rand > 1 2Z. 33—
Soelens Diameter io, 68 Skruegange ; 32/.22,,,7
Pletten d fra Soelens nedre Rand •. 2,83 8« 34/ 8

0 i 3/ 14 i 9. 3?, 2
A ♦ » 3, 00 9- 5/ 7
e ♦ ♦ 6,si 19. 44/ -

E ogF 1 , 7/ 49 22. 42, 5
K ; 8,10 , » 2-4- 33/ 4
G 7/ 39 22. 24, 3

Den overste Rand af H ; ♦ 8,02 ♦ 24. 18/ 8
Dens nrderste Rand : : 7/ 72 » 23. 24, 3

I . . 8/ 45 » 25. 37/ i
5/88 ? 17. 49/ 6

M og N , » 5/78 « 17. 31/ 4



Om Soel-Pletkeme. _ __________ 5Zr
Dm 17 Novembris Fig. 29.

Soelens forste Rand . . h • 15.7- 44
Pletten e 8- 2jd

E . ; 8. 42
K 8- 47
F 8- SS
G 9. i

Den forste Rand af H ; 9. 2
Dens folgende Rand 9- 7

I A. 22—■
Den forste af Samlingen L 9. 52
Den sidste af famme 9- 58
Den folgendeRand af Soelen 10. 2
Soelens Diameter io, 69 Skruegange 32<24//6
Plenen e fta Soelens nedre Rand . 6/ ii . I8-3I/4

E ogF 7/05 21. 22, 4
K 7/ 59 . : 23. 0, 7
g . : 6,91 * 20.56/ 0

Den overste Rand af Pletten H : 7/ 57 22.57,0
Dens nedre Rand 7/28 ♦ 22. 4/ 2

I 8,28 25. 6/ i
Den overste af Samlingen L ; 6/ 41 ; 19.26, Q
Den nederste af L 5/ 40 . r l6. 22, J

Den 20 Novembris Fig. 29.
Soelens forste Ranv ; . h.
Pletten e

E
K
F

Den forste Rand af H .
Dens folgende Rand ♦
Den forste i Samlingen L
Den forste i Samlingen M
Den sidste i Samlingen L 
Den folgendeRand af Soelen

i§. 37- 45 
37« 53 
38. 4 
38. 5 
38. 16 
38. 22
38. 26
39. 23— 
39.42 
39/ 43
40. 4

Xxx 2 Soelens



532 £Mft Soel-Pletterne.
Soelens Diameter 10, 68 Skruegange
Plettene fra Svelens nedre Rand 5/10

E 5/80
K 6/ 62 ,
F 6/07

Den overste Rand af H < . 6, 34
Dens nedre Rand 6/10 .
Den overste i Samlingen L 5/65
Den nederste af L 4 76
Den overste af Samlingen M 8/ 82 :
Den nederste af M 7/98

Pletterne i Samlingen L vare meere adspredte end tilforn. D
megec fvrogede daade i Dr^ngde og Srorrelse.

Den 23 Novembris Fig. 29.
Soelens forste Rand . h. 15- 50. 38
Piekten F # v 50. 40

G ♦ 50. 41
Den forste Ralid af H . 5°. 44
Dens folgende Rand 50. 47

I *, 51. 4
En nye Plet x 51. 22
Den forste i Samlingen L 51.32
Den forste i Samlingen M 52. 0
Den sidste i Samlingen L 52. 4
Den sidste i Samlingen M 52. 11
En nye Plet u ♦ . . 5-’- 46
Soelens folgende Rand 52 57 .
Soelens Diameter 10, 7Z skruegange .
Pletten F fra Soelens nedre Rand 4/90

G 4, 61
Den overste Rand af H 5/48
Den nederste Rand af samme 5/ 06

I og u 6/20
X 5/16

Den overste af Samlingen L 4/ 50 - •
Den nederste af samme 8/ 54
Den overste af Samlingen M 8/ h
Den nederste af famine 7/58 • •

32/,22///7
15-27, 7
17-35/ i
20. 4, 2
i8. 24, i
19- 13/ 3
i8. 29, 6
17- 7/ 8
14-25, 9
26. 44/4
24. ii, 6 

vare ogsaa

Z2^.zi",8
14- 5l/ 4 
i? 5 8, 6 
16- 36, 8
15- 20, 4 
r8 47/ 8 
15- 38/ 6 
1Z- 38/ 6 
1 o. 44, o 
24-35/ 2 
-2. 5 8/ 8

Den



533Om Soel-Pletterne.
Den 26 Novembris Fig. 29,

Soelens ferste Nand . . h. 16.3.34—
Den forste Pier i Samlingen L z. i4v'
Den ferste i Samlingen M . 4-1$
Den sidste af L . . 4. i7
Den sidste af M . ♦ 4.31 d

u . 5. 8.
Den forste af en nye Samling V 5-
Den sidste af V . . 5. 30
Sodens felgende Rand . . 5. 54.^
(Soelcnß Diameter .. . io, 74 Skruegange . 32^.33",7
Den overstePler af L fraSoelens nedreRand 3,45 10. 27, 6
Den neverste af stimme ♦ -) 71 • • 8. 13/ 0
Den overste af M • 6, §8 • ♦ 2k. 9/ 7
Den nederste af samme 5/ 72 I?. 20, s

U $,3* 16.75/ 9
Den overste af V . 8,24 24. 58/ 9
Den nederste af samme 7, 42 22. 29, 7

Blast rystede Machinen starke under Observationen.
Den 28 Novembris Fig. 29.

Soelens forste Rand . h. 16.12.38V
Den sidste i Gamlingen L . 12. 56
Den sidste i Samlingen M 13- 5
En nye Plet V vg u 13. 42

X IZ. 47
Den forste i Samlingen V . iz. 56
Den sidste af samme . 14. 12—
Soelens folgende Rand . 14. 58—
Soelens Diameter . io, 67 Skruegange . 32^.20",9
Plettenx fraSoelens nedreRand . 7,81 23.40/ 7
Den overste af Samlingen V . 7/ 60 23. 2, 5
Den sidste af samme \ • 6,5 5 , ♦ X9- Si/ S

V 7/ 44d 22.33, 3
Den overste af M . 6, 34 • 19. 13/ 3
Den nederste af samme 5/11 15. 29/ 5

u . 4- 47 33/ 1
Den overste af L • 3/ o.H • * 9> 20, 2
Den nederste af samme ♦ 2/ 6) 7« 58/ 4

Dx 3 Den



534 Om Soel-Pletteme. 
Dsn i Decembris Fig. 29.

Himmelen var fuld af tykke Skyer, da Observationen ffeedte.

Soelms forste Rand . h, 16. 26.40
Pletterne v og y 27. 3

x . 27. n
Den forste i Samlingen V 27. 12
Den sidste af famme . .] 27. 28
En nye Plet a 28. 27
En nye Plet c . 28. 28
En nye Plet b 28. 3°
En nye Pler e . . 28. 41
En nye Plet d 28. 47
Folgende Rand . 29. i
Soelens Diameter 10,62 Skruegange . ’32'. ii", 8
Plerren v og den overste af Samlingen V

fra Soelens nedre Rand 6, 40 ♦ ♦ 19. 24, 2
Deir nederste af V 5- So . 16.40, s

y 6, 95 21. 4, 3
x . . : 6,85 20.46, i
a 7/90 2Z. 57, 1

cog b . . 8, os 24. 24, 3
e . ' ; 4/ 30 13. 2, 2
d . . 7/51 22. 46, i

Den 14 Decembris Fig. 30,
Soelens forstelRand ♦ h. i
Pletten a

7. 21. 18—
22. 9—

b 22. 23—
Den forste af Samlingen F 22. 29—

c 2 2. 40
Den sidste af F . ; 22. 46
Dm forste Plet af Samlingen I i 22. 57
Dm sidste as I 23. 6

d 2Z. i?
e 23. 22

Soelens folgende Rand . » 23. 41^

Soelens



535Om Soel-Pletteme.
Seelen6 Diameter
Pletten a fra Soelens nedre Rand 

d og e . .
Den overstr af Samlingen F
Den nedersie af samme og Pletten b .
Pletten c og den overste of I
Den nedersie af samme l

10,71 Skruegange . Zrst28",2
6, ZO 19- 6, o
4, 62 ♦ « 14. 0, 4
7,00 ♦ 21. iz, 3
6; 20 ♦ * 18.47, 8
7/ 59 23. 0, 7
6/ 77 20. Z r, 5

Den 15 Deccmbr is Fig. 30.

Soelens forste Rand . . h. 17 . '26. 3;—
Pletten a 27.13V

b 27. 24t?
Den ferste i Samlingen F ; 27. Zl

c 27. 44
Den sivste i Samlingen F 27. 50
Den forsie i Samlingen I 27. 55
Den forsir Rand af en nye Plet f 27» 56
Den folgende Rand af k 27. 5 9
Den sidste i Samlingen I 28, 12

d 28. 23
e 28. 29

Soelens folgende Rand 28. 57™
Soelens Diameter i o, 66 Skruegange . 32'. i9"/i
Pletten c og den overste af I fra Soelens

nedre Rand 7, 35 22.17, 0
Den nedersie of I 6, 49 19. 40, 6
Den overste Rand of f . ■ 6, 75

6, 63 . .
20. 27, 9

Den nedersie Rand of f 20. 6, c
Den overste i Ga ni lingen F . ♦ 6, 90 20. 55, 2
Den nedersie afF . 6,30 19. 6, 0

a ; ■ 6, 2 0 ♦ ♦ J8. 47, 8
b . S 5,90 i?. 53/ 3

d 09 e g 4/ 48 . r 13. 34/ 9

Den



zz6 _ Om Soel-Pletterne.
Den 18 Decembris Fig. 30.

Ssclens forste Rand . . h.17.43- 58
Pletten a 44' 5

b . 44- 9
Den forste af Samlingen F 44- 14
Den sidste af F 44. 26

c 44- Zr
Den forste Rand af f 44- 33
Den forste af I 44- 33
Den folgende af f 44- 35
Den sidste i Samlingen I 44- 52

d 44 57
e 45- 5

Den forste af en nye Samling k 45-33
Den' sidste af k 45-43
Soelens folgende Rand . 46.20—
Soelens Diameter io, 71 Skruegange . 32/.:8'/j

Den over sie af Samlingen I fra Soelens 
nedre Rand 6, 80 20. 37/

Den ned-erste af I* 5-95 • • 18. 2,
Den overste Rand af f ♦ 6, 15 ♦ 18. 38/
Den nederste af f 5/95 l8. 2)
Den overste af Samlingen F 6, 24 13- >5/
Den nederste af famme 5/73 17. 22,
Den overste af K 4/ 46 • 13 31/
Den nederste af K 3/89. ii. 47/

d og e . 3/79 li. 29/
b 5/ 50 16. 40/
a 5/99 18. 9/
c 6/ 79 20. 35/

Ob ser-
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Observation
over

Veneris Gang 
forbi Soelens Skive 

den 3 Junii 1769. 

anftillet i Wardohuus 
efter 

den Stormoegtigsre og AlLernaadigfte
Konge til Dannemark og Norge re. rc. 

Kong Christian den Syvendes 
Befalning,

og 
forelast det Kongelige Videnskabernes Selskab i Kiobenhavn 

dm 24 November 1769.
flf

Maximilian Hell."
Oversat af det Latinsse i det Dansse Sprog

-af
Hemrich Hö vinghoff»

Til de Stiernekyndige.
(7^a jeg i Aaret 1767 teenkte paa intet mindre, end al forlade min Plads eller 
rxJ Observatorium i Wien formedelst den rare, men for mig i Wien usyn, 
lige Observation af Veneris Gang forbi Soelens Skive, og altsaa havde fast 
bestukket at forblive, hvor jeg var, efterat jeg allerede havde afstaget tvende 
udenlandsse Indbydelser, for der i Rolighed af andre Stiernekyndigrs Observa» 

Ppy tioner 



538__ _______________Observation_________________
tioner at foretage Beregningerne over Solens Parallaxe; blev mig af Hans 
Excellence Hr. Greve von Bachoff Hans Kongelige Danffe Majestcets Envoye 
vev det Keyserlige-Kongelige Hof i hans allernaadigste Hoffes Navn foresiagek 
en nye og gandffe uventet Indbydelse, meget overeensstemmende med en mig 
medfodr Begierlighed ar giore mig fortünt i den lerrde Verden, i Kraft af hvil
ken jeg paa Kongelig Bekostning og med Kongelige Instrumenter ffulde, hvis 
jeg havde Lyst, komme hoyt op imodNorden, ligesom de andreDanffe til denne 
Observation bestemte Astronomer, og det ffulde staae mig frit for at forfoye mig 
ti! Wardohuus, som det fornemste Sted paa den nordiske astronvmiffe Skue
plads; Sandelig her blev min faste Beslutning, ingenlunde ar lade mig bevcrge 
til ar forlade Wien for denne Observations ffyld, uformodenrlig paa eengang 
tilinretgiort, saa jeg, uden ar agre min tiltagende Alder, de med Reysen for
bundne Besværligheder og Livs-Farer, eller den for mine svage Krerster farlige 
umilde Luft, som herffer i Norden, sogre og erholdt minStormcrgtigsteKeyser- 
indes og Dronnings Marice Theresice, og Stormcrgtigste Keyset's og 
Konges Joseph» den Andens Tilladelse ac reyse, bragre mit Keyserlige- 
Kongelige Observatori: Sager i Rigtighed og udvalgte P. Gajnovics, een i 
Astronomien velerfaren Mand af min Orden til Reyse-Selffab. Jeg tiltraadde 
herpaa frimodig og uforsagt min Nordlandffe Reyse, til hvilken den allernaa
digste Konge af Dannemark rigeligen betalte Omkostningerne. Hans Excellence 
Hr. Grev Thorr, Hans Kongelige Majestcets Gehcime-Raad idet Kongelige 
Geheime Conseil, havde forud viseligen paa allerbeste Maade foranstaltet alle 
Ting til dette hele lcrrde Tog, (*)  og den beromte Danffe Professor Astrono
mier Hr. Etats-Raad Horrebow havde forsynet mig med de udvalgteste Instru
menter fra det Kiobenhavnffe Observatorio. Jeg kom, efterår al Livs Fare 
ved Guds Bistand var overstanden, friff og sund til Wardohuusden ii Octo
ber 1768- Her blev mig, endffiont hastig, dog et til astronomisk Brug meget 
beqvemt Observatorium opbygget, som imod Formodning blev fuldfort og fær
dig til den 2z December, hvorpaa jeg strax begyndte mine astronomiske, physiffe 
vg andre Observationer, som jeg uden at lade nogen Leylighed fare, omhygge
lig, og, fom jeg treer, ikke uden Nytte fortsatte til fyrst i Junio i Aarer 1769, - 

som

(*) Denne hoye og nf den lcrrde Dcrden meget vel sortiente Minder, Videnskabernes og 
lcrrde Mcrnds sande og storste Fndcr, som selv ti! alles Forundring besidder den grun
digste Indsigt i alle Videnskaber, hans omhyggeligste og viseste Omsorg for dette lcrrde 
Tog, vg hans vmdstrbeligste Anordninger og Foranstaltninger for alle det vedkommende 
Sager, stal i mit storre Vcrk over mi ti Reyse blive forelagt den lcrrde Verden og de 
taknemmelige Efterkommere, som viffeligen vil beundre den store og forsigtige Eftertanke, 
som han havde brugt i at bestemme alle Nodvenbigheber til Reysen forud.



_____ over Veneris Gang forbi Soelens Skive.______539 
font nærmere stal erfares, naar min Reysebestrivelse kommer uv, hvoruvi jeg 
redelig agter at berette alt, hvad jeg har foretaget mig. Imidlertid vil det for
modentlig ikke være uangenemt at erfare nogle Hoved-Indhold af mine Arbeider, 
fom ved Leylighed af dette lærde Tog ere foretagne for at forege og forfremme 
Videnstaberne og Konsterne. Disse har jeg indstrenket til nedenstaaende Ma
terier. I mit Verk over dette lærde Tog stal man altfaa finde bestrevne:

I.
En nye Theorie om Nordlysene. (*)

II.
Theorien og den rette Aarsag til det nordiste Havlys, fom paa Norst kal

des Morild. (**)

III.
Et nyt Forsog ved Hielp af Observationer med Barometeret at bestemme 

Jordens Figur, og hvormeget den er indtrykt ved Polerne, eller Forholdet 
imellem Liniens Diameter og Jordens Axel imellem Polerne.

IV.
Observationer angaaenbe Landets og de nordiste Oers Tilvæxt, eller det 

nordiste Havs Formindstelse, tilligemed geometriste Opmaalinger, og om de 
nodvendige Folger af denne forunderlige Tildragelse i Naturen.

V.
Luftens Brednings Storrelse under 70 Graders Brede, bestemmer ved 

astronvmiste Observationer.

VI.
Besynderlige Tildragelser ved Magnetnaalens Misviisnings Forandring, 

som fleede ikke allene Dagligen, men endogsaa timeviis under den samme 70 Gra
ders Brede, samlede ved Dag-og Natte-Observationer, som kand være nyttige 
til at forbedre Theorien om Magneten og Seyladsen.

Pyy 2 VII.
(*) Som ogsaa stal blive indfort i det Kongelige Kiobenhavnfle Vidcnffabernes Selstabs 

Skrifter.
(**) Skal indfores i det Kongelige Trondhiemste Videnstabernes Aeademies Skrifter.
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VII.

Astronomisse Observationer over mange Steders Brede i Finmarken, 
Nordlandene, Norge og Sverrig, som tiene til at rene og forbedre Landkortene 
»ver disse Lande. (*)

VIII.
Observationer over Magnetnaalens Misviisning.under forssierllige Me» 

ridianer og Breder anstillede af mig paa den Nordlandsse Reyse, som kand 
blive meget nyttige til ar bekreeste, eller forbedre Theorien om Naalens Mis» 
viisning. (**)

IX.
Opmaalinger af Klipperne paa Nordcap, og'andre beromte Ficrldei 

Norge, ligesom og over Flodens Langen-Elvs Affald, som lober igiennem 
Norge, anstillede ved Hielp af Barometeret.

X.

Geometriss Opmaaling af den navnkundige Or Wardoe. ■

XI. .
Barometer, og Thermometer-Observakioner ncrsten for etheeltAar, saavel- 

som og over Vindene og ander Vceirligt bestandig ancegner, baade paa Reysen 
»g i WardohuuS.

XIT.

Underssgning om det Lappisse i Norden udspredte Folkes Oprindelse, dets 
Sprog og forflicrliige Dialekter.

Jeg har ikke heller forsomt de Ting, som hore til enten at oplyse, eller 
formeere Dyre-og Plante-Rigernes, i Besynderlighed Conchyliernes, Urternes 
»g Soe-Gevexternes Natur-Historie og andre endog i Oekonomien meget nyttige 
Observationer. Men da disse ingenlunde hore til ncervoerende Materie om Vene
ris Giennemgang, saa har jeg allene viidet navne dem forud, at den lcrrde 

. Verden

(*) Disse stal indfores i det Kongelige Kiobenhavnstc Selstabs Skrifter.

(**) Disse Observationer stal ogsaa indfores i det samme Kongelige Selstabs Skrifter,
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Verden kunde fte, at denne Reyse ikke ffulde have blever gandffe unyttig og 
frugtcslos for Videnffaberne og Konsrerne, om jeg endogsaa, ligesom de andre 
imod Nordpolen afsendte Observatores, formedelst Luftens Umildhed ikke havde 
vpnaaet Hoved-Hensigten af denne Reyse, ved hvis lykkelige Udfald det imid
lertid dog^har behaget del Guddommelige Forsyn at opfylde den allernaadigste 
Konges Onffer.

Det, som jeg nu i Forveyen holder for nodvendigt at erindre de Stierne- 
kyndige om i Henseende til ncrrvcrrende Materie, nemlig Veneris Giennemgang, 
vi! jeg kortelig forelegge: Da mit Observatorium i Wardohuus, som jeg agree 
at beffcive i mit Verk over denne Reyse, var opbygget, saa var min forste 
Omsorg, efterat jeg havde bestemmet Poli Hoyden, at lade opmure en fast og 
tillige accurat Gnomon eller astronomiff Middags Linie; Hoyden af denne 
Gnomon var nesten 6 Fod, hvvrpaa stod et i Wien forfcrrdiget Meral-Instru- 
ment, hvor igiennem Soelbilleder ffulde falde. Ni Fod fra denne blev en an
den perpendikulair Tvcrrmuur opbygget, som ffuide modtage Soelbilleder og 
havde en meget fiin Silkerraav til at forestille Middags-Linien, og paa der man 
desto noyere kunde saae Randen af Soelbilleder, lod jeg siaae er glat afhovlet 
Brcrt fast paa Muren, hvilket var meget ner vverlimet med hvidt Papier, og 
under den opspcendre Middags-Traad blev ver vgsaa nedlagt et ligeledes med 
hvidt Papier overlimer Horizonral-Brcr; Paa Observations-Tiden bleve alle 
Observakorii Vinduers Skudder tillukkede, ar man desto no-yere kunde see 
Soelbillederne i Worke; Med er Ord, jeg strcrbre paa alle muelige Maader at 
forebygge, ar intet ffulde mode, som kunde giore Brugen af min Gnomon tvivl
agtig eller ukilforladelig. Der er de erfarne Stiernekyndige noksom bekiendr, 
til hvor stor Nylre denne astconomiffe Gnomon fremdeles kunde vcrre mig, ikke 
allene ril ar underssge og rene mine tvende Perpendikel-Uhre, men endogsaa til 
andre asironomiffe Observationer. Dog var mir fornemmeste Syemerke med 
denne Gnomons Indretning, ey at efterlade noget, i Mangel af hvilket Obser
vationen af Veneris Giennemgang, ffulde blive forhindret ved ver i Wardohuus 
nesten bestandig umilde og ustadige Verir. Thi da denne Observations lykke
lige Fremgang, naar endog alt andet er i sin fuldkomne Rigtighed, beroer paa 
en rigtig og noye Kundffab om det astronomiffe Uhr, og man i Mange! af 
Middags Linien ffa! erlange denne Kundffab ved Soelens eller Fixstiernernes 
corresponderende Hoyder, hvor let kunde der da ikke hende sig, at der saavel 
mange Dage for, som vgsaa paa Observations-Dagen selv, eller de folgende, 
ingen corresponderende Hoyder kunde haves, endffiomSoelen oste kunde stinne 
klar i Middags-Stunden? jeg vred meger vel, at man kand underssge Uhrers 

Hyp 3 Tilstand 
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Tilstand ved Udregning, naar man tager een eller anden Hoyde af Sorten meS 
en Qvadranr, hvis Beskaffenhed man kienver. Men del kunde dog hende sig, 
at Himlen kunde bestandig verre ovenrokken med Skyer, og disse kunde adsprede 
sig just i de Oyeblik Berorckserne ssulde gaae for sig, saa al Observator ingen 
Tiid fik til at tage nogen noyaglig Hoyde af Seelen, i Besynderlighed under 
dette umilde Himmelstrog, hvor en Observator ikke længe kand forlade sig paa 
Uhrets Tilstand.

Foruden denne Gnomon var jeg forsi-net med tvende PerpendikebUhre, af 
hvilke jeg havde bragt der eene, som var mit eger, med mig fra Wien, og det 
andet, som var forfcrrdiget af den navnkundige le Roy, fra det Kiobenhavnste 
Observatorio; De med hver i sier foretagne Prover, Retninger og adstillige 
med dem anstillede Forsog i Henseende til Tyngden eller Hastigheden, forbehol« 
des til min Reyse-Bestrivelse.

Jeg var og forseet med tvende Qvadranter, som jeg forte med mig, af hvilke 
Ven eene var nesten af 3 Fods Radius, forfcrrdiget af den beromre Konstner 
Hr. Ahl ester den Tegning, som Hr. de la Lande har beskrevet i sit astrono, 
miste Verk Tom. IL Num. 1827. Fig. 149. Den anden var omtrent 2 Fod, 
som den beromre Hr. Capirain Niebuhr var beredvillig al laane mig, med 
hvilken denne erfarne Astronom og Ingenieur havde paa sin nyelig fuldendte 
Reyse foretaget mangfoldige og meget noye Observationer; med denne samme 
O-vadrant har jeg ogsaa formedelst dens magelige Indretning selv giort mange 
Observationer i Wardoe, og ligeledes alle dem, som jeg anstillede paa Repsen.

Ved min Afreyse fra Wien havde jeg forsyner mig med mange meget gode 
astronomiske Kikkerter, som vare forfærdigede i Wien ril at bruge i Wardohuus. 
Foruden disse havde jeg fra det Kiobenhavnste Observatorio en 10 Fods Del- 
londst Kikkert, hvis Objectiv dog ikke var forsynet med noget Mikrometer, 
af hvilken jeg betjente mig til ar observere Berorelserne. Jeg forbigaaer de 
andre Instrumenter, saafim: et meget nyttigt stort Traad-Mikrometer, font 
var forfcrrdiget i Wien, tvende 3 Fods Kikkerter, som vare forsynede med 
Traader, og vare til at befæste i Meridian-Muren og stille efter visse Fixstierner, 
tvende Instrumenter til at tage korresponderende Hoyder med, Magnemaale, 
Barometere, Thermometere, enElektriseer-Massme, fim var bleven mig med- 
dcelt af Hans Excellence Hr. Geheime-Raad cg Stift-Amtmand Storm i 
Christiania for ar undersoge Ovrreensstemmelsen imellem den eiektriffe Materie 
og Nordlysene, tilligemed mange andre f. e. Uhrmager-, Smede- 0. a. Jnstru« 

menter,
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menter, som jeg agtede selv at betiene mig af t Nvdsfald paa et Sled, som er 
nesten unddragen al mennesselig Selssab og Konstnere. Der blev altsaa intet 
glemt, som kunde behoves saavel til denne rare Observations, som til den hele 
ReyseS lykkelige Fremgang.

Det staaer endnu tilbage, at jeg legger alle Ting oprigtig for Dagen, som 
jeg formener at henhore til Nsyagtigheden af Veneris Giennemgangs Observa
tion, og dens Nytte til at bestemme Solens Parallaxe, hvoruaaf de Stierne- 
kyndige kand see, hvad og hvor stor Troe, de kand fceste til disse mine Afbryder. 
Jeg bor altsaa berette forst: Den Kiobenhavnsse Ovadrants Undersogelse, 
med hvilken jeg strax derefter bestemmede det Wardohusisse Observatorii Brede 
og Luftens Brekning; Dernest paa hvad Maade jeg fandt det Wardohusisse 
Observatorii visse og ufejlbarlige Brede, derpaa ssal jeg handle om detWardo- 
husisse Observatorii Lomgde eller Meridian-Forssicrllen imellem det og de for
nemste Europceisse Observatorier, nemlig det Greenvichsse i Engelland, detPa- 
risisse i Frankrig, det Kiobenhavnsse i Dannemark, det PeterSborgsse i Rus
land, det Stokholmsse i Sver^.g, det Wiensse i Osterrige, og det Jngolsta- 
disse i Tydssland, som ftal bestemmes af Observationen over Soelens Zormsr- 
kelse, som indfaldt den tredie astronomisse Dagi Junio. Efterår jegdernest 
haver talt lidet om Maaden at observere Berorelserne i Veneris Giennemgang, 
ssal jeg vidlloftizcre berette Observationen selv af Veneris Giennemgang, faak# 
des som den er loden af i Wardohuus, ligesom og Observationen af Soel-For- 
nwrkelsen tilligemed alle dertil henhorende Omstændigheder, faa tydelig, fanO# 
fardig og oprigtig, som det sommer sig i Ting af storste Vigtighed.

Den Kiobenhavnsse Qvadrants Undersogelse.
,<^>en astronomisse Qvadrant, hvilken jeg havde bragt med mig fra det Ki'vben- 

havnsse Observators tN Wardoe, som jeg tilforn haver sagt, var gandsse 
nye forfardiget, og kun faa Dage for min Afteyse fra Kivbenhavn fuldfort af 
den erfarne Konstner Hr. Ahl. Fvlgelig kunde jeg ikke i Forveyen foretage 
nogen Un:evføgelfe, Rectification eller Bestemmelse af dens Feyl, hvorved jeg 
kunde faae Kundssab om Nsyagtigheden eller Feylene af Inddelingen og af 
Vinkelen imellem den derpaa heftede Kikkerts Axel og Perpendikelen. Hertil 
kommer endnu, ar, endssiom alle Ting havde sin fuldkomne Rigtighed, kunde 
den dog let vcore bleven bessadiget paa Reysen fra Kisbenhavn til Trondh-em, 
da den blev fort ico Mile og derover til Lands over de steile nordisse Ficelde. 
Altsaa maatte alting undersvges. Om nemlig: I. Qvadramens Jnddeeling i 

Grader
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Grader og Tiendedeele af Minuter var accurat? II. Hvor stor Afvigelsen var 
imellem Perpendikelen og den tilheftede Kikkerts Axel? III. Hvor stor Vinkelen 
var af Mikrometerets Aabning? IV. Om Horizonral-Traaden iden faste Kik, 
kert var perpendiculair og Vertical-Traaden parallel med Q.vadranrens Plano? 
V. Om QvadrantrnS Meral-Axel, paa hvilken den dreyes op og ned, var i alle 
Stillinger perpendikulair kil Q.vadranrensPlano,det er,om.Q.vadrantensPlairum 
bliver stedse i den samme Vertical-Cirkehnaar den dreyes omkringAxelen.o.s.v. 
Men hvorledes skulde man foretage denne Undersogelse paa et Sted, der forme
delst den umilde Luft er del vanskeligste i den Europaiffe Verden og endnu ikke 
bestemmet af nogen Astronom? Sandelig alle Methover, saa mange man end 
laser i de astronomiske Skrifter vare fra October Manned, jeg kom til Wardoe, 
indtil Julii Manned gandffe unyttige og ubrugelige. Det var plat umueligt at 
foretage Qvadramens Undersogelse ved Objecter pan Jorden formedelst Mang- 
den af Snee, de heftige Hvirvelvinde og bestandige Storme, fom i hele Uger for
byder ar komme ud af Huset, som og formedelst Dagenes Korthed fra October 
indtil Mnrtio. Men ffuide denne Undersogelse skee ved Soelen eller Fixstierner« 
ne, strå fattedes jeg den nodvendige Grund til min Regning, nemlig Luftens 
Breknings Størrelse, som forst ffulde bestemmes, om den varforskiallig eller den 
samme, som i de Osterrigffe Lande, eftersom den endnu ikke var fastsat af nogen 
under saa stor en Brede? Men denne Undersogelse forudsetterQvadrantens Be
skaffenhed allerede bekiendt af Observator, baade i Henseende ril densJnddeeling 
og øvrige Omstændigheder, ligeledes sorudfetrer den en noye bestemmet Poli 
Hoyde, hvilken jeg dog forst ffuide bestemme. Jeg saae mig altsaa indviklet i 
en vildfarende Kreds og i en meger forvirrer og vanskelig Labyrint, hvoraf jeg 
neppe havde neger Haab ar redde mig.

Jeg greb derfore Sagen an paa folgende Maade. Forst maarre jeg noye 
bestemme Vinkelens Størrelse af Mikrometeret, som sad paa den faste Kikkert 
paa Qvadranten, som jeg ogsaa troer at have faart paa det noyeste ved igien- 
ragne Maalinger af Soelens Tverlinie, som stal blive anforke i mit Verk over 
denne Reyse; rhi Qvadrantens Beffaffenhed og den staldene klare Luft vilde ikke 
tilstade at bestemme den ved Fixstiernerneö Giennemgang, som ere i BLqvaror 
eller nar ved den; Da jeg nu havde bestemmer Mikrometerets Vinkel og Vels, 
bel af Skruegangene og deres Hundrededeele, holdt jeg for nødvendig forst for 
alle Dug at bestemme Poli Hoyden saaiedes, at Srraalebrckningen ikke ffulde 
giøre den usikker, og dernest tillige at undersøge alle samtligeQvadramens Feyl, 
hvoraf de ogsaa maarte reise sig, i der ringeste ved een af dens Jndveelmgs 
Pmikter, og ver paa denne Maade.

Af
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Llf Hr de U LaiUcs Fortegnelse over Fixstiernerne uvsogre jeg mig tvende 

ncrr ved Jssrpunkren culminerenve Fixst'erner, den eene sydlig, og Ven anden 
nordlig paa Himmelen, foin havde samme, eller nesten samme Graders Afstand 
fra Jssepunkten, eller omtrentlige mange Graders Hoyde over Horizonten; 
Disse fandt jeg at vcere« i Dragen imod Sonden, og ß i den lilleBiorn, som 
culminerer i der everste Stykke af sin Cirkel imod Norden, hvilke Stjerners 
Hoyde over Horizonten var imellem 85°, s', og 8;°, is'* hvorfore jeg, da 
Qvadrantens Perpendikel stod accurat paa Afd'eelings Punkten 85°, bestemme 
de de vorige Minuter og Sekunder ved Hielp af Mikrometro; Men da jeg be
fandt disse flere Ncrtrer igientagne Observationer overeensstemmende, bestem
mede jeg Ovadrantens Feyl deraf i denne 85° Afdeelings Punkt, ogdervedden 
accurate Poli Hoyde paa folgende Maade.

Til Exempel ere Observationerne af ß i den lille Biorn, som culminerede 
imod Norden den 24 April, og « i Dragen imod Sonden den 25 April, davar:

Den synlige Hoyde af ß i den lille Biorn, fom culminerede imod Norden 
—85°. 15'. 49".

Og, da Qvadranten var omvendt,

Den synlige Hoyde af « i Dragen, som culminerede imod Sonden 
—85°. V- 31".

Da nu Virkningen af Brekningen i denne Hoyde, saavel i Henseende til ß iden 
lille Biorn, som ril « i Dragen, er meget liden, hvilket kandsees af Breknings- 
Tavlerne, og jeg har befundet ved flere end 200 Observationer, (som jeg stal 
anfore i min Reyftbeffrivelse) at Virkningen er nesten den samme under 70 
Graders Brede, som under Breven af en 48 Graders Parallel, har jeg recker 
Visse tvende Observationer, ved Hielp af Hr. de la Lailles Breknings-.Tavler, 
som jeg har indrykket i mine Ephemeriver. Nemlig, tit en Hoyde af 85° pas
ser sig nu en Correction af 6 Sekunder i det mindste.

Altsaa
Hoyden af ß t Ven lilleBiorn,efterår Brekningen er fradraget n8z°.l5 
Hoyden af« i Dragen, efterår Brekningen er fradraget . —85. 5. 25. 
Altsaa erden observereve indsiuttedeBue afdisse tvende Fixstierner— 9.38.52. S.

Zzz Fremdeles
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Fremdeles er

Den rekre Declination af ß i den lille Bisrn, efter 
Hr de la LaMes Fortegnelse over Fixstiernerne, paa 
den 24 -April 1769.r *• / •

Nutationen, font svarer til denne Dag, ------ 4. 6.
------ 3- 5-Dens Afvigelse

Alsaa den synlige Declination afß i den lille Biorn . 75. 5.59.2.
og Cvinplementet til dens synlige Declination , 14.54. q.§, N.

Ligeledes
Den rekte Declination af «i Dragen, ester Hr. 

de la Lailles Fortegnelse over Fixstiernerne, paa 
den 25 April 1769 . . 65.29.1.6.

Nutationen . . ------ 5.5.
Afvigelsen . . . 0.0.

Altsaa den synlige Declination af« i Dragen ; 65.28.56.1.
og Complementer af dens synlige Declination . 24.31. 3.9. <5.
Cvmplementet af den synlige Declination af ß i den

lille Viorn . . 14.54.2.3.^
Altsaa Forssicrllen eller den synlige indsiuttede Bue . 9^37. z.i.
Men den indfluttede Bue er ester Observationen . 9.38.52.0.S.
Altsaa er den dobbelte Feyl af Qvadranten paa 85*. Hoyde —o. 1. 49. 
Halvparten eller den rette Feyl . . o. o. 54?.
hvilket er saa meget, som Qvadranten i denne Punkt giver Hsyderne mindre 
an, end de ere.

Det er og klart, at denne Qvadrantens Feyl er en Indbefatning eller For- 
fficrllen afalle dens Urigtigheder, de maae have deres Oprindelse fra Perpendi
kelens eller Kikkertens Axels Afvigelse, eller af Qvadrantens Indveeimg i den 
85de Grad.

Men, at man ikke ffal bilde sig ind, at jeg her begaaer en Forseelse, i det 
jeg nnversoger Qvadrantens Feyl ved Hielp as en 48 Graders Bredes Paral
lels Brekning, omendffiont det er endnu uvist, om denne kommer overeens med 
en 70 Graders Bredes Parallel , eller ikke? og ydermere Brekningens Under
søgelse forudsetter tiodvendig en Kundskab om Qvadrantens egne Feyl, hvorudi

Brekningens
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Brekningens Virkning ingen Indflydelse haver, saa holder jeg for nodvendigk, 
Herat erindre, at denne min Methode er meget forstia'Ilig fra den almindelige, 
hvor de Stiernekyndige pleye at underfoge Qvadranteus Feyl ved at vende den 
op og ned. Thi i den sædvanlige Methode tager man Fixstierner, hvoraf nogle 
culminere imod Sonden, andre imod Norden under forstiallige Hoyder, ves 
hvilken Methode det er fsrnsdmt, at Luftens Brekning maa vare bestemmet og 
nsye bekiendt. Anderledes forholder det sig med min Methode: thi, da jeg ud- 
valger Fixstierner, fom have lige Hsyder, saavel i den sydlige, som nordlige Me
ridian, maa Virkningen af Brekningen, hvor stor den end er, vare just den 
samme for den Fixstierne, som culminerer imod Sonden, som forden anden imod 
Norden, og foigelig maa Qvadramens Feyl blive den selvsamme, eller ikkun 
ssielne i nogle faa Sekunder, i hvad for Vreknings Tavler man end bruger; ja i 
Folge denne Methode stal det og ydermere blive klart, at Brekningen under 70 
Graders Poli Hoyde er nesten den samme, som under en 48 Graders Parallel.

Efter denne Maade haver jeg derfore undersogt de fleste Inddeelings Punkter 
paa Qvadranten ved mangfoldige Observationer, som jeg haver giort, af hvilke 
nogle findes anfort paa den forste Tavle.

2 i. Tavle.
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Af

i. Tavle.
Observerede Fixstierner i den sydlige Meridian med den Kiobenhavnste Qvadrant.

FixgieriicrneS
Navne,

Observa
tions-Da

gene.
Observerede 

Herder.
tzr.de la 
Lailles
Brek- 
ning.

Den rette Declina
tion paa Observat. 
Dagen af tzr. de la 
Lailles Fortegnelse 
over Fixftiernerne.

Nntatio- 
nen tit 
Dagen.

Dens ! 
Aberra

tion.
Fixstiernernes syn
lige Declination.

ß i Krabben. 14 Mart. 290 3iz.i5 -ssz6". 9°.52'.5i/<2.$L —3"-7- — 5,/.o. yo.Z2Z-42".N.
«i Laven. 14 Mart. 32-43- 24. i. 43- I3. $. 20. 2.N. — 5- 9 — 5-7- 13. 5. 8- Nss
-- i Tvillingerne. 17 Mart. 42.10. 49. 1.13. 22.33 14. 5 N. -i*o. 3. 0.0. 22. 33. 14.N-s

i Tvillingerne. 17 Mart. 4:- 14. 38- i. 13. 22.36.44. 6.N. —0 6. 0. 0. 22. 36. 44.31.
1 i Krabben. ■ 18 Mart. 38-37- 30. 1. 23. 18. 59 26.0 g?. i — 4* 4- — 2. 9. , 18. 59- 19. N-
li i Loven. >8 Mart. 35- 29. 49- r. 33. 15. 5t. 44. o.N. 7-6.7. — 7. 2. 15. 51. 30. R.
y i Herkules. -8 Mart. 39. 20. 25. I. 21. 9- 42.35 0. N. — 2. 8. —13 I- iy. 42. 19. N.
-- i Ophiucho. 18 Mart. 32. 22. 52. I- 45. 12.44.47.6 N- —?. 10. —ii. 6. 12. 44. 35- 91.
y i Jsnifrmn. 25 April. IP- 28 42. 3. 0. 0.10.44.9. S. — 6. 6. -b 6. 5 0.10. 45.® i
M i Bootes. 25 April 39- 2i. 37- L 21. 19- 33- 57- 3- N- — 5 7- — 4- 5- ‘9- 33- 47- N. i
« i Dragen. as April. 85. 5. 31. 0. 6. 65. 29 i 6. N. — 5. 5. 0 0. 65. 28. 56. N.

Nordlige Fixsticurer, som svare til de sydlige den 24 April.
/3 i Cassiopea. 38°.i$'.42". I/.24//. 57° 52^39" 4- -u6".8. —»Z"-4. 57°-52^-33"-N
«i Caffivpea. 35- 39- 14. I. 32. 55- 16. 8- 4- -b6. 7. — II. 5- 55. 16. 4. N.
y i Cassiopen. 39- So- 49. I. 20. 59. 27.38. 6. 4* 6. 7. — 1O. 7. 59- 27. 35. N.
J*! Cassi opea. 39- 24-45- I. 21. 59. i. 42. r. -i* 6- 3 — 8- 9- 59- i. 39- N
t i Cassiopen- 42. 54- 1 II 62. 31. 19. 7. 4-5.9. — 6 8- 62. 31. 19. N.
y i Perseo. 32. 58- Z6. > l. 42. 52 35. 8- 2. 4*4- 7- — 2. 7' 52. 35-10. N.
,3 j den lille Worn. 85- 15. 49- 0. 6. 75 <5. 7- 3- -4. 6. — 3- 5- 75- 5- 59- N.
« i Persso 29.24.53. 57- 49. i-18 4- 4« 4. 2. — 1. 8. 49. I. 21. N-
e i Perseo. 44- i?- 2. 58. 39-19 24 6. -r-3- 5- — i 7* 39- 19. 26. N-

^i'tsaa haves »udcr samme Hoyde vvercensstcmimude:
3 den lyde Grad y i Jomfruen imod Sonden med - i Perseo imod Norden.
3 den 29de Grad.« i Krabben imod Sonden med -- i Perseo imod Norden.
I den Z2tr Grad «i Love« cg « i Ophiucho imod Sonden med y i Perseo imod Norden. j
3 den 35te Grad ß i Loven imod Sonden med « i Cassiepea imod Norden.
I dm ;8te Grad i i Krabben imod Sonden med ß i Cassiepea imod Norden.
3 den Z9te Grad y i Herkules og v i Bootes imod Sonden med 7 og i Cassiopea imod Norden.
I den 42de Grad ? og t* i Tvillingerne imod Sonden med «i Cassiopea imod Norden-
I den 85dc Grad« i Dragen imod Sonden med ß i den lille Biorn imod Norden.



114. ig. 43.

3U J Ibeni

Cvmptementct
Den indfluttede Bue

ComplcMcntet
Den indfluttede Dur

Hoyden af 7 i Jomfruen 
Complementer

Hoyden af - i Perseo 
Complementer

Hoyden af * i Ophiucho.
Complementer

Hoyden af y i Perseo
Comp'ementet

Den indfluttede Bue
Efter Udregning
Den dobbelte Feyl 

Halvparten, den rette Feyl.

Hoyden af» i Loven 
Complcmcnket

Hoyden af y i Pcrfto 
Csiup cmcnket

Den indfluttede Bue 
Eßer U'Kyning.
Den dobbelte Feyl 

Halvparten den rette Feyl

Hoyden af ß i Krabben 
Complcmeutet

Hoyden af« i Perseo 
Complementer

Den indfluttede Bue 
Ester Udregning 
Den dobbelte Feyl

Halvparten den rerte Feyl
i. 48.

54-

121. 7. 45-
i2t. 5. 57-

Eftcrat 90 Grader ere tillagde 90. 10. 45.
Den synl. Deel, af - i Perseo 39. 19. 26. N. 

Complementer
Den indfluttede Bue

. I. 44-
52.

Den synl. Deel, af ß i Krabben 9°.;2' 42".N. 
Complementer . so. 7. ig.

Den synl. Deel, af«i Perseo 49. 1. 21. N. 
Complementer . 40. 58.39.'

- I den 32te Grad af Inddcelingen. 
Af « i Loven, og « i Oph ucho imod Sonden, og y i Perseo imod Norden.

•4i'.4i". Den synl Deel, as - i Loven 130. 5'. §"N. 
" " Complem ntet . 76.54.52.'

Den synl. Deel, af y i Perseo 52 35. io. N. 
Coulplementet . 37.24 50.

I14. 21. 25. I Den indfluttede Bue
114.19. 42.

121. 5.57.

50. 40. 4.
140. 51. 19.
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Af disse i den forste Tavle anfvrte og fra Brekningcn corrigercdcObservationcrfindcs Qva- 

drantcns Feyl paa ovenmeldre Maade.
I den 19de Grad af Jnddeclingen.

Af y i Jomfruen imod Sonden, og - i Perseo imod Norden. 
i9°.-5',42". Densynl. Deel, af y i Jomfruen o°. 
70 34. 18. ‘ - .......
19. 41 19. 
70.18.41.

I den 29de Grad af Jnddeclingen.
As ß i Krabben imod Sonden, og « iPnsco imod Norden. 

29°.29'.I9".
60.30. 41.
29. 22. 56.
60 37- 4-

i. 43- 
. Sii-

Ligeledes. 
zrAai'. 7". 
57- 38. 53 
32. 56. 54- 
57- 3- 6.

114. 4'- 59-
114. 40.15.

Den synl. Deel, af«i Ophiucho
Cvmplemcntet . 77.15. 25.

Den synl. Deel, afy i Perseo 52. 35.-10. N.
37- 24. 5«.

114 40. 15.

• 320
57- r8. 19- 

. 32- 56 54-
57- 3. 6.

Den indfluttede Bue 140.52.59.
Efter Udregning . 140.51.19.
Den dobbelte Feyl 0. I. 40.

Halvparten eller ven rette Feyl . . 50.
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log. 52.26.

32. 7- 27.
103. 8- 8.

30. 32. 25.

Compkmuttet 70.17. 4T.

30.58. 2i.

2.

Ligeledes.

i. 27.
432-

loo. 50. 6.

I. 21.
. 40I.

Hoyden fif y i Herkules
Complementer

Hoyden as y > Cassiopea
Complementer

Dm indfluttede Bue
Ester Udregning 
Den dobbelte Feyl

Halvparten, den rette Feyl

I den Z8te Grad af Jnddeelingcn-
Af i Krabben imod Sonden, og ß i Cassiepea imod Norden.

Hoyden af s i Krabben
Complementer

Hsydcn af ß i Cassiopea
Coinplementet

Den indfluttede Bue
Ester Udregning
Den dobbelte Feyl 

Halvparten, den rette Feyl

I den Z9te Grad af Jnddcelingen.
Af v i Herkules, og ? i Bootes imod Sonden, og y 09 f i Cassiopea imod Norden-

Coruplemeutct 
Den indfluttede Vue

Den syn!. Deel, af i Krabben i8°.59,.i9,/-9?- 
Complementer . 71. o. 41.

Den synl. Deel, as i Cassiopea 57. 52.33. N. 
Complcnrcntct .

Den indfluttede Bue

Heyden af y i Herkules
Complement!t 

Hoyden af-li Cassiopea
Complementer

Den indfluttede Bue
Efter Udregning
Den dobbelte Feyl 

Halvparten, dcn rette Feyl

38o.36' 7
51.23. 53.
38. 14- 18.
51. 45.42.

l5"5^3o".N.
Complementer . 74. 8.30.

Dcnsynl.Deel, af« i Cassiopea 55. >6. 4. N. 
Complemcntet . 34.43.56.

Den indfluttede Bue

Den synl.Occl. cfy i Herkules ry°.4r^.i9^'.N.
Comslementet . 70.17. 41.

Den synl. Deel, af y iCassiopea 59. 27. 35. N.
Complementer

Den indfluttede Bue

103. 9. 35-
103. 8- 8.

39°.>9'. 4".
50. 40.56.
39-49-29.
50.10. gr.

100. 51, 2 7. 
ico. 50. 6.

Hoyden af ß i Loven
Complementer 

Hoyden nf « i Cassiopea
Complemcntet

Den indfluttede Bue
Efter Udregning
Den dobbelte Feyl 

Halvparten, den rette Feyl

I den 35te Grad af Jnddcelingen.
Slfß i Loven imod Sonden og «i Cassiopea imod Norden-

i . 35°.2>f.iL".'Dcn synl. Deel, as /s i Loven .
54- 3'- 44-
35. 37.42.
54- 2-'. 18.

Ligeledes.
39°.i9',4". Den synl. Decl. asxiHerkules i9°.42'.i9".N. 

50.40.56. T ' .
39.23.24. Den synl. Deel, afCassiopea 59. r. 39- N. 
50. 36.36.

io?. 17. 32.
101. 16.

. i. 30.
. 45-

108. 54- 2.
108. 52.26.
. i. 36.

48«

101. 16. 2.
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Complementer

94.51. 57.

Qvadran«

Complementer 
Den indfluttede Dne

Coniplenicntet
Den indfluttede Bue

39°.io'.i6".
$0. 49.44.
39- 23.24.
50 36.36.

Hoyden as i Tvillingerne
Complcmcntct

Hoyden as-l Cassiopca .
Complementer

Den indfluttede Bue
Ester Udregning
Den dobbelte Feyl . 

Halvparten, den rekte Fehl 
Mibtzel-Frylen «f begge .

Hoyden af v i Bootes
Complementer

Hoyden af y i Cassiopca
Cvniplementet

Den indflnttede Bue
Efter Udregning
Den dobbelte Feyl 

Halvparten, den rette Fey!

Hoyden ns >; i Bootes
Complementer 

Hoyden af - i Cass.opea
Cv'-nplemcntet

Den synl. Deel, af n i Bootes I9°-3Z'.47".N. 
Complementer . 70.26.13.

Den Ml. Deel. a fH Cassiopca 59. 27.35. N.
30.32.25.__

100. 58. Z8.

Ligeledes.
Den syn?. Deel, af v i Bootes i'>°.53'.47,;-2i- 

Complementer . 70,26.- n.
Den synl. Deel, af i Cassropca 59. 1. 39. N. 

Complenienter • 30.58.21.

Ligeledes. .
Den synl.Dcck.afi» iTvillingrrne 2r° 36'.44".N. 

Complementer . 67.23.16.
Dcn synl. Deel, as«i Cassiopca 62. 31. 19. N. 

Complementer . 27.28. 41.

' over Veneris Gang forbi Sockens Skive. 
Ligeledes? " 

39°.io,,i5".
50.49- 44
39- 49- 29.
50. io. 31.

101. o. 15. 
100. 58. 38.

• - Z7-
• 481

Den indfluttede Bue 
Ester Udregning

IOI. 26. 20
TOI. 24. 34. Dcn indfluttede Bue 101. 24. 34.

Den dobbelte Feyl _ , . 
Halvparten, den rette Feyl

. I. 46.
- 53.

Middcl-Fey'en as disse sirr 46.

I den 42de Grad 
Af V og 1» i Tvillingerne imod Son! 

Hpyden af v i Tvillingerne . 42°.
Complementer . 47- 5°- =4-

Hoyden as - > Cassiopca . 42.53- 0.
Complementer . 47- ?■ °-

1 af Jnddcelingen.
?en, 0g - i Cassiopca imod Norden.
Den Ml.Decl. af>/ i Tvillingerne 22o.;3'.l4".N. 

Con!p!emenk«t . 67.26.46.
Dcn synl. Deck, afi Cassiopca 62. 31 19. N. 

Cvmplcmentct . 27. 28.41.
Dcn indfluttede Bue 

Efter Udregning
94.57.24.
94- 55- 27.

Den indfluttede Buc . -94- 55 27.

Den dobbelte Fey! 
Halvparten, dcn rette Feyl

i. 57-
. 581'

420.13' 25".
• 47-46.35-
. 42- 53- 0/

47- 7- o.
94- 53- 35.
94- 5i- 57-

i. 38.
• • - 49-

. 54-
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Qvadrantens Feyl, bestemmcde ved Observationerne.
I Jnddeelingens 19de Grad af 7 i Jomfruen, og e i Persto — 50".

29 . . af st i Krabben, og « i Persto—54.
32 . . -af « i Loven, og 7 i Persto — $if.
32 . . af« i Ophiucho, og 7 i Persto — 52.
35 . . af st i Loven, og « i Cassiopea—48.
38 . . af S i Krabben, og st i Cassiopea— 43I.
39 . . af7 i Herkules, og 7 i Cassiopea —415.
39 ♦ • af 7 i Herkules, og Si Cassiopea — 45-
39 . . af»! i Booles, og 7i Cassiopea — 481.
39 . . af >1 i Booles, og S i Cassiopea — 5Z.
42 . . afu i Tvillingerne,og-? i Cassiopea—58.
42 . . af /2 iTvillingerne,og e i Cassiopea—49.
85 . . af«iDragen,ogstidenlilleBiorn—541,

Altsaa er det klart: I. At den af Obstrvakionerne uddragne indfluktede 
Bue af alle disse Fixstierner er stedse storre, end den udregnede Bue, hvoraf be# 
vises, at Qvadranren giver de observerede Hoyder i alle dens ovenanforte Jnd# 
deelingspunkter mindre an, end de virkelig ere.

II. At de befundne Urigtigheder i to forsticellige Jnddeelingspunkter ikke 
ffielner meget fra hinanden, saa at denne Forsticel, emen kand henregnes til Ob» 
servakionerne, eller Bestemmelsen af Fixstiernernes Sted og deres Rebuctioner, 
hvoraf videre folger, at, da nesten den samme Feyl forekommer i alle bisse for# 
skicrllige Jnddeelingspunkter, og det til den samme Kant af Qvadranten, det 
er, altid manglende, saa, siger jeg, folger heraf, at Qvadranten ikke haver 
nogen synderlig Feyl i Inddelingen, men at MiddebFeylen af dem alle = 50" 
bor alleneste tilskrives ben faste Kikkerts Apes Afvigelse sra Jnddeelingens Be# 
gyndelsespunkt.

III. Da Feylenes Storrelser, naar man antager Brekningen for en Pa
rallel af 48 Grabers Brede, og begynder fra den 19de Grad af Jnddeelingen til

ton 
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den85de ikke viger meget fra Feylenired den gsde Grad, hvor der nejten ingen 
Brekning er, saa kroer jeg denne Overeensstemmelse af Feylene bevifer tydelig, 
at Brekningen under 70 Graders Brede er noget nær den samme, som den der 
er bestemmet under en Parallel af 48 Graders Brede. Og tiet ffa! endog af 
fierr end 200 i denne Henseende anstillede Observationer blive beviift i mit Werk 
over denne Reyse, at Brekningens Storrelse under 70 Graders Bcede er just 
den samme, som den man haver under 48 Graders Brede, hvorom jeg selv 
stedse tvivlede, forend jeg foretog mig denne Undersogelse, saasom jeg holdt for 
den maatte være storre formedelst den tettere Luft. Dette vigtige Tvivlsmaal 
var just den fornemste Aarsag, hvorfore jeg tilbragte Winteren i Wardoe.

Om det Wardvhiisisse Observatorii Brede
eller

Pol! Hoyde.

^»fterat jeg havde taget mangeHsyder af De Fixstierner«i Dragen imodSsn- 
den, og af ß i den lille Biom, efterat Qvadranten var vendt, imod Nor

den, som culminerede begge ikkun 4 Grader fra Zssepunkten, og jeg havde be
fundet, at disse Hoyder stemmede overeens paa nogle faa Sekunder, troede jeg, 
at kunde bruge disse tvende Fixstierner, hvori Brekningen ikke kunde være meget 
merkelig, som en Grundvold til mit Wardohusisse Observatorii Pol i Hoydes 
ueye Bestemmelse, uden at frygte nogen Vildfarelse. Da jeg fremdeles havde erfa
ret af de i den fotste Tavle anførte, og endnu af flere end 200 andre Observationer, 
som ffal forekomme i min Reysebeffrivelse, at jeg ogfaa fik de samme Breder 
paa nogle Sekunder nær, kunde jeg ingenlunde tvivle om Noyagtigheden af 
denne min Bestemmelse. Jeg vil altsaa forelegge mine Udregninger og Bereg
ninger over mit Observatorii Brede, og det forst af Observationerne med Fix- 
stiernerne « i Dragen og ß i den lille Biorn, og dernest af de andre, fom jeg 
har indbefattet i den første Tavle, og forbeholder mig mangfoldige andre Ting, 
som i fin Tild ffal komme for Lyset. Lad derfor være:

Aaach Hoyden
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Hoyden af «iDragen imod Sonden, observeret den 2; Apr.:-8c°.5'.Zl".

Brekningen. Hr. de la Lailles Tavler ♦ — 6.
Hoyden, efterår Brekningen er fradragen ♦ 85. ;. 25.
Qvadrantens fundne Feyl, som ssal tillegges . 54i-
Den rette Hoyde af«i Dragen 85- 6. 19'.
Den fynlige Declination af«r Dragen 65. 28. s6. N.
Mqvators Hoyde . ; 19- 37- 231.
Wardoes Poli Hoyde 70. 22. zsz.

Af Observationen med ß i den lille Biorn.
Hoyden af ß i den lille Born imod Norden, observeret den 24 Apr. 8>-0.15' 49".

Brekningen — 6.
Hoyden, efterår Brekningen er fradragen 85. 15 - 43«
Qvadranrens Feyl, som ssal tillegges 54l-
Den rette Hoyde 85- 16. 37f.
Complementet lagt til 90 Grader 94- 43- 221.
Den synlige Declination, i. Tavle. . 75- 5- 59.
ZEqvators Hoyde 19. 37. 23*-.
Poli Hoyden 70. 22. 361.

Da jeg nu ved mange Observationer af disse tvende nesten verticale og paa 
forssiellige Kanter kulminerende Fixstierner haver fundet den WardohusissePoli 
Hoyde paa nogle Sekunder nar den samme, holder jeg den for aldeles riglig, 
og jeg kroer ikke heller, at nogen erfaren Astronom kand kalde denne min Bestem
melse i Tvivl, formedelst den af Hr. de la Lailles Tavler fastsatte og her af 
mig brugte 6 Sekunders BrekningS Correction for en Parallel af 48 Graders 
Brede. Thi det glor aldeles intet til denne min Bestemmelse, naar jeg nemlig 
paa denne Maade observerer tvende eller flere Fixstierner under samme Hoyde 
imod Sonden og Nord, enten jeg bruger nogen BrekningS Correction eller ude
lader den gandsse, hvilket jeg stal bevise med folgende Beregning, ved hvilken 
jeg ikke bruger nogen Correction for Brekningen.
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Den observerede Hoyde af« i Dragen, hvorudi Bukningen 

er indbefattet «
Complementer af Hoyden

Den observerede Hoyde afß i den lille Biorn, hvori Brek- 
ningen er indbefattet

Complementer af Hoyden
Summen af Complementerne eller den fpnt indfluttede Bur ♦
Men den indfluttede Bue imellem « i Bragen og ß i den lille 

Biorn er efter deres synlige Declination, i. Tavle. .
Msaa den dobbelte Indbefatning af Qvadrantens Feyl 

og Brekningen
Halvparten heraf, som ssal tillegges 

Altsaa:
Den observerede Hoyde af« i Dragen, hvori Brekningen 

er indbefattet
Summen afQvadrantens Feyl og Brekningen, som stal tillegges 
Den rette Hoyde af « i Dragen .
Den synlige Declination, i. Tavle
Equators Hoyde ♦ ♦
Poli Hoyden . ♦

85°.
4- 54- 29«

19.37-231.
70.2s.36j:.

8 s. 15- 49.
4- 44- ri-
9. 38. 4°.

9. 37* 3.

0. i. 37.
4 481.

85®. 5,-31"
♦ 481.

6. 19*.
65. 28.56.N.

Ligeledes beregnes den af ß i den lille Biorn, nemlig:
Den observerede Hoyde af ß i den lille Biorn, hvori Brekningen 

er indbefattet . . 85". 1^.49".
Summen afQvadramens Feyl og Brekningen, som leggeS til . 48!.
Den rette Hoyde af ß i den lille Biorn . . 8$. 16.37?.
CompK'mentet af den synlige Hoyde lagt til 90°. - . 94-43- 22t.
Den synlige Declination af ß i den lille Biorn. 1. Tavle. . 75. s. 59 N.
Equators Hoyde
Poli Hoyden

. 19.37.231-.
70.22.36$.

Denne er just den samme, som den foregaaende Bestemmelse, hvorudi Breknin
gen blev beregnet. Saa at, naar man efter denne min Maade observerer tvende 
Fixstierner, som culminere under samme Hoyde, den eene imod Sonden, Ven an
den imod Nord, kand man nesten have samme Poli Hoyde, uagtet man ikke 
bekymrer sig om Brekningen, det er at sige, endffiont man ikke fradrager Brek
ningen fra Observationen. Denne min Methode troer jeg at vare af storstr 

A a a a 2 Nytte.
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19. 37. Zl.
70. 22. 29.

T9. 37. I?.
70. 22.. 43.

29°. 2-/.19".
♦ 54-

29. 30. 13.
9. 52. 42.

Nytte. I. Fordi den ikke udfordrer nogen Kundskab om Brekningen. IL Al 
man ved Fixstierner, hvis Brekning maa gierne vcrye stor eller liden, naar de 
kun have over 20 eller 30 Graders Hsyde over Horizonten, kand bestemme Poll 
Hoyden lige faa nope, som ved verticale Fixstierner, der have ingen Brekning. 
III. Ac man kand faae den samme accurate Poli Hoyde med den urigtigsteO.va> 
brant, envogfaa naar dens Feyl ere ubekiendte. Hvilket lettelig sees at verre en 
Ting af stsrste Vigtighed i den astronomiffe Udovelse, saasom man paa denne 
Maade kand oploft der nyttige Problem, nemlig: Med enhvrr urigtig Cr.va« 
dram, hvis Feyl endog ere ubekiendte, at bestemme den nyeste polt 
H^de ved Fixstierner, som ikke ere verticale, i hvor stor Brekning de 
end have, uden ak bruge nogen i Tavlerne forekommende Correction for 
Brekningen. Men, at"jeg ved Exempel kai:d bevist Vigtigheden af dette Pro« 
blem, vtl jeg forst anfote Beregninger over Poli Hoyden ester de i ovenstaaende 
iste Tavle ncrvnede Fixstierner, og derudi bruge bei samme Tavler bestem- 
mede Brekninger, og beliene mig af.Qvabrantens tilforn fundne, og til enhver 
Observations Grad svarende Fcyl; Og bernest vil jcg udregne samme Poli 
Hoyde af de samme Fixstierner, uden at fradrage dem Brekningen, eller bruge 
uvgen Correction for QvadrantenS allerede fundne Feyl. Altsaa:

3 19 Graders H^yde.
Af 7 i Jomfruen imod Sonden, og e i Persto imod Norden. 

^Oydm af 7 i Jomfruen,naarBrekningen er fradraget . 1972^.42".
* Qvadranrens Feyl, som legges til . . sv.

Den rette Hoyde » . -9.26. 32.
Dens synlige Declination imod Sonden, som legges til . 10. 45- 
Mquators Hoyde 
Poli Hoyden :

Ligeledes beregnes den af - i Perseo imod Norden.
3 29 Graders

Af ß i Krabben imod Sonden, og «i Perseo imod Norden.
Hoyden af ß i Krabben, naar Brekningen er fradraget 

Qvadramens Feyl, som legges til
Den rette Hoyde
Den synlige Declination imod Norden
TEquatsrs Hoyde .
Poli Hoyden

Ligeledes beregnes den af«i Perseo imod Norden.

I



over Veneris Gang forbi Soelens Skive. 557

♦

R

19. 37- 34-
70. 22. 26.

19-37- 241
70. 22. 351

O

Af Z i Krabben imov Sonden, og ß_i Cassiopea imod Norden.
♦

Lrvadrantens Feyl, fom legges til
Den rette Hoove
Den fpnüge Declination inrvd Norden.
ZEquators Hoyde 
Poli Hoyden

j 32 Graders Hoyde.
Af« i Loven og « i Ophiucho imod Sonden, med 7 i Perseo imod Norden. 

Hooven af ct i Loven, naar Bredningen er fradragen . 32°.4i/.4i//.
' — - ....................... 51b

32. 42. 32I.
13. 5- 8.

Af « i Ophmch-.
Hoyden af« i Ophiucho, naar Bredningen er fradragen 

Qvadrantens Feyl, fom legges til 
Den rette Hoyde . :
Den fynlige Declination imod Norden 
ZEquators Hoyde . ;
Poli Hoyden t

Ligeledes beregnes den af i Perseo imod Norden. 
3 Zs^Graders Hrlyde.

Af ß i Loven imod Ssnoen, og « i Cassiopea imod Norden.
Hoyden af ß i Loven, naar Bredningen er fradragen . z;°.28^.i6".

Qvadrantens Feyl, som.legges til . ._______ 48^
Den rette Hoyde . . 35.29. 4.
Den lynlige Declination imod Norden ♦ . 15.51.30.
ZEquators Hoyde 
Poll Hoyde . i

Ligeledes beregnes den af« i Cassiopea imod Norden.
3 38 Graders Hsyde.

Hsyden af Z i Krabben, naar Bredningen er fradragen 
Qvadrantens Feyl, som legges til
Den rette Hoyde
Den synlige Declination imod Norden 
ZEquators Hoyde . ;
Poli Hoyden '. i

Ligeledes beregnes den af ß i Cassiopea imod Norden.
Aaaa 3

38°-36< 7". 
431; 

38. 36. 5°h
18. 59.19-
19. 37. 3Tb
70. 22. 281.

32°.2l/. 7".
5 2.

32. 21. 59.
12. 44- 35.
19.37. 24.
70. 22. 36,

I
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I 39 Graders H-yde.

Af 7 i Herkules imod Sonden og 7 i Casssopea imod Norden.

Hoyden af 7 i Herkules, naar Brekningen er fradragen 
Qvadramens Feyl, som legges til .
Den rette Hoyde
Den synlige Declination imod Norden 
ZEquators Hoyde
Poli Hoyden

Ligeledes beregnes den af 7 i Caffiopea imod Norden.

39°.i9z. 4".
4H>

39- 19-45!.
19, 42. 19.
19. 37« 26b
70. 22. 33b

I 39 Graders HjSyde.
Af 7 i Herkules imod Sonden, og Z i Cassiopea imod Norden.

Hoyden af7 i Herkules, naarBrekningen er fradragen 
Qvadramens Feyl, som legges kil
Den rette Hoyde
Den synlige Declination imod Norden
LEqumors Hoyde
Poli Hoyden

Ligeledes beregnes den af & i Cassiopea imod Norden.

39e.i 9*. 4"
♦ 45-
39.19.49.
19.42.19.
19. Z7. 3°.
70. 22, 30.

3 39 Graders Hsyde.
Af n i Bootes imod Sonden, og 7 i Caffiopea imod Norden.

H-yden af »r i Bootes, naar Brekningen er fradragen 
Qvadramens Feyl, som legges til
Den rette Hoyde
Den synl. Decl. imod Norden
Mquators Hoyde . :
Poli Hoyden

Ligeledes beregnes den af 7 i Cassiopea imod Norden.

39°.io'.i6//,
48 b

39. II. 41.
19-33-47.
19-37. i7r.
70.22, 42 b

I
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3 39 Graders Höyde.

Af »i i Bootes imod Sonden, og 8 i Cassiopea imod Norden.

Hoyden af v, i Bootes, naar Brekningen er fradragen . 39°jo,.i6z'.
kvadrantens Feyl, som legges til . ._ $3.
Den rette Hoyde . ; 39. u. 9.
Den synlige Declination imod Norden . . 19.33.47.
Mquators Hoyde . . 19.37.22.
Poli Hoyden . . 70.22.38.

Ligeledes beregnes den afZ i Cassiopea imod Norden.

3 42 Graders H^de.
Af »i i Tvillingerne imod Sonden, og e i Cassiopea imod Norden.

Hoyden af r i Tvillingerne, naar Brekningen er fradragen
QvadrantensFeyl, som legges til
Den retteHoyde
Den synlige Declination imod Norden
Mquators Hoyde
Poli Hoyden

Ligeledes beregnes den af $ i Cassopea imod Norden.

420. 9'.36".
58*.

42.10. 34*.
22.3z. '4-
19.37.20;.
70.22. 39x.

3 42 Graders «oøybc.
Af p i Tvillingerne imod Sonden, og e i Cassiopea imod Norden.

Heyden af p i Tvillingerne, naar Brekningen er fradragen 
Qvadranrens Feyl, som legges til .
Den rette Hoyde
Den synlige Declination imod Norden
Mquatvrs Hoyde
Poll Heyden
Ligeledes beregnes den af - i Cassopea imod Norden.

. 42°.i3,.25,/.

._______ 49._
42.14.14.
22. 36. 44.
19. 37. 30.
70.22. 30,

I
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I 85 Graders HjS'sde.

Af« i Dragen imod Sonden og ß i den lille Bisrn imod Norden.
Haves allerede Poli Hoyden tilforn . . 70°. 22'. 36 7.

Naar de samles i en Tavle ere de folgende:

Tavle A.
Som viser Poll Hsydernr af Observationerne, naar Brekningen er fradragen.

Graden. Poli Hoyden.

19. Af 7 i Jomfruen imod Sonden, og e i Perseo imod Norden 7g°,22/.43//.

29. Af ß i Krabben imod Sonden, og « i Perseo imod Norden 70.22. 29. 

32. Af« i Loven imod Sonden, og 7 i Perseo imod Norden 70.22. 35*.

32. Af« i Ophiucho imod Sonden, og 7 i Perseo imod Norden 70. 22.36.

35- Af ß i Loven imod Sonden, og « i Cassiopea imod Norden 70. 22. 26.

38. Af Z i Krabben imod Sonden, ogß i Cassiopea imod Norden 70. 22. s8l- 

39- Af 7 i Herkules imod Sonden, og 7 iCassiopea imod Norden 70. 22. 33$.

39- Af 7 i Herkules imod Sonden, og Z i Cassiopea imod Norden 7°. 22.30,

39. Af n i Vootes imod Sonden, og 7 i Cassiopea imod Norden 70.22. 42J.

39. Af >1 i Bootes imod Sonden, og Z i Cassiopea imod Norden 70.21.38. 

4». Af y i Tvillingerne imod Sonden, og e i Cassiopea imod Norden 70.22.39 f.

42. Af^ i Tvillingerne imod Sonden, og e iCassiopea imod Norden 70. 22.30.

Middel-Hoyden af dem alle . 70. 22.37.

85 Af«i Dragen imod Sonden, og ß i den lille Bisrn imod Norden 70.22.36.

Jeg
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Jeg har allerede erindrer, at man nesten kandfaaeden famine Pol! Hoyde 

af de observerede Hoyder, uden at fradrage Brekningen, eller vcrre underretter 
em Qvadrantens Feyl, naar man kun bruger saadanne Fixstierner, fem obser- 
veres ünder samme Grad af Hoyde imod Sonden, som imod Norden, hvilket 
jeg har beviist med ovenstaaende beregninger over «i Dragen og ß i den lille 
Biorn. Til at bestyrke denne Sandhed og Methode, vil det ikke vare u tten ligt, 
endnu at fremfore et Exempel af Udregningerne over de i iste Tavle anforteFix« 
stierner, as hvilke den beregnede Poli Hoyde stal ikke sticelne over et par Se
kunder fra dey rette, endssiont der er over en halv Grads Forsti«! paa deres 
observerede Hoyder, faa de følgelig have en forfficrllig Brekning, fornemmelig 
under zr Graders Hoyde, hvor Brekningens Virkning er meget stor. De L 
den iste Tavle anforte under 32 Graders Hoyde culminerende Fixstierner ere da 
« i Ophiucho imod Sonden, og 7 i Perseo imod Norden.

Den observerrdeHoyde af«iOphiucho z2°.r2^.s2".Den synl.Decl.i2°.44^.z;".N. 
Complementet . . 57.37. 8. Compl. . .77.15.25.

Den observerede Hoyde af 7 i Perseo 32.58. z6. Densynl. Decl. 52.35.10. N.

Complementet . . 57« 1.24. Compl. . 37.24.50.

Summen asCompl.ell.den indfl.Bue 114.38.32. SumenasC.. H4- 4°. if*
Den synlige Bue ester Udregningen 114.40.15.

Den dobbelte Forfficrl . ♦ 1.43.
Halvparten . sil.

Da Summen af Complementerne er efter Observationerne mindre end 
Summen af Complementerne af dr samme Fixstierners synlige Deelinationer, 
faa feer man heraf, at de observerede Hoyder ere faa meget, som denne halve 
Part, eller sil" givne storre an af Qvadranten, end de virkelig ere, hvilken 
Halvpart er en Indbefatning af Brekningen og Qvadrantens Feyl; vi! man 
derfore have den rette Hoyde, maa man trekke denne halve Part 511" fra dm 
sbserverede Hoyde. Nu er

DenBbbb
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Dm observerede Hoyde af« i Ophiucho — 3 2°. 22z. 5 2".

Halvparten, som fradrages .
Den rette Hsyde . . 32,22. o I.

Den synlige Declination . . 12,44.35.
ZEquakors Hoyde « . 19.37» 25I.

Poli Hoyden . . 70.22,342.

Tilforn af Hoyden, hvor Brekningen var fradragen 70.22.36.
Altsaa Forskierllen . ♦ o, o. i|.

Men denne Forskierl af il Linie imellem disse tvende Udregninger har sin Op# 
rindelse deraf, at Brekningen af Hr. de la Tailles Tavler for Hoyden af« i 
Ophiucho er — 1'. 4;", derimod for Hoyden af 7 i Perseo — 1'. 42". fom er 
z" forfficrllig, fordi der er en Forstier! af 35'. 44". imellem disse tvende Fixstier- 
ners Hoyder, da de dog i Regningen antages ar have samme Brekning. Hvis 
man derfore udvcelger Fixstierner, som have samme Hoyde i den sydlige, fem 
nordlige Meridian, eller hvis Forstier! i del hoyeste ikke er over 10 Min mer, 
fornemmelig naar de ikke tages under mindre end 30 Graders Hsyde, saa er 
der klart, at man maa faae samme Poli Hoyde paa 1 Sekund ncrr af de Hoy- 
der, hvor Brekningen ikke er fradraget, som af de, fra hvilke Brekningen er 
fradraget, hvilket folgende Tavle bekrcrfter, udi hvilken Poli Hoyderne as Ob
servationerne iden iste Tavle, som ere befriede fra Brekningen, sammenlignes 
med de samme Poli Hoyder/ uddragne af Observationer^ hvori Brekningen 
ikke er fradragen.

See
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See den rste Tavle. foruden Brek- 

niug
70°. '*■>*
70
70.
7°.
7°.

43".
22. 29.
22. 355-
22. Z6.
22. 26.

Grad.
19 As 7 ! Jomfruen imod Sonden, og«i Perseo imod Norden. 
29-Slf/3 i Krabben imod Sonden, og« i Perseo imod Norden.
32 Af«i Loven imod Sonden, og 7 i Perseo imod Norden. 
32. As« i Ophiucho imed Sonden, og 7 i Persco imod Norden. 
35.2(f ß i Loven imod Sonden, og« i Coffiopea imod Norden.
zL.Af S i Krabben imod Sonden, eg/3 i Cassiopca imod Norden. 7°- 
Z9.As 7 i Herkules imod Sonden, og 7 i Cassiepea imod Norden. 7°- 
39.2lf 7 i Herkules imod Sonden, cg i Caffivpea imod Norden. 7®- 
39. Af v i Bootes imod Sonden, og 7 i Cassiopca imod Norden. 70. 
39. As*1 i Bootes imod Sonden, og <k i Casswpca imod Norden. 70. 
42. As v i Tvillingerne imodSonden, og« i Cassiopca imod Norden. 70. 
42. Af i Tvillingerne imod Sonden, og«i Cassiopca imod Norden. 70.

Middcl-Hsyden af dem alle . . 70.
eller . . 70.

85. Af« i Dragen imod Sonden,og-s i den lille Biorn kmodNordcn- 70.

70° 22*. 42".
22. 295.
22. 35.
22. 34f.
22. 25-f.

PoliHsydcr afObscrvationerne 
med Brekniug.

70.
70.
70.
70.

22. 28ß. 70. 22. 29.
22. 33å- 70. 22. 34.
22. 30. 70. 22. 30.
22. 42Z. 7°. 22. 42.
22. 38. 70. 22. 38.
22. 392. 70. 22. 383.
22. 30. 70. 22. 29.

22. 34f 70. 22. 34-
22. 35-
22. 36. 70. 22. 36.

Da det nu er klart af ovenanforte Methode og Beregninger, at Qva, 
dramens Jnddeelrng er temmelig accurat i den 19.29. 32. z>. 38.39. 42. og 85 
Grads Afveelinger, saaharjeg af denne Aarsag udregnet Breden afWardo- 
huus af de observerede og i den iste Tavle anfsrte Hixstierner paa den sirdvanlige 
Maade, nemlig ved at sammenligne de sydlig og nordlig under forskicellrge Hoy- 
der culminerende og fra Brekningen befriede Fixstierner, hvilke jeg har indbe
fattet i folgende Tavle.

Bbbb r Tavle II.
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Tav
Dct Wardohusiffe Observator» Poli Hoyder,

i den sydlige og nord

Sydlige

Nordlige 
Fixstierne.

i Tvillingerne
V-

i Tvillingerne.
ß

i Krabben.
S

i Krabben.
«

i Loven.

Poli Hoyde. Poli Hoyde. Poli Hoyde. Poli Hoyde. Pv!i Hoyde.

* i Cassiopea. 7o°.22,.38'/. 7O°.22,.2g|. 7O°.22/.3o|//. 7O0. 22*. 2Z". 7O°.22/.325//.

ß i Cassiopca. 70. 22. 41$. 70. 22. 32. 70. 22. 34. 70. 22. 282. 70. 22. 36.

y i Cassiopca. 70. 22. 46. 70. 22. Z6Z. 70. 22. 385. TO. 22. 33. 7O. 22. 40Z.

Cassiopca. 70. 22. 41. 70. 22. Z2. 70. 22. 34. 70. 22. 28j. 7O, 22. 36. „

-- i Cassiopca. 70. 22. 39f. 70. 22. 30. 70. 22. 32. 70. 22. 26Z. 70. 22. 34.

y i Pcrsco. 70. 22. 4!. 70. 22. 31 f. 70. 22. Z3Z. 70. 22. 28. 70. 22. 35f.

ß i den lille Biern. 70. 22. 40. 70. 22. 30. 70. 22. 325. 7O. 22. 27. 70. 22. 34f.

«i Pcrsco. 70. 22. 365. 70. 22. 27. 70. 22. 29. 70. 22. 2ZZ. 70. 22. 31.

«i Pcrsco. 70. 22. 46Z. 70. 22. 36. 70. 22. 38. 70. 22. Z2ß. 70. 22. 40.

Poli Middel-Hoyde. 70. 22. 41$. 70. 22. 3IZ. 70. 22. 33$. 70. 22. 27I. 70. 22. 35$.

Eller uden Brok. 70. 22. 42. 70. 22. 32. 70. 22. 34. 70. 22. 28. 7O. 22. 36.
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le II.
beregnede af de i iste Tavle ansatte Fixstierner 
lige Meridian.

Fixstierner.

Poli
Middel- 
Hoyde.

ß

i Seven.
V

i Jomfruen.
7

i Herkules.
Ct

i Ophiucho.
4

i Bootes.
«

i Dragen.

P»li Hoyde. Poli Hoyde. Poli Hoyde. Poli Hoyde. Poli Hoyde. Poli Hoyde.

700.22^.26^. 70°. 22Z. 35,z. 7O°.22/.26h//. 7O°.22/. 32/Z. 70^.22^.34 4". 7o°.22/. 345z/- 7O°.22,.3l4//.

70. 22. 295. 70. 22. 39. 7O. 22. 30. 7o. 22. 364. 70. 22. 38. 70. 22. 38. 7°. 22. 35.

70. 22. 34» 70. 22. 43i 70. 22. 34f. 70. 22. 41. 70. 22. 42Z. 70. 22. 425. 70. 22. 391.

70. >2. 29I. 70. 22. 39. 70. 22. 30. 70. 22. Z64« 70. 2 2. 38- 70. 22. 38. 7°. 22. 34A.

70. 22. 27Z. 7O. 22. 37. 70. 22. 28. 70. 22." 345. 70. 22. 36. 70. 22. 36. 70. 22. 32Z.

70. 22. 29. 70. 22. 3 8J. 70. 22. 29Z. 70. 22. 36. 70. 22. 37I. 70. 22. 37Z. 70. 22. 34I.

70. 22. 28. 7O. 22. 37Z. 70. 22. 2Sf. 70. 22. 35. 70. 22. 3-54. 70. 22. 365. 70. 22. 33I.

70. 22. 24!. 70. 22. 34. 70. 22. 25. 7O. 22. 3IZ. 70. 22. 33. 70. 22. 33. 70. 22. 30.

70. 22. 33I. 70. 22. 43. "O. 22. 34. 70. 22. 405. 70. 22. 42. 70. 22. 42. 70. 22. 391.

70. 22. 2g|. 70. 22. 38Z. 70. 22. 29Z. 70. 22. 35Z. 70. 22. 37Z. 70. 22. 37i 70. 22. 34I.

70. 22. 29. /0. 22. 39. 7O. 22. 30. 70. 22. 36. 7O. 22. 38. 70. 22. 38. 70. 22. 35.

Bbbb 3
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Om det Wardohusifle Obscrvatorii Langde '

eller

Meridian-Forfficrl.
have folgende bekiendte'astronomiske Melhoder ar udregne Stedernes geor 
graphisse Længde paa: I. Ved Observationerne af Mercurii eller Veneris 

Gang forbi Soelens Skive, men disse rare Observationer udfordre hele Aar- 
hundrede. II. Den accurateste og mest brugelige Methode, som jeg har bestre« 
ver i mine Ephemerider for Aarer 1764. og endnu vidtloftigere for Aareti76;, 
hvilken udfordrer kun en ler Regning, nemlig af Observationer over Jupiters 
Drabanteres Formorkelser; Men da det Wardohusiske Observarorii nordlige 
Vrede er 70°. 22'. 36". og alrsaa TEquacors Hoyde alt for liden, nemlig 
19°. 37' 24". og Jupiters sydlige Declination er meget stor, nemlig 16 og 17 
Grader i December, Januario, Februario og Manio, (rhi »April, May og 
Junio er det bestandig Dag i Wardohuus) saa var Jupiter neppe 3 Grader 
over Horizonten, naar den gik igienvem Meridianen, hvorudover del var aide» 
leS umueligt at foretage nogen Observation i Wardohuus med Jupiters Dra» 
bunkere. Ill Længdens Bestemmelse af Maanens Formorkelser regnes 
imellem de novagtigste Melhoder, denne har jeg ligeledes forklaret i mine 
Ephemerider for Aaret 1764. Men den totale Maanens Formorkelse, som jeg 
gjorde mig Haab om ar observere den 23 December 1768, giorde de rykke 
Skyer og Regnvaircr usynlig for mrg i Wardohuus. Den IV. Methode er 
den parallactiske ved FixstiernerneS Formorkelser af Maanen, eller ogsaa naar 
de komme Maanen meget nar, og endelig ved Solens Formorkelser, som er 
den uvisseste og uefterretteligste af dem alle, hvilket jeg haver beviist i mineEphe» 
merider for Anno 1767. Men da jeg havde fadt mig for, inter ar forsommr, 
som paa nogen Maade kunde tune til at bestemme den Wardohusiske Længde, 
lod jeg mig ved P. Sajnovics beregne alle de Formorkelser, eller ncermere 
Sammenkomster af Fixstiernerne (endog deres af tun 6te Storrelse,) som kunde 
indfalde i November, December, Januarii, Februarii og Martii Maaneder. 
Men det var mig dog alligevel ikke mueligk, at observere nogen af dem, efterdi 
Luften var altid tyk og opfyldt med Skyer og Snee. Ikke heller kunde jeg 
maale de Fixstierners Afstande, som stode længere borte fra Maanen, eller 
Maanens Afstand fra Soelen, efter Den cil Soes brugelige, endssionr ikke fuldt 
tilforladelige Methode, efterdi jeg fattedes et dertil beqvemt Instrument.

Det
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Der fa!dr alrsaa lykkelig ind, at Himlen var meget klar, da jeg baade 

observerede Veneris Gang forbi Soelens Skive, deter, alle dens Berorelftr, 
og tillige Soelens Formorkelse, af hvilke det WardohusiskeObservatvrii Lerngdr 
skal bestemmes, og det meget noyr og tilforladeligt af Veneris Giennemgang, 
naar forst Soelens Parallaxe er noye bestemmer, og ligeledes af Soelens For» 
morkelsr, som heller ikke skal vige meget sta den rette.

Jeg vil altfaa udfette det Wardohrtsiffe Observator» Lcengdes Beregtring 
af den observerede Veneris Giennemgang, indril jeg faaer bestemmet Soelens 
Parallaxe noye af denne Giennemgang, og foretage de parallactiske Beregninger 
af de i Wardohuus og andre Steder giordre korresponderende Observationer 
med Soelens Formorkelse, og dertil betiene migaf den scrdvanligeNonagesimal- 
Methode, efterdi den udfordrer kortereRegninger, endskiont deir er ligesaa accu
rat, som den beromte Hr. de la Landes vidtloftigere Methodus altitudinis 
& azimuthi, som jeg allerede har afhandlet i mine Ephemerider for Aaret i764. 
Og da det i Begyndelsen af Soelens Formorkelse er umuekigt at observere det 
rette Oyebiik, naar Maanens Rand syncs at tore ved Soelen, som jeg siden 
skal bevise om Veneris udvortes Bersrelse, naar den gaaer ind i Soelen, vil 
jeg allene bruge Enden af Formorkelse», font er observeret paa adskillige Steder, 
som den der alleneste med nogen Noyagtighed kand observeres.

Men Enden afFormorkelse» observerede jeg i Wardohuusmed en8'Fods 
Kikkert, uden at style over 1 Sekunde:

Efter den rette Ud . . . 23-. 22'.^".
P. Sajnsvics med en ypperlig ioj Fods Kikkert . 23. 22. 36.

Men da nu Forfficrllen imellem den Wardohusisse og andre Steders Mid
dags Linier, som allerede ere fastsatte ved tilforladelige astronomiske Observa
tioner, endnu ikke engang loselig er bestemmer ved nogen Observation, er der 
ingen anden Maade tilbage, paa hvilken man omstem kand bestemme den forud, 
end den hypotheriskr efter den saa kaldte dobbelte falske Seeming, naar man nemlig 
antager tvende forfficellige Differencer i Tiden fra en allerede noye bestemmet 
Meridian, f. Ex. fra den Parisiske Meridian, og udregner Tiderne, da man 
ved Hielp af de parallactiske Beregninger mndersoger, hvilken der var den rette 
Tiid i Paris, som svarer til den Tiid, da Enden af Formorkelse» blev observe
ret i Wardohuus, eller, som er det samme, den rette Tiid i Paris, da den 
synlige Afstand imellem Soelens og Maanens Middelpunkter i Wardohuus 

var 
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var saa stor, som Summen af Soelens og Maanens synlige halve Tverliniir; 
Denne befundne Forsticel i Tiden, er ogsaa Ven fogte Meridian-Forstickl i den 
rene Tiid imellem Paris og Wardohuus.

At jeg nu kunde forkorte den alt for store Vidtloftighed i Regningen, fom 
de fvrsticrllige og maaffee alt for vildfarende Hypolhrser udfordre, og faalevcS 
spare el langvarigt og overfiovigt Arbeyde, sammenlignede jeg fsrst mine Obser
vationer over Veneris inderste Berorelse i Udgangen, med den inderste Bero» 
relse, som var observeret af den beromte P. Ma^er i Petersborg, og da For
stier lien af den parallactiste Virkning ved Denne Berorelse imellem Wardohuus 
og Petersborg neppe kand belobe sig til 40", saae jeg strap, ar det Wardohu- 
siste Observacorn Meridians ostlige Afstand fra den Perersborgste var omtrent 
2'. -40". i Tiden. Ru er Afstanden imellem den PeterSborgste og Parisiste 
rt. V2'. o" i Tiden, altsaa ligger Wardohuus omtrent n 54'. 50“ fra den Pa
risiste Meridian.

Jeg antog altsaa tvende Hypotheser til de parallactiste Beregninger, den 
forste 2 Minuter mindre, nemlig it. 52'. 40", Den anden ligeledes 2 Minuter 
storre, nemt xt 56'. 40". Da jeg derpaa havdoberegnet Soelens ogMaanens 
synlige halve Tvcerlinier og reduceret dem til Den Wardohusiste Parallel, samt 
anbragt De andre parallactiste Beregninger i Henseende til Jordens sphceroidiste 
Figur, befandt jeg Tiden i Paris, da Summen af Soelens ogMaanenshalve 
Tvcerlinier var'— 32'. 40". i Wardohuus, eller Tiden af den observerede For» 
morkelses Ende, at have oæret 21t. 27'. 4;". Men den sande Fiid i Wardo- 
huus var2Zt. 22< z;". Raar man altsaa drager 21t. 27'. 45". fra 23t. 22^.35". 
bliver Forsticellen i Tiderne tilbage it. 54'. 50". hvilket omtrent er saa meget, 
som det Wardohusiste Observatorii Meridian er mere ostlig, end Den Parisiste 
Meridian.

Denne Methode, nemlig ved at antage dobbelt falst Sætning af en obser» 
veret Formorkelfes Ende, at udregne Meridian-Forsti'crllen, som forudsetcer 
Maane-Tavlernes Royagtighed, er mest bekiendt og bliver mest brugt af de 
Stiernekyndige, naar de ingen corresponderende Observationer have, som de or
dentlig kand sammenligne med hinanden, uden at forudsette Maane-Tavlernes 
Rigtighed. Men da den tredie astronomiste Dag i Junio var saa onstelig klar, 
som Den kunde vcrre for Observationen af Formorkelsens Ende, nesten over hele 
Europa, blev den paa De fleste Steder observeret meget noye af de færdigste 
Stiernekyndige, og da jeg allerede ved Brev-vexling haver bekommet de fleste 

Obser-
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Observationer, som ere anstillede: nemlig i Greenwich i Engelland af den be- 
rsmte Kongelige Sriernekyndige Hr. Masterne. I Paris as Hr. Messier eh 
meget erfaren Stiernekyndig ved Soe-Eraren. I Kiobenhavn af den Kongel. 
Astronom Hr. EtatS-R'aad Horrebsw. I Stokholm af de bersmmelige Mcrnd 
Hr. wargenrin og Hr. Ferner. I Petersborg i Rusland af den bersmreP. 
Ma^er. I Wien i Osterrige af P. pilgram, som forestaaer mit Embede i 
min Fraværelse, og He. Sambach en velerfaren Astronom. I Jngolstad i 
Tydffland af P- Aman. Hvilke Steders Meridian-FvrffiKl haves meget noye 
bestemmet af ve tilforladeligste Jupiters Drabanteres og andre Observationer, 
saa vilde jeg ikke efterlade noqer, som kunde henhore til ven mueligste accurare 
Bestemmelse af Meridian-Forfficellen imellem det Wardohusiffe og de oven- 
n«vn:e Observatorier, i Bejynderlighed der Parrsiffe.

Af denne Aarsag holdt jeg for man maatte underfoge Forffierllen ved en nye 
og metre tilforladelig parallacliff Methode, som ikke forudsetter Maane-Tavler- 
nes Rigtighed, nemlig af Soelens og Maanens rette, eller fra Jordens Mid
delpunkt observerede Conjuncrioner, uddragen umiddelbar af Observationerne, 
hvilke ffulde sammenlignes med hinanden, og saa noye beregnes, at end ikke en 
tiende Deel af en Secund maatte forsommes.

Da jeg nu antog Forfficellen imellem Wardohuus og Paris if. 54/. so", 
som jeg oven til havde fundet ved den almindelige Maade at vcere ncrsten rigtig, 
udregnede jeg folgende til den parallaktiffe Regning notwendige Grunde, af Hr. 
de la Lailles Soel-Tavler og Hr- Mayers saavelsvm mine egne i Aaret 1764 
udgivne Maane-Tavler.

Enden



Observation570

4

0|

♦

♦

4

♦

24.
33. 54«
31-38-
37- 57-
2. 23,

35- 34»
41.52. 30.
76. 53- 4-
2.28. o.

I. 45. O.
45. 16. 8-

e

Parallaxens Reduction til dm Wardohusiffe Parallel 
SvelenS horizontale Parallaxe .
Maanens horizontale Parallaxe fra Soelm
Maanens horizontale Tvcerlinie
Maanens Tvcerlinies Forogelse under den observerede 

Hoyde, som legges til
Maanens synlige Tvcrrlinie i Enden af Formorkelsen . 
Soelens Tvcrrlinie
Maanens rette Timebevcrgelse
Soelens rette Timebevcrgelse é 
Maanens rette Timebevcrgelse fra Soelen 
Hoyden af Nonagesimo .
Nonagesimus
Maanens synlige Afstand fra Nonagesimo.
Maanens Lcengdes Parallaxe
Maanens Bredes Parallaxe

23t. 22^35".
7O°,22/. 36". 

2H. 14°. 26^. 51".
o. 52.39. N.

61. 22.
— 18.
— 8.
60.56.
33- 3°.

Enden af Formorkelsen i Wardohuus observerede jeg efter den 
rette Tud

Breven i Wardohuus ;
Maanens rette Lcrngde 1
Maanens rette Brede
Maanens horizontale ceqvatorisse Parallaxe

Lad nu Siden A8 i den retvinklede Treangel Fig.i. forestille den si-nlige Afstand 
imellem Soelens og Maanens Middelpunkter eller Summen af deres halve Dia, 
metere i Enden af Formorkelsen, som blev observeret i Wardohuus—32^ 46". 
Lad fremdeles Siden BC forestille Maanens synlige Brede, som her er saa stor 
som Forfficrllen imellem Det; rette Brede og Brevens Parallaxe — 7'. 22". 
Altsaa stal Siden AG forestille Maanens Lcengdes synlige Asstand fra Soelen, 
reduceret til Ecliptica. Nu har man i denne Treangel Siderne AG og BC 
og den rette Vinkel ACB. Heraf beregnes Vinkelen BAC= 12° 5 7". 4;".

Dens Complement —77. 2. 15.

Heraf
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Heraf beregnes videre Siden AC—1914"—31', $£". som er MaanensMiddel« 
Punktes synlige Afstand fra Soclen i Ecliptica, nu er Lcrngdens Parallaxe 
i'. 45". so nr stal legges ril 31'. $6". og faaes da Maanens Middelpunkts sstlige 
Afstand fra Soelrn ved Enden af Formorkelsen 33'. 41".

Aitsaa faldt Maanrns Conjunction med Soelen ind sorend Formorkelsen 
var forbi, hvis derfore Maanrns befundne Afstand fra Soelen—33ft 41". 
i Cirkeldeele, bliver forandrer til Tiden ved Maanens Time Vevcrgclse fra 
Soelen (35'. 34".) fcraer man den dertil svarende Tiid —S6'« 49". hvilken dra
gen fra den retteTiid af den i Wardohuus observerede Formorkelses Ende, soitt 
er 23t. 22Z. 3;". giver den rette Conjunctions Tiid for Den Wardohusiste Me
ridian—22t. 25'. 46". Af Formorkelsens Begyndelse, observeret 2if.22/. 47". 
udregnes Conjunctivum 22t. 25'. 44". Og ar der ster ingen Tvivl ssulde staae 
tilbage, foretog jeg disse Beregninger med storste Noyagrighed, igientog dem 
adssrllige Gange, og sammenlignede dem med de Beregninger, somP.Gajnovics 
havde giorr for sig selv efter samme Methode. Med samme Fliid og Omhygge
lighed ere alle de andreConjunctioner udregnede, som herefter stalanssres, hvilke 
ere uddragne af Formorkelsens Ende, observeret paa adstillige Steder. Men 
Maanens Lcrngder og Breder for hver Observation i sar ere beregnede af Tavlerne 
efter Meridianernes Forfficrl fra Paris. Soelens og Maanens Timebevcrgelsec 
ere udregnede efter de Steder, hvor Soelen og Maanrn vare een Time for og 
een Time efter Conjunctionen. Maanens Tvcerlinier og horizontale Parallaxer 
ere antagne saaledes,som ethvert Observations Sted maatte udfordre. Maanens 
Tvarlinicrs Forftorxelse er ogsaa bleven beregnet af Maanrns Hoyde over Ho
rizonten paa hvert Sted ved Enden af Formorkelsen.

Jeg anforer nu her alt dette ordentlig, tilligemed Elementerne af min pa- 
ral'actiste Beregning, som jeg har brugt, at de Stiernekyndige deraf kunde see, 
hvorvidt man kand forlade sig paa disse mine Beregninger, og ar De selv kand 
regne dem efter, om de have Lyst.

FersteCccc s
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Forste Grunde

til Beregningen over den rette Conjunction for den Greenvichffe Meridian af 
Observationen over Formorkelsens Ende, anstillet i Greenvichaf den 

Kongelige Astronom Hr. Masterne den 3 Junii 1769.
"" ................. * reue Did 20t. ag'-go".

si°.28'.Zv".
2#. 130. $2*. 5". 

o, ;;.;o.N.
. 61.23.

— ii.
— 8.

» 61. 4.
ZZ-ZO. 
•+ 22.

33- 52. 
31-38.
35- 34- 

$0.13. 48. 
39.41-35. 
24.36.) i.

26. 39. 7.
38. 52. 7.

Enden af Formsrkelsen i Greenvich observeret ester den
Greenvichs Poli Hoyde
Maanens rette Lcengde
Maanens rette Brede
Maanens horizontale ceqvatoriffe Parallaxe 
Reductionen til den Greenvichffe Parallel 
Soelens horizontale Parallaxe
Maanens horizontale Parallaxe fra Soelen
Maanens horizontale Tvcrrlinie ' .
Maanens Tvcerlinies Forsgelse under den observerede Hopde .
Maanens synlige Tvcerlinie i Enden af Fvrmorkelsen
Soelens Tvcerlinie
Maanens rette Timebevcrgelse fra Soelen
Hoyden af Nonagesimo 
Nonagesimus ♦
Maanens synlige Afstand fra Nonagesimo
Maanens Langdes Parallaxe
Maanens Bredes Parallaxe

Heraf 
haves den synlige Afstand imellem Soelens og Maanens Middelpunkter, eller 

Summen af deres halve Tvcerlinier i Enden afFormorkelsen . 32'. 45,z. 
og Maanens synlige Brede . . . 16. s7.

Altsaa haves i den retvinklede Treangel Siden
Siden BC—16. $7.

Heraf udregnes Vinkelen BA.C— 3icao'. 9". 
Vinkelen ABC = 5 8- 49.51.

Og heraf findes Siden AC eller Maanens Middelpunktes synlige Afstand i 
Lcrngden . . i6Zi".z —28^. r". 3.

Nu er Lcrngdens Parallaxe . . —26.39. 7.
Altsaa Maanens Middelpunktes Afstand fra Soelen i Lcrngden 1. 21. 6.

Diste iz. 22Z/. forandrede til Did efter Maanens Timebevcegelse fra Soelen 
— 35'. 34". blive 2z. i8z/. som dragne fra den rette observerede Tiid afFormsrkel« 
sens Ende 20t. 23'. 30zz. give den rette Tiid af den rette Conjunction for den Grecn- 
vichffe Meridian—20t. 2?. 12zz.

Fsrste
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♦

♦

Forste

Forste Grunde 
til Beregningen over den rekle Conjunction for den Parisisse Meridian 

anstillede af Hr. VReffter den 3 Junii 1769.
Enden afFormorkelsen i Paris observeret efter den rene Tiis . 20t 27'. 24 

Poli Hoyden 
Maanens rette Lcrngde 
Maanens rette Brede • 
Maanens horizontale Parallaxe 
Reductionen til den Parisisse Parallel 
Soelens horizontale Parallaxe 
Maanens horizontale Parallaxe fra Svelen 
Maanens horizontale Tvcrxsinre
Maanens Tvcrrlinies Forogelse under den observerede Hoyde
Maanens synlige Tvcrrlinie i Enden afFormotkeiseu
Soelens Tvcerlinie
Maanens rette Trmebeva'gelfe fra Soelen
Hoyden af Nonagesimo
Nonagesimus
Maanens simlige Afstand fra Nonagesimo
MaanensL-rngdeS Parallaxe
Maanens Bredes Parallaxe 

Heraf 
haves den synlige Afstand imellem Soelens og Maanens Middelpunkter, eller

Summen af deres halve Tvarlinier i Enden af Formockelfen — 3 2'. 46". 
og Maanens synlige Brede . . —19.28.

Attsaa haves i den retvinklede Treangel Siden ^8132^.46".
Siden BC—19. 28.

Heraf udregnes Vinkelen BAG. 36°. 26^.56". 
Vinkelen ABC. s 3. 33. 4-

Og heraf findes Siden AG eller Maanens Middelpunktes synlige Afstand i 
Lerngden . . 1581''. 4—26'. 21". 4.

Nu er Maanens Langdes Parallaxe . —28. r;. 3.
Altsaa Maanens rette Afstand fra Soelen i Lcrngden — 1.53. 9.

Diste V. 53a. 9. forandrede li! Tiid efter Maanens Timebevcrgelse fra 
Soelen (35/.34")times'. 12". som lagde til den observerede rette Tud af 
Formorkeisens Ende 20L 27'. 24. give den rette Conjunctions rette Tiid for den 
Parisisse Meridian 20t. Zo^.36".

Cccc 3
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Forste Grunde

til Beregningen over den rette Conjunction fer den Kiobenhavnffe Meridian af 
Observationen over Formorkelftns Ende, anstillet as Hr. Etats-Naad 

Christian Horrebow og andre, den 3 Junii 1769.

*

2.14.

♦

N

t

♦

4

fr

Poli Hsyden 
Maanens rette Lcrngde 
Maanens rette Brede 
Maanens horizontale Parallaxe 
Reductkonen til den Kiobenhavnffe Parallel 
Soelens horizontale Parallaxe 
Maanens horizontale Parallaxe ftaSoelen 
Maanens horizontale Tvarlinie
Maanens Tvcrrlinies Forogelse under den observerede Hspde . 
Maanens synlige Tvarlinie i Enden af Formorkelsen 
Sockens Tvcerlinie 
Maanens rette Btnebevcegelse fra Soelcn 
Hoyden af Nonagesimo
Nonagesimus 
Maanens synlige Afstand fra Nonagesimo 
Maanens Lcengdes Parallaxe 
Maanens Bredes Parallaxe

Enden af Formorkelsen i Kiobenhavn observeret af Hr. Etats- 
Naad Horreb-w efter den rette Did 

af Hr. Johnson 
. Rarup .
. SorjKe
, Aasheim

ait.30 'k11.
21. 30.50.
21. 30. S3.
2i. 30. s8.
21. 31. o. 
55O,4°/.4S//.

2. 27.
54 53.N.
6l. 23.
— I3-
— 8.
61. 2.
33-30- 
-*• 27.

33-57.
31.38^
35. 34-

51. 5- -6.
53-4r.37.
20.38.22.

16.45.3.
38. 6.8.

Heraf
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Heraf

haves den synlige Afstand imellem Soelens og Maanens Middelpunkter, eller 

Summen af deres halve Tvcrrlinier—32' 47"^—AB.

Maanens synlige Brede . 2=16. 46. o—BC,

Heraf udregnes Vinkelen BAC~gc. 45.35.

Vinkelen ABC— 59.14.25.

Hvoraf findes Siden AC —1690". 3 = 28'. 10". 3,

Maanens Lerngdes Parallaxe . . —16.45.3.

Maanens rrmAfstand fra Soelen i Lcrngden n. 25. o.

Dissers.25".forandrede til Tiid ester Maanens Timebevcrgelse fra Soelen 

(z^. 34".) blive 19'. 20". i Tiden, som dragne fra den observerede rette Tiid 

af Formorkelsens Ende, give den rette Conjunction ester Hr. Eems-Raad Hor- 

rchorvs Observation-21t. 11^.35".

Hr. Johnsons— si. ii. 30.

.♦ Zxamps . — 21. ii- 3Z.
, Sor-es . —21. n. 38.
\ Aasheimv =ai, n. 40-

Forfle
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*-

♦

Förste

Observation____________
Forste Grunde

til Beregningen over den rene Conjunction for den Srokholmffe Meridian 
af Observationen over Formorkeisens Ende af Hr. wargemm 

den 3 Zunii 1769.
Enden afFormorkelsen, observereti Stokholm efter den rette Tiid . 22t. 4'. 53". 

Poli Hoyden 
Maanens rette L-rngde .
Maanens rette Brede 
Maanens horizonraie Parallaxe 
Reduction til den Stokhvimste Parallel 
Soelens horizontale Parallaxe
Maanens horizontale Parallaxe fra Soelen . .
Maanens horizontale Tvcrrlinie
Maanens Tvcrrlinies Forsgelse under den observerede Hoyde 
Maanens synlige Tvcrrlinie i Enden af Formorkelsen

59°,2c/.3o".
2.13. 53. ii.

54. 8.N.
6l. 23.
— 14.
— 8.
61. i.
33-30.

26.
33- 56.
3i-38.
35-34- 

49-33-43. 
6l. 2.46. 
IZ. 18.25.

10.39. 5.
39.16. 6.

Maanens synlige Tvcrrlinie t Enden af Formorkelsen
Soelens Tvcrrlinie . .
Maanens rette Timebevcegelse fra Soelen
Hoyden afNonagesimo 
Nonagesimus . .
Maanens synlige Afstand fra Nonagesimo
Maanens Lcrngdes Parallaxe
Maanens Bredes Parallaxe

Heraf 
haves den synligeAfstand imellem Soelens og MaanensMiddespunkter, eller Sum

men af deres halveTvcerlinier i Enden af Formorkelsen—32'. 47".5—AB. 
Og Maanens synlige Brede . . —14. 51^ 4—BG.

Heraf udregnes Vinkelen BAC=26°. 56'. 5". 
Vinkelen ABC—63. 3. 55.

Og heraf findes Siden AG=17 5 3"/ 6.=29'. 13" 6.
Nu er Maanens Lcrngdes Parallaxe —10. 39- 5-

Altsaa Maanens rette Afstand fra Soelen i Lcrngden—18.34.
Hvilke 18'. 34". i. forandrede ril Tiid ved Maanens Timebevcegelse fra 

Soelen (35'. 34".) blive 31'. 19". i Tiden , som dragne fra den observerede rette 
Tiid af Formorkelsens Ende 22L4'. 53" give den rette Conjunction for denStok- 
holmste Meridian—2it. 33^. 34".

Det samme findes efter Hr. Femers Observation.
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♦

♦

♦

>

Middelpunkter, eller

— 2. 58. o.

Forste

Forste Grunde
tH Beregningen over den rette Conjunction for den Petersborgffe Meridian 

af Observationen over Formsrkelftns Ende, anstillet i Petersborg 
af Hr. P. Mayer ven 3 Junii 1769.

Enden af Formorkelfm vbserveret ester den rette Tiid 
Poli Hoyden 
Maanens rette Lcrngde 
Maanens rette Brede 
Maanens horizontale Parallaxe ? 
Revuctionen til den Petersborgffe Parallel 
Soelens horizontale Parallaxe 
Maanens horizontale Parallaxe sta Soelen 
Maanens horizontale Tvorrlinie 
Maanens TvoerliniesForogelse under den observerede Hoyde 
Maanens synlige Tvarlinie i Enden afFormorkelsmMaanens synlige Tvcrrlinie i Enden afFormorkelsen
Soelens Tveerlinie
Maanens rette Timebevcrgelfe fta Soelen
Hoyden af Nonagesimo 
Nonagesimus 
Maanens synlige Asstand fta Nonagesimo 
Maanens Lcengdes Parallaxe 
Maanens'Breves Parallaxe

Heraf
haves den synlige Afstand imellem Soelens og Maanens 

Summen af deres halve Tvcerlinier i Enden af For- 
morkelsen . . —32'.47". 5—AB.

og den synlige Brede . . —15.38. 8—BL.
Heraf findes Vinkelen BAG. —28°. 32(52".

Vinkelen ABG. — 6i. 29. 8.
Deraf beregnes Siven AC=i728"4=28'.48".4. 
Men Maanens Lcengdes Parallaxe er

Alisaa Maanens rette Afstand fra Soelen i Lcrngden — 25.50. 4.
Hvilke 25/. 50". forandrede til Tiid vev Maanens Timcbevcegelfe fta Soelen 

(35*. 34".) bbve — 43'. 35". i Tiid, som vragne fta den observereve rette Tiid 
af Formorkelsens Ende —23t. 6'. 14". give den rette Conjunctions retteTiid for 
Ven Petersborgffe Meridian _ 22». 22'. 39".

. 2Zk. 6 *. 14"«
59°. 5 6'. o".

ZH. 140.181.22".
53.26.N.
61. 22.
— 14.
— 8.
61. o.
33.30. 

. -*• 27.
33.57»
31.38.
35- 34-

51.29.26.
70.47. 36.

3. 33- 42.
2. 58.0.

37.47. 2.

Dddd
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Fyrste

Forste Grunde 
til Beregningen over den rette Conjunction for den Wiensse Meridian af 

Observationen over FormorkelsenS Ende, anstiliet af P. Pilgram 
og Hr. Sambach den 3 Junii 1769.- -- - - > 2lt. 28^.42".

2k. 28. 50.
48°.12'. 32". 

2.IZ. 52. O.
55.5O.9?.
61.23.
— 10.
— 8.
61. 5.
33-30. 
■+ 29.

33 59-
31- 38.
35. 34-

57.48. 18.
49.38.24.
24.34.49.

21. 30. l.
32- l3• 5-

♦
yjlWVHltKV IJVMgVIllUlV .
Maanens Tvcerlinies Forogeise under den observerede Hoyde .

Enden af Formorkelstn observeret efter den rekte Tiid
af Hr. Sambach

Poli Hoyden
Maanens rette Lcrngde
Maanens rette Brede
Maanens horizontale Parallaxe
Reduclivnen til den Wiensse Parallel
Soelens horizontale Parallaxe
Maanens horizontale Parallaxe fra Soelen
Maanens horizontale Tvcerlinie

Maanens synlige Tvcerlinie i Enden af Formorkelstn
Soelens Tvcerlinie
Maanens rette Timebevcegelse fra Soelen
Hoyden af Nonagesimo
Nonagesimus ♦
Maanens synlige Afstand fra Nonagesimo .
Maanens Lcrngdes Parallaxe
Maanens Bredes Parallaxe

Heraf 
haves den synlige Afstand imellem Soelens og Maanens Middelpunkter,eller Sum

men afdereS halve Tvcrrlinier i Enden af Folmorkelsen —32'. 48".;—AB. 
og Maanens synlige Brede . . —23.36. f^BC.

Heraf udregnes Vinkelen BAG—46°. 3'. 37". 
Vinkelen ABC —43.56. 23.

Deraf findes Siden AG —1366^.—22^. 46". 
Nu er Maanens Lcrngdes Parallaxe—21. 30.

Altsaa Maanens rette Afstand fra Soelen i Lcrngden — 1. 16.
Hvilke i'. 16". forandrede til Tiid ved Maanens Timebevcegelse fra Soelev 

35*. 34". ndgiore en Tiid af 2'. 8". som dragne fra den rene Tiid ester Observa
tionen give den rette Conjunction.

Efter P. Pilgrams Observation 2 ü. 26'. 34".
Hr. Sambachs Observation 21. 26'. 42".
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♦

♦

Msaa

* " L 22". s. 
2Z. JI« J.

2it. 7< 41". 
48°.46z. O".

2.13. ji. 27.
js. 53-N- 
61. 23.
---  IO.
— 8.
61. j.
33-30. 
+ 26.

33- 56.
31-38.
35-34- 

J5-5Z.I7. 
46. 6. 7. 
28. 8. 53-

23.51. 5.
33- 58. J.

Forste Grunde
til Beregningen over den rette Conjunction for den Jngolstadsse Meridian 

af Observationen over Formorkelsens Ende anstillek af P. Aman 
den 3 Junii 1769-

Enden af FormorkelseN/ observeret efter ven rette Tiid
Poli Hoyden
Maanens rene Lcrngde .
Maanens rette Brede
Maanens horizontale Parallaxe .
Reductionen til den Jngolstadste Parallel
Soelens horizontale Parallaxe
Maanens horizontale Parallaxe fra Soelen
Maanens horizontale Tvcrrlinie
Maanens TvcrrliniesForogelse under den observerede Hoyde
Maanens synlige Tvcrrlinie i Enden af Fvrmorkelsen
Soelens Tvcrrlinie
Maanens rette Timebevcrgelse fra Soelen . .
Hoyden af Nonagesimo
Nonagesimus . .
Maanens synlige Afstand fra Nonagesimo
Maanens Lcrngdes Parallaxe
Maanens Bredes Parallaxe

Heraf
haves den fynligeAfstand imellem Soelens og Maanens Middelpunkter, eller Sum

men af deres halve Tvcrrlinier i Enden af Formorkelfen—32'. 47". — AB. 
Og Maanens synlige Brede . . —21.54.5— BC.

Heraf udregnes Vinkelen BAC=4i°.56/. 4". 
Vinkelen ABC—48. Z. 56.

Heraffindes Siden AC—146z", 5.-24^23".
Men Maanens Lcrngdes Parallaxe er

Msaa Maanens rette Afstand fra Soelen i Lcrngden— o. 32. o.
Hvilke Z2". forandrede til Tiid ved Maanens Timebevcrgelse fra Soelen 

(35'. 34"-) udgiore en Tiid af 54"- som dragne fra den observerede rette Tiid af 
Formorkelsens Stifte 211.7'. 41" give ften rette Conjunctions rette Tuft for den 
Jngolstadste Meridian,—rit. 6'.47".

Dddd 2



Observation

♦

♦

♦

22f.2$,.44//.
22.2)". 46.
22.25 45.
20. 21. 12,
20.30. z6.
21.ii.35.
21.11.30.
21.11.33.
21.11.38,
21.11.40,
21.33-34-
22.22.39.
21.26.34. 
21.26.42,
21. 6.47.

58O _____________________________________
Altsaa har man folgende rigtige Con junctions, umiddelbar og lige frem 

beregnede af Observationen over Formorkelfens' Ende.
Eonjunclionen i den rette Tud af Formorkelfens Begyndelse

i Wardohnus 
Af Formorkelfens Ende . ;
Middel'Conjunctionen af disse ;

I Greenvich af Hr. Maftel'-nes Observation . :
I Paris af Hr. Messiers Observation . .
I Kiobenhavn af Hr. Ekats-RaadHorrebows Observation 

af Hr. Johnsen
. Rarup .
. GsriSe 

Aasheim ;
I Stokhvlm af Hr. wargcmin og Hr. Fernev 
I Petersborg af P. Magers Observation 
I Wien af P. pilgrams Observation 

af Hr. Sambach
I Jngolstad af P. Amans Observation : 

Heraf 
haves folgende Meridian-Forfficel imellem Wardohnus og nyelig benævnte 
Steder.

Den rette Conjunction i Wardohnus
i Greenvich

. 2Lt.r/.4;".
. 20. 21. 12.

Forskellen imellem Wardohuus og Greenvich ; ♦ 2. 4. 33*
Wardohuus 
Paris

22t.2 5/-45//.
20.30. 36.

Fvrflicellen imellem Wardohuus og Paris • 1.55. 9.

Wardohnus ,
Kiobenhavn

22f. 25/.45//.
21. II. 35.

Forskellen imellem Wardohuus og Kiobenhavn ; I. 14. 10.

Wardohnus . . '
Stokholm

Forssicrllen imellem Wardohuus og Stokholm ;

22t.2S/.45/.
21. 33. 34.

O. J2. II.

War-
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Wardohuus • . 22f.2s'.45".
Petersborg . • 22. 22.39.

Forstiællen imellem Wardohuus og Petersborg . . ost z. 6.

Wardohuus .
Wien ester P. pilgrani

Forstiællen imellem Wardohuus og Wien 
efter Hr. Gambach

22t. 25'. 45". 
 2'- 26. 34.

* O. 59. II.
♦ o. 59. 3.

Wardohuus
Jngvlstad

Fo. stier lien imellem Wardohuus og Jngvlstad

22 k. 2 5'.4;".
2l. 6. 47.

I. I8. Z8.

♦

Imellem Paris og Petersborg.
Srokhvlm
Wien 
Jngvlstad „ 
Greenvich .

Forssiæl.
-i- 3- 
+ 3.

4- 
+ i. 
+ 7.

Allsaa er 
Wardses Meridian-Forstiæl fra Greenvich : 

fra Paris 
fra Ingo! stad 
fra Kiobenhavn 
fra Wien . 
fra Stokholm . 
fra Petersborg

Saaledes forholder Forstiællen sig af Observationen ..  
Ende Sen 3 Junii. Nu vi! vi efterser, hvormeget den nærmer sig ni den Mel 
ridian-Forffiæl, fom man har bestemmer tilforn af andre Observationer, nemlig 
imellem Paris og foranforie Steder.

MeridiawForssiæl.
Efter Observationen. 

it.52'. 3". 
i. 2 58. 
o.56. 6. 
o. 36.11, 
o. 9.24.

2 • 4'.zz".Ostlig.
i. 5 5. 9-
1.18.58.
i. 14.10.
0.59. 3.
O. 52.11.
O. z. 6.

over Formorkelsens

Tilforn bestemmet. 
it. 52'. o".
i. 2.55.
o. 56. 10.
O. 36. IO.
o. 9. 17.

Imellem Paris og Kiobenhavn haver man af denne Observation 40'. 59". 
eller 41'. 4,/« da man hidindtil haver holdt den for at være 41'. 41". Dog kroer 
jeg denne nu bestemmede ar være tilforladeligere/ saasem den er udregner paa 
een noyagtigere Maade, og der efter Hr. Erars-Raad Horrebrwo meget accu
rare Observation.

Dddd 3 Af
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Af Meridian-ForstiællenL's Sammenligning uddragen af denne Observation 

med den allerede tilforn bestemmede Forstiæl fra den Parisiste Meridian er det 
klart, at disse komme temmelig overeeus; Naar man aitlaa amager de allerede 
bestemmede Forstiæl, faaer man folgende Merldian-Forstiæl imellem Wardohuus 
og Paris.

Efter Observationen

Middel-Forstiællen af dem alle . .1.57.11.

ellem Wardohuus og Paris . it.;;-. 9".
efter.Observationen i Greenwich * 1.55. 16.

Stokholm . e 1.55. 6.
Petersborg i. 5s. 6.
Wien ♦ I. 55. 13*
Ingolstadt ♦ I. 55. 8.

Dog troer jeg, at man bor foretrekke de mindre Forstierl for de storre, og 
antage Forstiællen imellem Paris og Wardohuus it. 5 s'. 6". saasom den stem» 
mer meere overeens med de Petersborgste, Stokholmste og Jngolstadste Obser- 
vationer, hvilke Steders Merldian-Forstiæl meest nænne sig til den allerede be- 
stemmede, som jeg tilforn har viist. Naar man da nu antager dette, er der

imellem Wardohuus og Paris . . 6".
Greenvich . . 2. 4.2 z.
Jngolstad . . i. r8 56.
Wien . . o. 58. 56.
Srokholm . o. $2. ir.
Petersborg . . o. 3. 6.

Jeg haver nyeligviist, ar MeridiamForffiællen imellem Paris, Greenvich, 
Petersborg, Stokholm, Wien og Jngolstad, som jeg haver beregnet efter Ob
servationen over Enden af Formorkelftn, stemmer paa faa Sekunder ncer over
cens med den tilforn bestemmede og tilforladelige Forsticri, hvilken Overeens- 
stemmelse vel kunde tiene til Beviis, baade at Observationerne vare tilborlig 
iverksatte, og min brugte Methode sikker og ufeylbar, og folgelig kunde den af 
denne Observation uddragne Meridian-Forstjæl regnes iblanr de visse og upaa- 
tvivlessge ; Men da jeg allerede tilforn 1767. haver beviist i mine Ephemerider 
fra Pagin. 272 til 290, at den parallactiste Maade undertiden og^visse Til
fælde er meget usikker og uvis formedelst de, der anforte Aarsager; Saa, end- 
ffionl jeg med storste Rimelighed kunde stulte af den foromtalte Overeensstem- 

melse, 
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melse, at den parallactiffe Methode neppe kand vcrre urigtig i Henseende til denne 
Formorkelse og de Observationer, som derasere giorte andensteds, vil jeg dog 
ikke benene mig af ven, i Besynderlighed da alrid denne Tvivl kand blive tilbage, 
om ikke denne parallactiffe Methode kand veere usikker og ubeqvem i Henseende 
ril min Observation i Wardohuus, omendffiont man af Formorkelsens Be, 
gyndelse faaer de samme Tider for den rette Conjunction, som de der beregnes 
af Observationen over Formorkelsens Ende. Det vil derfore ikke vare af Veyen, 
at soge et nyt Beviis paa Visheden af min Methode, og det af Maane-TavKr- 
nes Urigtigheders Overeensstemmelse, som beregnes af disse Observationer, thi 
naar de Urigtigheder, som udregnes efter den Wardohusiffe Observation, stem
me nesten overeens med de Urigtigheder, som udledet af de andre Observationer, 
saa seer enhver, at de parallactiffe Beregninger ere lige saalidet utilforladelige i 
Henseende kil Observationen i Wardohuus, som i Henseende til de andre Obser
vationer, i hvilke de foraarsage ingen Feyl, som er beviist af Overeensstemmelsen 
imellem den udregnede og den tilforn bestemmede Meridian-Forffial.

p. Magers Maaneravlers Urigtigheder, faavel i Henseende ril Lceng- 
den, som Vreden deviiste afMaaneno bcrcgnede rette Lonjuncrioner 

med Soelen efter Observationen af Gorlenv Formørkelse 
den 3 In nit.

Maanens Cenjuncti'on udregnet efter Tavlerne for den
Paris,ffe Meridian . . 20t. 32'. 32". i Den rette

Efter Hr, Messers Observation i Paris . 20. 30. 36.

Forffierllm i Tiden . . i. 56.

Disse i< 56". forandrede til Cirkeldeele, ved Hielp af Maanens Timebe- 
vsgelse fra Soelen, udgiore 1'. 8". 7- i Cirkeldeele, som fattes i Maanens 
Langde, naar man regner den efter Tavlerne; naar man derfore legger disse 
i*. 8". 7. til Maanens udregnede Lcrngde efter Tavlerne, faaer man (ved et nyt 
argumentum latitudinis) Maanens Brede mindre ——o1. 8". hvilke den af 
Tavlerne udregnede Brede er svr stor.

Efter
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20L 30'. 39".
20. 32. 3?.

haves Ven rem Conjunction
Ester P. tNa^ers Tavler 

Forssicrllen i Tiden

o. i. 53.

Ester den Stokholmsse Observation, reduceret til den Parisisse Meridian, 
haves den rette Conjunction . .

Og i Cirkeldeele —iz. 6". 9. som Lerngden findes forriden, cg o', g", som 
Breven sindes for stor.

Ester den Petersborgsse Observation, reduceret til den Parisisse Meridian, 
haves den rette Conjunction . . 20L30'. 39",

Efter P. Mayers Tavler . 20.32.37.
Forssicrllen i Tiden

Disse gisre i'. 6". 9. i Cirkeldeele, som Lerngden findes for liden efter Tav
lerne, og heraf kommer igien Brevens Urigtighed, som er — oz.8". for stor.

Efter den Greenvichsse Observation , reduceret til den Parisisse Meridian, 
haves ven rem Conjunction . . 20t. 30'. 29".

Ester P. Magers Tavler . 20. 32. 32.
Forssicrllen i Tiden . o. 2. 3.

Og i Cirkeldeele—iz. i z". som Lerngden findes for liden, og oz, 8". 2. som Vre
den findes for stor.

20t 3o'.39/z.
20.32.32.
o. r. $3.

Ester Hr. Sambachs Observation i Wien, reduceret til den Parisisse Me
ridian, haves den rette Conjunction . . 2Ot. 3Oz.32'z.

Efter P. Magers Tavler . 20. 32. 32.
Forssicrllen i Tiden . ♦ o. 2. o.

Og i Cirkeldeele—iz. nz/. o. som Lerngden sindes for liden, og oz. 8". 1. som 
Vreden sindes for stor.

Efter den Jngolstadsse Observation, reduceret ti! den Parisisse Meridian, haves 
den rem Conjunction . . 20t. 30'. 37''.

Ester P. LNa^ers Tavler . . 20. 32.32.
Forssicrllen i Tiden . . o. i. 55.

Og i Cirkeldeele iz, zzz. 7. som Lerngden findes for liden, og oz. 8". svin Bre, 
den findes for ftov,

Efter
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♦

f
O. I. 53.

20L30'. 39".
LO. 22. 32.

♦

Og i Cirkeldeele — I'. 6". 9. som Lcrngden findes for liden, og o'. z". som 
Breven findes for stor.

Efter Observationen i Wardvhuus, reducerer til den Parisisse Meridian, 
haves den rette Conjunction

Efter P. Magers Tavler 
Forssiiellen i Tiden

Disse Feyl under eer forestillede ere da folgender

Efter Observationen i WardshuuZ 
Petersborg . 
Stokholm 
Paris 
Jnqvistad ;
Wien 
Greenvich .

Feyl i Langden. FeyliBreden.
— 1*. 6". 9. . + p'. 8/z.o.
— i. 6. 9. • 8. 0.
— i. 6. 9. ♦ •4* o. 8. 0.
— i. 8. 7. ■4* 0. 8. o.
— i. 8. 7« ♦ 4. 0. 8> 0.
— i. ii. 0. ♦ + 0. 8- i.
— 1.13. 0. 4* 0. 8» 2.

Naar irlan nu sammenligner disse Feyl, seer man lettelig, at den Wards, 
husisse Observation giver just Ven samme Feyl an i Tavlerne, som Ven Peters- 
borgsse og Stokholmsse, og nesten samme som Ven Parisisse og Jngolstadsse. 
Hvoraf man maaeflutte, at Ve parallactisse Beregninger maaevcrre lige saa sikre 
og tilforladelige ved Len Wardohusisse Observation, som de tilforn ere beviiste at 
vcere ved den Pekersborgffe, Stokholmsse, Parisisse oz Jngolstadsse Observa
tion , og folgelig kand den fundne MeridiamForssicel imellenr ovenanforke Steder 
og Wardshuus ikke vige synderlig fra den rette. >

Merk. Storrelsen af de stråledes fundne Feyl, kunde maassee blive nogle 
Sekunder forssiallig, dersom den sogtes paa en andenMaade, nemlig ved For- 
morkelsens observerede Begyndelse og Ende, men denne Maade har jeg ikke kün
det beciene mig af, efterdi Formorkelsens Begyndelse ey blev observerer paa alle 
forbencrvnre Steder.

Fslgende Poster synes endnu ar give nogen Anledning til at tvivle om de 
parallactisse Beregningers Tilforladelighed. I. At Maanens rette Lcrngde efter 
Tavlerne er brugt i ovenstaaende Beregninger, ril ar finde Maanens synlige 
Afstand fra Nonagesimo, da dog de nyelig anforte Observationer viise, naav 
man antager en Middelfey! af dem alle, ar den af Tavlerne udregnede Lcrngde 

Eeee er



Middel-Forsticellen af dem alls i. 55. u.

Wardohuus fra Paris
Efter Observationen i Greenvich 

Stokholm 
Petersborg 
Wien , 
Jngvlstad

it. ss/. 12". 
i. 55. 6.
i. 5). 4- 
i- 55. 7.
i. 55- iS.
1.55. 10.

5§6_________________Observation______ * '_____
er i< n". mindre end den rette. Men Formulen til den parallactisse Bereg
ning viiser tydelig, at denne Urigtighed i Tavlerne, som gier Maanens Afstand 
fra Nonagesimo ?. n". foranderlig, kand neppe udgiore en forstierllig Paral
laxe af i eller 2 Tiendedeele af 1 Sekund i Henseende til den deraf udregnede 
Lerngde, og altsaa kand den udregnede Meridian>Forfficel neppe stieelne 3 eller 
4 Tiendedeele af en Sekund i Tiden. II. At de samme Observationer viise, at 
Maanetavlecne give een Brede, som er 8" (terre, end den rette, men den rette 
Brede bliver brugt, saavel i Beregningen over Lamgdens Parallaxe, som over 
Maanens Middelpunktes synlige Afstand fra Solen i Lcrngden, der beregnes af 
Formerkelsens Ende, og altsaa maa Siden AG i Treangelen ABC, hvorpaa 
den rette Conjunctions Udregning beroer, ecere foranderlig. Jeg har dersore 
gaaet en nye Vey og ved igientagne Beregninger sogt forst de rette Conjunctions 
Tider af Tavlernes rettede Brede, og siden af dem en nye Meridian-Forstial, 
hvorved jeg bekom nesten den samme Meridian-Forssicel imellem Wardohuus og 
foranforte Steder, som jeg tilforn havde fundet, endstiont jeg fandt Conjunctions- 
Tiderne 9 eller 10 Sekunder tiligere. Thi jeg fik:

Og naar de reduceres tik den Parisiste Meridian 
Haves.'

Paris . . it. 5SZ. 12".
Greenvich 2. 4. 23.
Stokholm 0.52. 9.
Petersborg . . 0. 3. 7.
Wien 0. 59. 9.
Jngolstad » i. 19. 3-

Denne Middel-Forssial er just den samme, som den tilforn fundne. Heraf 
kunde jeg altsaa (tutte, at Meridian-Forstiallen imellem Wardohuus og be# 
nervnte Steder ey maatte vige meger fra De rette; Dog alligevel tør jeg ikke 
holde denne min Bestemmelse for vis og upaatvivlelig, efterdi jeg vecd, hvor 
utilforladelig den parallactiste Methode er, som kand sees as mine Ephemerider 

for 
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for Aaret 1767, i Besynderlighed da jeg ikke haver havt Leylighed at foretage 
Beregningerne over de rette Conjunctioner af alle mineObservationeroverPha» 
ferne, fom ffal anfores i min Reysebeffrivelse, hvoraf jeg kunde uddrageen 
Middel-Cvnjunction. Jeg holder altsaa denMeridian-Forfficel for den sikkerste, 
som jeg i sin Tjid agter at bestemme af Observationen over Veneris Giennem« 
gang ftlv, (naar forst Soelens Parallaxe er bestemmet, sammenligner med Ob» 
servationer, som ere anstillede paa andre Steder, i Besynderlighed i Amerika. 
Thi det, som jeg her haver talt om den Wardohusiffe Meridian»Forfficrl fra de 
andre Meridianer, har jeg ikke derfore anfort, fordi jeg troede, at den aller» 
noyeste Meridian-Forfficel var nodvendig til at beregne Soelens Parallaxe af 
de Observationer over Veneris Giennemgang, hvor man havde observeret begge 
de inderste Berorelser; i hvilket Tilfcrlde den bersmte Halley har allerede tilforn 
beviist, at MeridiamForfficrllen ikke var nodvendig. Men jeg har allene vildet 
beregne den, at man i der ringeste kunde have een til geographiff Brug tilstrek- 
kelig Forfficrl i Forveyen, hvoraf man temmelig nsye kunde bestemme Øen 
Wardoes geographiffe Lcengde. Vil man altsaa antage den forste Meridian 
over Øen Ferro og fette Meridian-Forffieellen imellem Wardohuus og Paris 
i Tiden xt. 55'. 6". eller i Cirkeldeele 28°. 46'. 30". og imellem Paris og Øen 
Ferro —19°. 53'. 4v". fom den findes i Connoiflance de Tems, faa bliver 
Wardohuses Lamgde fra Øen Ferro, eller den forste geographiffe Meridian 
48°. 40'. i$". Nu.er Petersborgs geographiffe Lcengde fra Øen Ferro —47°. 
$3'* 45"* Altsaa ligger Wardshnus—46z. zo", i Cirkeldeele af ALqvaeor, 
meere ostlig, end Petersborg.

Om Maaden 
at observere de optiffe Berorelser paa i Veneris Gang 

forbi Soelens Skive.
ferent) jeg taler om Observationerne selv over Berorelserne imellem Veneris 
O og Soelens Rande, forend jeg beretter mine Forjog med Uhrene, Kikker» 
ternes Indretning til denne Observation og andet hidhenhorende, holder jeg det 
svr nyttigt at anfore forst noget, om Maaden at observere Veneris Berorelser 
med Soelens Rand, hvilket nodvendigen maa vides af folgende Aarsager. 
I. Fordi det endnu ikke er afgjort imellem de Stiernekyndige, hvilket Øyebitk 
af den observerede Tiid de forstaae ved det Ord Ber-rclje. II. Fordi de fleste 
Observatores angive deres observerede Tider af Berorelferne for tilforladelige, 
da de dog ingenlunde kand hvides for at vcrre de rette Berorelses Tider, men 
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ere enken tidligere, eller sildigere, end de rette. Der maa altstra forst bestem» 
mes, hvad der forstaaes ved de Ord: DenrerceobsirveredeLcrørelfe? Der» 
vest maa der undcrsoges, om der er tn tidigt at observere dr rerre'opnjke 25c- 
rørdfcr, det er» Om man kand fte dem med Oynene, eller ep? Endelig maa 
det vifts, hvorledes en Observator beqvemt og uden Tvetydighed kand og bor 
udtrykke de af ham observerede Oyeblik, som ftrdvanlig holdes for de optiske Be» 
rorelser. Thi mig synes, at forsticrllige Observatores bruge det Ord Bervrclse, 
saavel ved Veneris udvendige som indvendige Indgang i forstiMg Bemerkelft, 
og gandste tvetydigt, hvilket jeg haver sat mig for at bevise her. Men jeg vil 
allene handle om det Ord den optiske Berøvelse saaledes, som del bruges af 
de Stiernekyndige Observatores ved Observationen over Veneris Gang forbi 
Soelens Skive, eller over Soelens Formorkelse i Maanens Gang forbi SoelenS 
Skive, det er om Veneris, eller Maanens synlige Skives opliste Berorelft ved 
Soelens synlige Skive.

Da Soelens, Maanens eller Veneris Kugler ere langt fra Zordcn, og 
følgelig af opliste Grunde forekomme Tilstuerne, der betragte disse Kugler paa 
Jorden, som stade Skiver eller runde Brikker (*),  hvis Rande forestille en Cir
kel, saa holder jeg for, man maa domme om disse himmelste Legemers, ligesom 
vm tvende physiste Cirklers opliste Berorelse. Nu ftmes lvende Cirkler, enten 
de ere lige, eller ulige store, optice at rore ved hinanden uden til, naar deres 
Omkredse komme hinanden opcice jaa narr, ar man ikke kand see nozec 
Rom imellem de Deele af Omkredsen, som ere hinanden ncermest, men 
de synes ligesom ar vcrre foreenede i en physrsk Punkt, dog stråledes, ar 
Tilskueren siurrer, ar den cenes hele Omkreds staaer uden for den an
dens hele Omkreds. Thi hvis man seer endeel af den eenes Omkreds inden 
for Den andens Omkreds, siges de at sticere, men ikke at rore hinanden. Mcn 
ffal Tilstueren domme herom, er det gandste nodvendigt, at han maa kunde 
see begge Cirklernes Omkredse. Thi, naar han feer tun den rene Cirkel-Rand, 
men den anden Cirkels Omkreds er usynlig for ham, hvorledes kand han da 
domme, ar disse ere hinanden optice saa noer, at der ikke ftes noget oplist Mel» 
lemrvm imellem dem? Nemlig ingen kand sammenligne tvende opliste Ting ved 
det blotte Syn, naar han kun seer det eene, og del andet er ham gandste usym 

ligt.

(*) Naar Seelen fiinner paa Maanen, kand man vel igienncm meget forsimrende Kikkerter 
fee den ligesom noget oph«M, eller som en Kugle, men her taler jeg ikke om Maanens 
eller Veneris lyse, men merke Kagle, hvis OpharvGr man cy karid blive vaer, naa; 
»ia« bcstner dem igiemmn svMede Glas.
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ii$L Naat man altfaa taget den forste ydre optiske Berotelse as Maanens 
Skive i Begyndelsen af Soelens Fotmotkelse, og meget meete af Veneris 
Skive med Soelens i den udvendige Indgang i denne Bemerkelfe, faa siger 
jeg, at den er plat umuelig at observere; Thi Tilskueren kand i disse Sammen
komster hverken see Maanens eller Veneris Skiver / naar de ere uden for og 
ncer ved Soelen, efterdi de da ere gandske merke; Men, naar han ikke kand see 
disse Brikker, hvorledes kand han da stut te, at deres Omkredse ere optice faa 
nar ved den skinnende Rand af Soelen, at der ikke et noget optisk Rom imel
lem dem? Der et altsaa plat umueligt atssee de Oyeblik, paa hvilke den forste 
ydre Berorelse af Soelens dg Veneris Skiver ganer for sig, naar ven tages i 
denne Mening, det et at sige, det lader sig aldeles ikke giere, at observere 
Veneris sotste ydre Berorelse med Soelens Skive.

Heraf feer man nu, hvor tvetydigt de Observatores tale, som sige sig at 
have observeret Venetis ydre Berorelse i Indgangen paa et vist Oyeblik. Thi. 
den forste optiffe Berorelse med Soelen et, som jeg nu haver beviist, g andsse 
umuelig for enhver Tilskuere at fee, thi hvorledes skulde det sees, fom ikke kand 
sees?

Dersom nu en Observator holder den Tiid for den forste ydre Berorelse, 
naar Soelens ssinnende Rand synes ligesom at vare lidet indtrykket af Maanens 
eller Venetis morke Skive, det et: naar-Venetis eilet Maanens morke Rand 
fficrter Soelens ssinnende Omkreds, faa er sandelig den forste ydre optisse Be- 
toteise, som et ffeet i Forveyen, allerede forbi, men naar? det vil, vel ingen 
Stietnekyndig vove at bestemme tilforladelig; Ved en idelig og langvarig Ooelse 
erhvervet ved mange Observationer' over Soe! - Fotmotkelsetnes Begyndelse, 
ved Kundssab om Kikkertens Fotstottelse, og den allerede indsunkne Deel af 
Maanens Rand og dens bekiendte Bevctgelse i fin Kreds, kand en vvet Obser
vator vel omtrent glatte sig til Oyeblikket af den forbigangne Berorelse, fom 
r liers er ham plat umuelig at observere; Denne Gicmüng af den ydre Betotelfts 
Öyeblik treffet, naar man observerer med en middelmaadig Kikkert, omtrent 
ind paa ro Sekundet, men, er Kikkerten meget god, paa 6 eller 5 Sekundet, 
fom jeg allerede havet viist i mine Ephemerider for Aaret 1765.

Men hvad stal man domme om Tidens Angivelse af Venetis ydre Bero
relse ved Indgangen i Soelens Skive. Jeg har nyelig viist, at Venetis morke 
Rands forste ydre optiske Betorelfe med Soelens ssinnende Rand vat umuelig 
«t observere. Naar derfore en Observator i Veneris Giennemgang feer Soelens 
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skinnende Rand lidet indssaaret af Veneris morke Skive, faa er sandelig den 
fsrste ydre opliste Berorelse allerede passeret nogen Tiiv tilforn; men naar? 
Kand man style omtrent io, eller i det ringeste s Sekunder, i Henseende til 
Maanens forste opliste Berorelse med Soelens Skive, som jeg tilforn haver 
sagt, saa maa man til visse style 60, eller i det mindste 40 Sekunder, naar 
man vil angive Tiden af Veneris forste ydre forbigangne Berorelse, eftersom 
disse Feyl forholde sig til hinanden forkeert, som Hastigheden af Maanens Be» 
vergesse til Hastigheden af Veneris Bevcegelse, nu veed man, atMaanens Be* 
veegelses Hastighed er nesten 8 Gange saa stor, som Veneris, eller som 5393$: 
6s6T, og aitsaa maa man altid staae i en Uvished, i det ringeste af 40 eller 30 
Sekunder, om den forbigangne ydre Berorelse, fordi Venus er saa langsom i 
fin Bevcegelse, at den i en Tud af 60 Sekunder ikkun vandrer 4 Sekunder i 
sin Cirkelbane. Hertil kommer, at denne Urigtighed bliver endnu storre, efterdi 
Veneris Omkreds er saa liden, naar den bliver betragtet i Sammenligning 
med Maanens, thi den forholder sig nesten som i: 32. Fremdeles mode vgsaa 
andre Omstændigheder, faasvm Soelens og Veneris Omkredses sticrlvende Be« 
vergesse formedelst Hvrizonldunsterne, Gynenes Svaghed 0. a. tu. Naar man 
dersore forudsetter alt dette, seer man lemlig, at den meest ovede Observator 
maa vcrre i en Uvished af 1 Minme, eller i det rmgcste 5 <r Sekunder.

Og delte er den rette Aarfag til den store Forsticrl imellem de angivne Tider 
(ikke de observerede, saasom de ikke kand observeres,) af Veneris fsrste ydre 
Berorelse, som er bleven ansort af flere Observatores paa et og det samme Sted. 
Thi foruden, at de have betient sig af forsticrllige Kikkerter i Henseende ti! For» 
storrelsen og Klarheden, faa have nogle mindre ovede af dem, givet de Tider an 
for den observerede Berorelse, naar en Deel af Venus allerede haver varet 
indgaaet i Soelens Skive. Andre meere ovede have af den bekiendte Veneris 
Bevcegelse, og den Deel af Veneris Skive, som de faae i Soelen, sluttet til 
den forste forbigangne, men fordern usynlige, BcrorelsesTiid, cg saaiedestil* 
kiendegivet det forbigangne Oyeblik, ved at simre sig til Tiden, paa hvil
ken de have holdt for, ar den forbigangne og usynlige Berorelse haver 
maarter gaae for sig.

Herudover have de Sliernekyndige rettelig faststrt en Regel, ved hvilken det 
bliver strengelig forbudet at benene sig af Observationerne over den faa kaldte 
Veneris fsrste ydre Berorelse i Indgangen, til at bestemme Soelens Parallaxe. 
Dette har jeg boldt for nodvendigt i Forvenen at tale om den faa kaldte ydre 
Berorelse, at jeg derved kunde yttre mine Tanker om flige Observationer. Nu 
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vi! jeg kortelig fortælle min Meening om Observationernes Nopagtighed over 
Veneris indvendige Berorelse i Indgangen.

Tvende ulige Cirklers indvendige opliste Berorelse, det er, naar den min
dre Cirkel kommer inden for den (tørre, siurtes at stee, naar Randen af den 
mindre Cirkel kommer den inder ste Rand af den store Lirkel optice strå 
nær, ar man vel kand fte begge Omkredsene hele, men der dog ikke sees 
noget oplist lNcllemrom imellem Randen af den mindre og stirre Lir
kel i den ph-esifte punkt, hvor de ere hinanden nærmest. Skal allsaa 
Veneris første indvendige Berorelse med Soelens Omkreds tages i denne 
Meening, tør jeg driftig sige, at den mørke Veneris første indvendige Berorelse 
med Soelens ffinnende Nand ikke kand observeres, (thi jeg stal herefter vise, at 
det er naturligviis umueligt,) men at man maa (Tutte sig til den, og det ikke 
uden en Feyl as 15 eller 10 Sekunder i Tiden. Aarsagen hertil er denne.

Efterdi man mm (Tutte sig til, at den morke Veneris indvendige Bero
relse, naar den gaaer ind i Soelens Skive, steer, i det den morke Veneris 
Nand soreenes saaledes med Soelens indvendige stinnende Rand, at begge 
Rande synes vel hele og ubestaarne, men dog saaledes, at der ikke sees meere 
noget optist Mellemrom imellem Randene af den merke Venus og den stinnende 
Soel, saa er det klart, ot denne Slutning eller denne Sammenligning nød
vendig forudsetler Denne anden Slutning, nemlig at Randene af Soelens og 
Veneris Skiver maae være fuldkomnren hele. Nu vi! vi da see, om en Ob
servator med mindre, enden Uvished af io Sekunder i Tiden kand være for
sikret om, at Randene ere hele.

At man desto bedre kand forstaae mine Tanker cm Tilforladeligheden af 
Den Slutning, at Randene af den stinnende Soel, og den morke i Soelen ind« 
trædende Venus ere hele, saa lad i Den anden Figur Kikkertens Aabning være 
K, L> M, Q, Cirkelderlen L. c, F, G, forestille en Deel af Soelens Skive, 
hvis Stykke c, P, Q^R, som sees i Kikkerten, er den Deel, hvor den morke 
Venus 2, c, b, d> opholder sig i Indgangen, og staaer midt i Kikkertens 
Aabning , Det er da klart, at en Observator ikke kand giere sig nogen Slutning 
vm Berørelsen imellem Veneris Rand c, og Soelens Rand P> c, R, i 
Punkten c, uden ved at (Tutte sig til at Veneris Tværlinie c, d, dragen iglen« 
nem Berørelses Punkten er ligesaa stor, fom Den hertil perpendikulaire Tværli
nie af Den samme a, d, det er, hvis man antager Veneris Omkreds at være 
«n Cirkel, at Veneris Figur 2, b, c, d, er nu fuldkommen Cirkelrund, uden 
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at style i nogen af sine Deelr, men den stylede, hvis Veneris Tvcrrlinie c, d, 
kunde sees at vcere mindre, end dens Tvcrrlinie a, b. Den anden Slukning, 
om Soelens Omkredses?, c, R, fuldkomne Rundhed kandstn Observator ikke 
giore paa anden Maade, end naar han seer, at Buen P, c, gaaer saaledes 
uafbrudt fort med Buen c, R, at der ikke meere sees noget Udbrud eller Ind
snit i Punkren c. Naar dette da forud er fastsar, stal det fremdeles blive klart, 
hvormeget man kand forlade sig paa Noyagugheden i Tiden af denne Observa
tion over den indvendige opliste Berorelse.

Da en Observator efter det blotte Oyesyn bor domme om Veneris Tvcrr- 
liniec, d, er ligesaa stor, som Tvcerliniena, b, deter: om Veneris Omkreds 
er nu fuldkommen Cirkelrund, saa seer man lettelig, at denne Rundheds Be
stemmelse maa irodveitdig blive forbunden med en Feyl, efterdi det formedelst 
Veneris langsomme Bevcegelse er naturligviis umueligt at sige Tiden noye, naar 
Veneris Tvcerlinie c, d, bliver just saa stor, som Tvcerlinien a, b, eller, 
hvilket er det samme, ar bemerke detOyeblik, naar Venus faaer en fuldkommen 
rund Skikkelse, thi ligesaa snart kunde angives Tiden, naar Veneris Tvcrrlinie 
c, d, er endnu noget, endstiont lidet, mindre end Tvcrrimien a, b, at alksaa 
en Observator ikke kand vcere vis paa Noyagtigheden af dette Oyeblik, sees 
ligesaa let, som der er let ar begaae en Feyl af i Sekund ved at bestemme Ve
neris Omkredses fuldkomne Rundhed efter del blorre Oyesyn.

Jeg vil derfore fette den mindste Feyl, som en vel over Observator kand 
begaae, naar han efter Ayesyner bestemmer Veneris Omkredfts fuldkomne 
Rundhed, at vcrre alleneste omtrent i Sekunde i Cirkelen, eller /§- Deel af 
Veneris Tvcrrlinie, som han styler, naar han kroer sig at have stet Tvcrrli- 
nierne a, b, og c, d, at vcrre lige store; saa siger jeg, t dette Tilfceldr 
har Observator nodvendig stylet 15 Sekunder i Tiden, i Angivelsen af den 
rette Berorelses Tud, som han har sluttet, ar den opliste Berorelse ffeede, 
forend den virkelig optice er gaaet for sig, thi, da Venus gaaer ikkun 4 Se
kunder i Cirkelen frem i sin Bane i en Tud af een Minut eller Lo Sekunder, 
naar den gaaer med sin relative Gang forbi Soelens Skive, saa er der klart, 
ar den nodvendig udfordrer i; Sekunder i Tiden til at giennemgaae et Rom af 
een Sekund i Cirkelen. Men nu kand en Observator neppe paa een Sekund 
ncrr forlade sig paa Oyesyner, naar han derved stal bestemme, om Veneris 
Omkreds er fuldkommen heel, altsaakand han heller ikke under en Feyl, i der 
ringeste af 15 Sekunder i Tiden, vcrre vis paa den rette indvendige opliste Be- 
rsrelft, Dersom man nu tillige betragter Vanskeligheden ved Opchnet at be
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stemme Fuldstændigheden af Soelens Omkreds, eller om Buen P, c, af 
Soelens Rand gaaer uafbrudt fort med Buen c, R, saa bliver Uvisheden i ar 
bestemme det rette Oyeblik af den rette indvendige optisse Berorelse endnu störte; 
Hertil kommer endnu andre Omstændigheder ved Observationen, saasom Soe
lens Nærhed ved Horizonten, hvor Horizontdunsterne foraarsage, atSoeKnS 
og Veneris Rande synes at være i en ssiæ.'vende Bevægelse, eller naar Ran
dene ikke kand sees tydelige og ffarpe formedelst mellemkommende Drivessyer; 
Hvad Nsyaglighed ssai man da domme stige Observationer at have, der af 
forssiællige Observatores ere angivne over Den indvendige Berorelse? Hvad 
Overeensftemmelse kand vel stige Observationer have, endssiont de ere anstillede 
af flere Observatores paa eet og Det samme Sted med lige gode Kikkerter? 
Man maae altsaa stutte, dersom Den indvendige Berorelse i Veneris Indgang 
ssal tages i den nu forklarede Meening, eller dersom Observatores have brugt 
Ordet den indvendige Berorelse i denne Meening til at tilkiendegive det af 
dem observerede Oyebiik af denne Berorelse, kand de ikke forlade sig paa deres 
Observation, uden med en Uvished af r; eller i Det ringeste io Sekunder. 
Hvis Derfore saa er, at nogle Observatores, som paa denne Maade endog paa 
det samme Sted have observeret den inderste Berorelse, stemme overeens inden 
disse Grændsec af Tiden, f. E. 8 eller 7 Sekunder eller endnu nærmere 4 eller 3 
Sekunder, saa holder jeg sandelig for, at man meget snarere maae tilssrive Dette 
en Hendelse af een lykkelig Giætning, end at det Derfor skulde være rumligt at 
observere saa noye, og jeg ttoer Det vil (fee, naar De Observationer blive be- 
kiendtgiotte, som ere anstillede over denne saaledes forssaaede Berorelse paa De 
Steder, hvor Soelen var nær ved Horizonten, (hvilke Steder ere Frankerige, 
Engelland og Spanien) ssal De ssille meget metre fra hinanden, end paa 15 
Sekunder, ja maassee De neppe vil komme hinanden paa 50 eller 4° Sekun
dernær.

Dersom man nu holder Det Oyeblik, naar Den, saa kalDte (finnende Traad 
af Soelens Rand, sees at frem (finne ved Veneris morfe Rand, fer Tiden as 
Veneris indvendige Berorelse i Indgangen, saa seer man let, at dette Oyeblik 
kand observeres meget noyereend Den tilforn forklarede opt isse Berorelse, men 
man feer tillige, at det Oyeblik, paa hvilket Den (finnenDe Traad af Soelen la
der sig tilsyne i Veneris Indgang, ikke er Det rette Ayeblik af Den indvendige 
optisse Berorelse, men at det er sildigere, og folger paa Den rette Berorelse. 
Thi, da en Observator ikke fand fee Denne skinnende Traad af Soelens Rand, 
forend Veneris morke Rand er kommet en liden Deel af Soelens Tværiinie 
bort fra Soelens Rand, er det klart, at Det Oyeblik, paa hvilket Veneris 
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merke Rand foreenes optice medSoelen, er allerede sorbiegaaet, der er: den 
rette optiffe indvendige Berorelse bor allerede verre gaacr for sig tilforn.

Altsaa er det Ord Berzirelse ligesaa uvift og tvetydigt, naar Observato
res bruge del til at tilkienbegive Tiden af Veneris totale Indgang, som jeg har 
beviist det al verre tvetydigt i den udvendige Indgang; Thi da nogle Observato
res domme, at den indvendige Berorelse ffeer, naar de synes at see Veneris og 
Soelens Omkredse Cirkelrunde, andre tvertimod holde det forBerorelsen, naar 
de fee den ffinnende Traad af Soelens Rand ved Veneris morke Rand, hvilke 
Oyeblik ere sandelig meget forfficrllige, saa seer man let, at hvis disse forffierllige 
Observatores betiene sig af det samme Ord Ler-relft, saa maae dette Ord vare 
uvist og tvetydigt, efterdi man veed ikke, hvad Maade de har betient sig af til 
al observere og bestemme Berorelsen, enten de har dommet, at Berorelsen 
ffeede ester den forste eller den anden Meening. Men denne dobbelte Bemerkesse 
af det Ord Berorelse kand og maae foraarsage en betydelig Forstier! imellem 
Observationerne, som endog ere giorte paa eet og det samme Sted. Det er 
altsaa ikke at undre over, om man finder en Forstier! af 20, 30 eller 42 Se
kunder i Tiden imellem Observationerne over den saa kaldte Berorelse.

Da Veneris indvendige Berorelse synes ey at give den observerede Tiid 
nsyere an, end paa 15 eller i det mindste 10 Sekunder nerr, naar den observe
res paa den forste Maade, men giver den meget visftre, nemlig paa 4 eller 5 
og undertiden paa 3 eller 2 Sekunder nerr i Tiden, naar ben observeres paa ben 
anden Maade, naar nemlig den ffinnende Traad af Soelens Rand lader sig til 
syne, (thi at Glandsen af den lyse Traad burde paa samme Oyeblik lade sig til
syne for alle Observatores, som observerer paa eet og det samme Sted, strider 
aldeles, saavel imod Observationerne selv, som imod det jeg har ashandlet i 
mine Ephemerider for Aaret 1765 om Kikkerternes Virkning, som blive brugte 
til denne Observation). Da nu, siger jeg, Observationerne over denne ffin
nende Traad i Indgangen efterlader sig kuns en Uvished af saa Sekunder, end- 
ffiom disse Tider ere noget sildigere, end de rette Tider af ben indvendige optiffe 
Berorelse, saa have de Stiernekyndige meget rigtig fastsat denne Lov, at til en 
Undersogelse af Vigtighed, saasom Soelens Parallaxe, ffulde man ikke betiene 
sig af ben paa ben forste, men anden Maade observerede Berorelse.

Hvad jeg her taler, saavel om den udvendige som indvendige Berorelse i 
Veneris Indgang, haver jeg allene sagt, at, naar de Stiernekyndige giennem- 
lcrse mine Observationer over alle Berorelserne, de da kand vide Grunden og 
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Zlarsagen, hvorsore jeg med frie Forster haver holdt mig fra ar bruge det uvisse 
cg tvetydige Ord Bergrclse, naar jeg beretter de observerede Oyeblik i Veneris 
Indgang, og i sieden for delte tvetydige Ord, heller haver udtrykket min Obser
vations Maade med tydelige og upaatvivlelige Ord, hvoraf de kand see , ar jeg 
rigtig haver observeret Berorelsen, tagen saavel i den forsir, som anden Meening; 
Thi i en Ting af saa stor Vigtighed, som denne Observation er, holder jeg for, 
en Observator bor beriene sig af rene, tydelige og noye bestemte Ord, efterdi 
intet er formeger, som paa nogen Maade kand liene til denne Observations 
mueligste Vished.

Men, endffient jeg haver holdt mig fra at bruge det tvetydige Ord Berel
reife i min Observation over Veneris Indgang, troer jeg dog beqvemmelig at 
kunde bruge det i min Beretning om Udgangen. Efterdi man haver kun een 
Maade at observere Veneris Udgang paa, og denne er den sikkerste og rilfcelleds 
for alle Observatores, kand det Ord B«r-relsi, fom bliver brugt, saavel i 
den indvendige, fom udvendige Venerio Udgang, ikke vcere uvist og 
tvetydig. Thi da alle Observatores holde for, og dec virkelig er saa i sig selv, 
ar den indvendige opliste Berorelse i Veneris Udgang ffeer paa dec Oyeblik, 
naar Veneris morke Skive, som sees i Sveiens Skive, b-iverstråledes foreenet 
med Soelens ffinnende Rand, ar man paa Kanten af Veneris morke Rand 
ikke meere kand see nogen skinnende Traad af Soelens Rand, der er: naar den 
ffinnende Traad forsvinder, thi i dette Oyeblik seer man ikke meere noget opriff 
Mellemrom imellem Soelens og Veneris Rande; og, daman ikke behover no
gen Bestemmelse af Soelens eller Veneris Omkredse, om de nemlig nu have 
råbt deres runde Skikkelse, eller om Venus mangler noget paa et Sled i sin 
Omkreds 0. s. v. for at observere, naar Soelens ffinnende Traad forsvinder, saa 
kand der ikke staae nogen anden Tvivl om Visheden af Bersrelsens Oyeblik til
bage , end den, som har sin Oprindelse af Kikkerternes Forfficrllighed af Luften, 
om den er klar eller fuld af Skyer, vg endelig af Soelens forfficrllige Hoydr 
over Horizonten; Hvis derfore Himlen og de andre OmstEndigheder ere for# 
deelagtige for de Observerende, holder jeg for, ar denne indvendige Berorelse 
kand observeres saa tilforladelig, at man maarce forundre sig derover, om flere 
Observatores, som observerede paa er og samme Sted med lige gode Kikkerrer, 
kunde fficelne 4 eller 5 Sekunder i Tiden. Efterdi Himlens OmstEndigheder 
vare meget fordeelagtige, syntes mig denne Berorelse gik saa hastig for sig, ar 
jeg ikke kand tvivle om, al jo Observationen paa en Sekund ncrr er vis.
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Af samme Aarsag kand ogsaa Syeblikket af^eneris totale Udgang, kige- 

som og Enden af Soel-Formorkelftrne allene odserveres paa een Maade, som 
er meget tilforladelig og tilfcrlleds for alle StiernekynLige, thi den steer du, »aar 
man ikke seer meere noget Indsnit eller Spor af Venus i den Kant af Soelens 
Omkreds, hvor Venus gaaer ud, det er: naar Soelens Omkreds sees fuld
kommen starpvgrund, og dette Oyeblik er og maae kaldes Oenens udrerr- 
dige opriste 25erørdfe i Udgangen. Altsaa har det Ord Berorelse i den 
totale Udgang en vis og bestemmet Bemærkelse, som er tilferlieds for alle Obser
vatores. Der sees ogsaa, uden ar jeg har nodigr ar sige der, ar denne udven
dige Berorelse i Veneris totale Udgang kand formedelst foranforte Aarsager 
observeres noyere, end den indvendige Berorelse i den tomle Indgang, naar 
den observeres paa den forste forhen forklarede Maade.

Vil nu nogen, af det jeg tilforn haver sagt om den indvendige Berorelse 
ved Veneris totale Indgang, flutte, at jegharvilder beviise, at Observationerne 
over Veneris totale Indgang, som De Sriernekyndige kalde den forste indven
dige Berorelse, ikke ere beqvemme til noye at bestemme en Ting af stvrste Vig
tighed, saasomSoelens Parallaxe, fordiBerorelse», naar Vener observeret paa 
den forste Maade, er underkastet en Tvivl af 15 Sekunder i Tiden og derover, 
og paa den anden Maade ligeledes i der ringeste af 4 eller ; Tids-Sekunder, 
nien den rette opliste Berorelse af Veneris og Soelens Rande kand ikke obser
veres tilforladelig i den tomle Indgang; Saa vil jeg have dein erindret cm det, 
som jeg tilforn haver sagt, nemlig: at de Stiernekyndige have givet den Lov, 
«t man ikke mnae bekiene sig af andre, end den paa den anden Maade observe
rede Berorelse til at bestemme Parallaxen. Men, endstiem Venne paa den an
den Maade observerede Berorelse kand vcrre underkastet en Uvished af 4 eller 5 
Sekunder i Tiden, i Henseende til fvrsticrlligc Observatores, saa stiger dog denne 
Uvished sicrlden over 3 eller 2 Sekunder i Tiden, og, naar man fremdeles an
tager Forsticrllen af Giennemgcmgens varende fra den ene indvendige Berorelse 
til den anden at vcrre observeret paa jaadanne sraliggende Steder, hvor Der 
haves den storste Forsticri af de parallactiste Virkninger, kand 2 eller 3 Sekun
der j Tiden neppe foraarsage udi den deraf bestemmeve Parallaxe en Uvished af 
^0 Deel af den hele Parallaxe; hvilken NoyagkigheD bliver endnu storre, naar 
Den bliver bestemmet af denne Veneris Giennemgang, hvis de ved Sydpolen 
observerende have vcrrel saa lykkelige at kunde observere den, end den kunde ha
ves af Veneris Giennemgang i Aaret 1761, om man endog vilde sette, ar begge 
Verorelserne vare observerede noye paa een Sekund ncrr i Tiden, som HaUey 
onstede, og Der, paa saadanne sraliggende Steder, hvor ParallaxensVirkning 
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var allerstorst; Thi Parallaxens storste Virkning i Aarer 1761 udi Forssiallm 
imclkm hele Giennemgangens Varende kunde ikke observeres hoyere, end 12 ever 
13 Minurer, (naar man antog, Soelens Parallaxe 10"), da man Der im ob i 
dette Aar ma a finde enForfficei as 24 Minuter i Tiden imellem Giennemgangens 
observerede Varende ved Nordpolen, og den, som vi vente ar verre observeret 
i den sydlige Deel af Sydhaver, naar man antage Parallaxen alleneste 9 
Sekunder.

Observationer !
henhorende til Uhrenes Tilstand den 2den, zdie og 4de Iuniss 

f^eg havde, fom jeg tilforn haver sagt, tvende astronomiske Uhre, det eene af 
-O dem, fom var mit eget, havde jeg bragt med mig fra Wien, hvis gode 
Beskaffenhed var mig allerede tilforn bekiendt af 2 Aars B'.ug paa mit Obser- 
vawrio ; ret andet, som jeg fik fra der Kiodenhavnsse Observatorio, var for# 
fcrrdiger af den Parisiske Kvnsincre le hvilket ffulve have den Egenskab, 
tit det ikke burde forandre sin jervne Gang ved Luftens Varmes og Kuids For
andringer, efterdi det var forsynet med en sammensat Perpendikel. Men, (at 
jeg stal forterlle Sagen, som den er i sig selv,) har jeg ikkekundct opnaae denne 
Noyaatighed i Wardohuus, endffivnt jeg, men fvrgiervcs, forsegle alt, hvad 
niueligt var. Zmidlertiid sammenlignede jeg del dog hver Dag, og undertiden 
fiere gange om Tagen med det Wienske i al len Tud, jeg opholdt mig i War- 
dehuus, som jeg stal fortalle vidtlofrigere i min Rcyscbeskrivelse, naar jeg hand
ler om Perpendikelens tiltagende Hastighed, fom foraarsages af Tyngden under 
den Ward o hu fiffe Parallel, hvilken maa undersoges ved Perpendikel Uhrene. 
Disse tvende Uhre havde jeg opstillet, saa lange jeg opholdt mig der, i der Va
re lsr, som jeg selv beboede, hvorfra jeg havde en Indgang til Observatoriet, 
igiennem hvilken jeg ey allene kunde hore min Tienere talle, naar den stod aaben, 
men jeg kunde endogsaa selv meget got hsre Perpendikelens Slag; Thi jeg kunde 
ikke have Uhrene paa Observatorio formedelst den umilde og'ustadige Luft i War
dohuus, i Besynderlighed da den er saa opfyldt med faltagrige Dunster fra 
Haver, at de hconge sig i Mcrngde paa Kicoderne og paa Kroppen. Denne 
salte og fugtige Luft gav mig nok at bestille med at bevare mine ovrige astrono- 
miffe Instrumenter fra at roste, hvilke nodvendig maatte (laae paa Observa- ' 
korio, thi jeg maatte nesten fmere dem hver Uge med Bomolie, hvis jeg ikke 
vilde have dem bedervede.
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Til Observationen af Veneris Giennemgang betiente jeg mig va af mit 

eget Wiensse Uhr, som jeg den 24 Maji, nemlig 8 Dage for Veneris Gien
nemgang, lod bringe paa vet nordisse Observatorio, hvor Observationen ssulde 
anstilles, og satte det paa en meget fast Foed, som stod allevegne frir, noget fra 
Observatoriets Trcevegge, at Observatoriets Tr^vegge ikke ssulde forstyrre Uhret 
i sin Gang, i Fald de bevcegede sig i sterk Stvrmvcrir; desuden at Vinden, 
eller den fugtige Luft ikke ffulde trange sig ind ri! Uhret, svcbte jeg sterkc Seyl- 
dug dobbelt uden om Futteralet, og bag ved Perpendikelen hengte jeg et Reau- 
muriss Thermometer, ar jeg kunde vide, hvor stor Forssiallen var paa Varmen 
og Kulden. Min Perpendikel-Stang er vel enkelt og usammensat, men dog 
hamret saa haard, at jeg ved 2 Aars Erfaring har befunder, at Uhret forandrer 
neppe sin Gang paa een Sekund, endssionc Thermometerer stiger, eller falder? 
eller 4 Grader, i 24 Timer. Med et Ord: jeg efterlod intet, ved hvis For« 
sommelse kunde foraarsages nogen Uvished om Uhrers Tilstand. Da jeg frem
deles i nogle : Dage ikke havde bunder observere Soelen, efterdi Himlen var 
vvertrokket med Skyer, stillede jeg Viseren paa detteWiensse Uhr efter derKio- 
benhavnsse Uhr, som stoed i Varesset, dets mig omtrent bekiendle Forssial fra 
Soelens Middeltiiv, og satte Perpendikelen i Gang. Da jeg nu saaledes havde 
bragt det Wiensse Uhr i Gang, lod jeg det gaae bestandig til den rden Junii 
og sammenlignede det ofte med det Kiobenhavnsse. Da heudte der sig lykkelig 
og gandffe uformodentlig, at jeg meget got kunde observere Middagen den 
2den Junii med min Gnomon eller Middagslinie, som jeg har bessreven i For
talen, saasom Himmelen efter Klokken 11 var gandffe frie for Skyer. Men 
da var:

Efter det Kiobenhavnsse Uhr
Soelens forste Rand ved MeridiamTraaden
Soelens sidste Rand ved Meridian-Traaden

Halvparten 
Altsaa Middagen efter det Kiobenhavnsse Uhr 
Da nu det Kiobenhavnsse Uhr viiste 
Wüste det Wiensse . • .

Altsaa Forssiallen
Hvilke, dragne fra det Kiobenhavnsse Uhrs Middags- 

Tiid, give Middagen efter det Wiensse Uhr

Z=12t. 41*. 0". 
= 12. 43. i?f.

nde . . 2. I7‘.
. i. 8|.

— 12.42. 84.
— 12. 44. 55-
— 12. I. O*.

fi. 43. 54‘.

ii. 58. i4|.

Pan
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Paa denne Dag kunde jeg ikke faae corresponderende Hoyder af Soelen, efterdi 

Soelen ikke kom frem fra Skyerne, forend efter Klokken n. om Formiddagen. 
Men fra Middag af ogkil Klokken 6 varHimlen meget klar, hvilket gav mig god 
Forhaabning ar kunde Dagen derpaa observere denne rare Veneris Giennemgang. 
Da denne klare Himrnel faldt mig meget beleyligt, besynderlig efterdi der saaes 
endeel Pletter i <Loeien, bedeute jeg mig af denne Leylighed til at undersoge 
mine Kikkerter, vg efterfee, om de vare i Stand til den Dagen derpaa fore# 
staaende Observation. Jeg undersogre alcsaa ved Soelpletterne, saavel den 
Dollandffe io Fods Kikkert, hvilken jeg havde faaet i Kiobenhavn, som mine 
egne, der vare forfardigede i Wien, og som jeg havde bragt med mig, og for
synede dem alle med de oculair Glas og med de Blandinger ved Objectiv-Glafiene, 
hvorved jeg fik baade en rilstrekkelig Forstyrrelse og kunde see klarest, og Soel- 
plekterne ffarpest og tydeligst. Og, Da jeg, vedat sammenligne den Dollandffe 
Kikkert med min Wienffe, befanDt, ar hiin ep giorde saa. god Virkning, som 
Denne, og jeg dog ffulde bruge den til mine Observationer over Berorelferne, 
saa ffar jeg adffiNige Blandinger eller Skiver, som jeg havde afcirklet paa stift 
Papiir, satte een efter en anden ved Objeclivet og undersvgte dem vedSoelplet- 
terne og beholdt den, med hvilken Soelpletterne syntes mig ffarpest og tydeligst. 
Paa samme Tiid om Eftermiddagen bestemmedejeg ogsaa ved Hielp af Soelens 
Hoyde Meridianens Azimuthal-Vinkel med et Tegn, som jeg havde sat paa den 
sydlige Deel af Øen Wardohuus, paa det jeg kunde erholde Meridiancirkelens 
rem Sked, eller Nord-og Sydpunkren paa det Kort over Øen Wardohuus, 
som jeg havde opmaaler, hvilket i sin Tud ffal blive stukket i Kobber. Efter 
Klokken 6 om Aftenen blaste en Sydost Vind og Himmelen blev overtrokket 
med de tykkeste Skyer, som giorde mit fattede Haab om Den paafolgendeDags 
Klarhed vaklende.

Det Reaumurffe Thermometer, som hengte paa Observatorio bag ved Det 
Wienffe Uhr, stod hele Dagen imellem denzdie og 4de Grad over Frysepunkten.

Barometeret og Thermometeret stod Den 2den Junii saaledes:
Det Wienffe Baro

meter.
Det Reaum. Thermome

ter , som hengre imod 
Soelen.

Det Reaum. Thermome# 
ter, som hengte i Skygge.

Kl. 7, Morgen . 28^.2". 
I O. . . 28. 2.
r r. Middag . 28. z.
4 Eftermiddag 28.3*.

10.Aften . . 28.3*.

Klokken 7. Morgen + 7.
10. . . +18. i
12. . . H.18.

4» • 4* 6.
IO. . . 4* 4.

Kl- 7. Morgen +4. Over 
io. . . 4.5 Fry-
12. . . 6. fes
4. • . 4. s. Punk
ro. . . + 4. ren.

Den
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Den 3Die Junii.

Endstiont Himmelen i Gaar Aftes Klokken 6 blev bedekket med de tykkeste 
Skyer, begyndte Skyerne dog at fordeeie sig. Klokken z i Morges. Men strap 
derpaa blev Himmelen igien gandste stiulet af Skyerne; Omtrent Klokken 7 om 
Morgenen begyndte mit Haab, at Himmelen stulde blive klar, iglen ar reise 
sig; Men da de laveste Skyer forsvandt, vare De ovcrste i stor Mcrngde tilbage, 
hvilke vare gandste hvide, og flagrede hist og her med hastig Bevcrgelse, ligesom 
Nordlysene, naar De undertiden lade sig see om Dagen , igiennem hvilke Soelen 
skinnede meget dunkel efter Klokken 9 om Formiddagen. Jeg forsogte derfore 
vel ar tage Soelens korresponderende Hoyder, men jeg fik dem ikkun meget uti(# 
forladelige, efterdi Soelens Rande ikke kunde sees tydelig. Henimod Klokken 
halvgaaen Tolv, da disse Nordlyslignende Skyer forsvandt, stinnede Soelen 
klarere, faa jeg igien lykkelig erholdt Middags-Observationen paa min Gnomon 
eller Middags-Linie, som var saaledes:

Det Reaumuriffe Thermometer, som hengte ved det Wienffe Uhr, stod 
hele Dagen imellem den 3Die og 4de Grad over Frysexunkcen.

MiddagsDbservationen efter Det Kiobenhavnste Uhr.
Soelens forste Nand ved Meridian-TraadeN 
Soelens sidste Rand ved den

I2f.42/.4 
12. 45- 2.

Giennemgangens Varende 
Halvparten

2. 17.
i. 8L

Den rette Middag efter der Kiobenhavnste Uhr 
Da Det Kiobenhavnste Uhr viiste
Viiste det Wienste . .

12. 43. 5 3b
12. 46. 221.
12. I. O.

Forsticellen: 
Altsaa Middagen ester det Wienste Uhr • .

ZZ 0. 45. 22’.
II. 58-31.

Barometeret stod og hele Dagen paa 28 Tomme 3 Linier. 
Thermometerek, som_hengte imod Thermometeret, som hengte

Soelen imod Swnden. imod Norden.
Klokken 7. Morgen + 6. Ligesom i Gaar.

. 10. . 4* 27.

. i2. Middag. 4*28.
♦ 4. ♦ ♦ 14»

Klokken
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Klokken 3 om Eftermiddagen blev Himlen igien ovcrrrokker med Skyer, 

font belvg os Haaber vm en lykkelig Observation as Giennemgangen. Men efter 
Klokken 6 gav den os et storre Haab igien, hvilket jeg nærmere ffal fortælle i 
min Observation over Veneris Giennemgang.

Efterdi jeg observerede Middagen den 2den og zdie Junii, da jeg ingen ror# 
responderende Hbyder kunde faae, seer man ler, til hvor stor Nytte den astro
nomiske Gnomon var mig, thi i Mangel af denne havde jeg flet ikke kündet 

w være vis paa Uhrenes Tilstand ved Observationen af Veneris Giennemgang; 
* I Besynderlighed da man i hele May-Maaned neppe tvende gange kunde obser

vere Soelen i Meridianen, og endnu mindre kunde faae corresponderende Hoyder 
af Soelen i denne hele Maaned, jeg har alksaa Denne Gnomon, som jeg med 
god Forsigtighed havde opsat, saavelsom den klare Luft at takke for de lykkelig 
erholdne Observationer, baade over Veneris Giennemgang og Formorkelsen, 
hvis Nöyagtighed beroede paa en tilforladelig Kundskab vm Uhrenes Tilstand.

Den 4de Junii.
Fra Klokken halvgaaen 4 om Morgenen, efterat jeg lykkelig havde obser

verer Veneris, Giennemgang, forblev Luften gandffe klar og reen hele Dagen 
indtil Klokken 3 om Eftermiddagen, hvvrfore jeg og lykkelig fik observerer 
Soelens corresponderende Hoyder, Soelens Formorkelse og Middagen paa mia 
Gnomon.

Middags-Observationen paa den astronomiske Gnomon efter der 
Kiobenhavnffe Uhr.

Soelens forste Rand ved Meridiantraaden . + 121.44^.35".
Soelens sidste Rand ved den . . 12.46. 52t.

Giennemgangens Varende . . 2. 17'.
Halvparten . , 1. 8Z.

Den rette Middag efter der Kiobenhavnffe Uhr . 12. 45. 434.
Da der Kiobenhavnffe Uhr viiste . ; 12.47. 57.
Viiste der Wienffe . . 12. 1. o'.

Forffiællen o. 46.564.
Ailsaa Middagen efter detWienffe Uhr . . u. 58.474.

Gggg Soelens
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Middel-Middagen ♦ 12. 45. 42. 3. 
Ester Middags-Linien . 12. 4$. 43. 7.

Soelens corresponderende Hoyder ester der Kiobenhavnffe Uhr.

Soelens Formidda- Eftermid- 1 Middagen Correctio Dencorrigere-
overste gen. dagen. uden Cor ns. de Middag.
Rands rection.
Hoyde.
56°. i o'. 9t. 5 2^. 24". 3t. 39/.28//. 12t. 45'. 56". — I4A 2Z/. 121.45^.4:". 8.

20. 9.55- 54» 3» 35» 59» 12. 45. 56^. — 14. 2. ir. 45.42. 3-
30. 9.57. 27. 3» 34» 25. 12.4$. 56. — 14. 2. 12. 45.41. 8.
40. 10. 0. 6. 3. 31. 47- 12. 45' 561. — 14. 2. 12.45.42. 3.
5°. 10. 2. 50. 3. 29. 4- 12. 45. 57. — 14. I. 12. 45.42. 9.

37» 0. 10. 5. 33. 3. 26. 20. 12. 4*. 56I. — 14. I. 12. 45. 42. 4.
10. 10. 8> 18. 3- 23. 35- 12. 45. 56I. — 14. I. 12.45.42. 3.

Fvrfficrllen . o. o. 1. 4.

Da jeg havde taget den sidste Soelens Hoyde om Formiddagen, nemlig 
Kl. 10. 8'. 18". observerede jeg Soelformorkelsens Begyndelse Kl. 10. g' 27". 
med den Kikkert, der sar paa Qvadranren, som jeg brugte ril ar rage de cor- 
responderende Hoyder. Men, efterdi en Deel af Maanens Skive saaes allere
de i Seelen, flurrede jeg af dens Srorrelse, ar Formorkelsens rerce Begyndelse 
var ganer for sig 5 eller 6 Sekunder tilforn, hvorsore jeg gav mig fra de cor- 
responderende Hoyder ril ar observere Phases. Efter den sidste Skilling, nem
lig Kl. 3. 39z. em Eftermiddagen, blev hele Himlen og Horizonten bedekker med 
saa rykke Snee-Skyer, ar de nesten gjorde Dagen til Nar. Der Thermome- 
rer, som hengre ved der Wienffe Uhr, stod hele Dagen lige indril Middagen 
Klokken 12. imellem den 4de og ste Grad over Frysepunkten.

Afviste Observationer, som jeg gjorde den 2den, zdie og 4de Junii, vil 
jeg nu vise der Wienffe Uhrs Tilstand, som stod paa Observarorio, efter hvilket 
jeg anstillede Observationen over Veneris Giennemgang, og vil jeg da tillige 
»gsaa vise det Kiobenhavnsse Uhrs T'Pand.
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Det Wiensse Uhrs Tilstand.

Den daglig tiltagen
de Hastighed. 

Den rette Middag efter det Wiensse
Uhr den 2denJunii . . ut. 58'. 14V'* <}

zdie Junii . . n. J8. 31. * **5’*
4de Junii . . 11. 58. 47'. ’ °4’

Men nu r>ar Middeltidens daglige tiltagende Hastighed fra den 2den til 
zdie Junii — 9". 4. naar man altsaa drager disse 9" 4. fra Uhrets tiltagne Ha
stighed imellem den 2den og zdie Junii, bliver 7". z. tilovers, som er Uhret- 
tiltagende Hastighed over Middeltiden.

Ligeledes.
Middeltidensdaglige tiltagende Hastighed fra den zdie til 4de Jum'i —9^.6 

naar man altsaa drager disse 9". 6. fra Uhrets tiltagende Hastighed imellem den 
zdie og 4de Junii, bliver 6". 7. tilovers, som er Uhrets tiltagende Hastighed 
over Middeltiden.

Da altsaa Uhrets tiltagende Hastighed imellem den 2den og zdie Junii 
—7". 3. ikkun ssicelner 6 Tiendedeele af 1 Sekund fra dets tiltagende Hastig
hed imellem den zdie og 4de Junii, som var — 6". 7. Hvilken Forsticrl neppe 
kand undgaaes ved en astronomist Observation over Middagen, saa seer man, 
at Ubrec havde en jcevn og altsaa meget god Gang, hvilket og kand bevises 
saaledes:

Middagen observeret den rden Junii . . iit. 58^. 14".,.
Den rette Middags Middeltiid . . 11.57.32. o.

Middagen observeret zdie Junii
Den recce Middags Middeltiid

Middagen observeret den 4de Junii 
Den rette Middags Middeltiid

Gggg 2

Forssierllen o. o. 42. 4. 
iit. $8Z. 3 A o.

. ii. 57- 4-r. 4.
Forssierllen o. o. 49. 6.

. . 11f. 58'. 47". £
- ii- 57. 5l. o.

Forssierllen c, o. 56. 4.

Altsaa
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Altsaa haves Forssicellen paa den tiltagende Hastighed over Middelliden.

8»t(EMmt>en2»ffl3unii=42".3. _7« 3. Cm EHW»» m ffihDMt 
* * 30te . —49. b. __6, 7. ven tilr. Hastighed over Middelt.
. . 4oe . —56. 3,

Da nu disse tiltagende Hastigheder ere kun 6 Tiendedeele af 1 Sekund for- 
fliællige, saa maa Uhret endeligen have en jævn Gang.

Det Kiobenhavnsse Uhrs Tilstand.
Middagen efter Middags-Linien Den daglig tiltagne Hastighed,

den 2den Junii . . 12t. 42' 8". 4- T ?
den zdie Junii . . 12.43.53.' -;.  • 44-
den 4de Junii . . 12.45. 43. 4» 5°'4*

Men nu var Middelkidens daglig tiltagende Hastighed fra den 2den til zdie 
Junii —9". 4. naar man altsaa drager disse 9". 4. fra UhrelS tiltagende Ha
stighed imellem den 2den og gdie Junii bliver V. 35'^3. tilovers, som er Uhreks 
tiltagende Hastighed over Middelriden.

Ligeledes.
Middelkidens daglige tiltagende Hastighed fra den 3die til4de Junii—9" 6. 

naar man altsaa drager disse 9". 6. fra tthrers tiltagne Hastighed imellem den 
gdie og 4de Junii, bliver i*. 40". 6. Da nu den tiltagne Hastighed overMid- 
Delriden imellem den 2den og gdie Junii — 1'. 35". 3. er mindre end den daglig 
tiltagende Hastighed imellem den Zdie og 4de Junii, som er 1'. 40". 6. saa seer 
man, ak Uhret haver havt en ujævn Gang, og at det snart er gaaet for hastigt, 
snart for langsomt, hvilket jeg tiisulde haver erfaret, og indseer af mange Obser
vationer, som jeg anstillede al den Tiid, jeg opholdt mig i Wardvhuus, hvor- 
fore jeg ikke heller tolde beliene mig af dec ved Observationen over Veneris 
Giennemgarg.

Observation
over Venens Gang forbi Soelens Skive den zdie Junii.

S eg sagde for, ar Himlen den zdie Junii fra Klokken 3. om Eftermiddagen 
tu Klokken 6. var overrrokker med meget tykke Skyer, dog havde jeg ikke 

gandsse tabt Haaber at erholde Observationen, hvorfore jeg og holdt alle Ting i
Beredssab,
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Beredskabs som jeg troede at vcrre nodvendige tit ct lykkeligt Udfald af denire 
Observation, og forglemte ikke heller mine Venner i Wardohuus, som jeg vilde 
ssttlle vare Vivner til Observationen. (*)  Disse havve jeg indbudet til Klokken 
halvgaaen 10 orn Aftenen, paa VeVilkaar, al Ve ssulle forsamle sig og forblive 
i mic Varclft, hvorfrg Indgangen var kil Observatoriet, indtil jeg kalvte dem 
ud paa Observatoriet, naar vi nemlig forsi havde observeret Ve forste Berorel» 
ser, ar de ikke skulle hindre vs under Observationen. Imidlertid, da Soeleu 
omtrent Klokken 6 om Aftenen begyndte at kommesrem af Skyerne, lod jeg Hr. 
Dorgrewing komme paa Observatoriet, som havde varet Ammanuensis hos 
Bistoppen i Trondhiem Hans Hoyarvardighed Hr. D. Gunnerus (•*)  og 
havde grundig Kundskab i Botaniken; samme var fulgt med os til Wardshuus, 

Gggg 3 efterdi

(**) Denne leerde og beromte Biffop, som tillige er Vice-Prerscs for det af ham oprettede 
Kongelige Videnskabernes Sclffab i Trsndhicm, hans mig beviiste Artigheds og besyn
derlige Kierlighcds Prover stal jeg med ffyldigste og taknemmeligste Bersminelser fortaelle 
den l«rde Verden i min Rejsebeskrivelse.

(*)  Jeg havde indbudet Cemmendanten over Bcfcrtni'ngcn i Wardshuus Hsyirdle og Vel» 
baaruc Hr- Major von Eckleff, som bcviiste mig den stsrstc Godhed og Beredvillighed, i 
at vccre mig bchielpelig, ikke allene nitb de Folk af Besætningen, som forstade Haand- 
vcrkcr, men endog i at forskaffe mig de fornvdne Makerialicr til mit Observatorii Byg» 
ning, saa at jeg ellers ncppe havde faaet noget Observatorium. Jeg lod ogsaa indbyde 
Hr- Capitain Sighslr, som beviiste mig og mine Medhielpere mange Artigheder. HgnS 
Ve'arrverrdighed Hr. Rauring, P rer st paa Wardoe, en Mand, som er al Berommelse 
vcrrd, som levede i en hoflig, venlig og fortroelig Omgang med os, al dm Tiid vi op
holdt os der. Hr. Lieutenant bischer, en meget redelig Mand, som kernge havde boet i 
Wardshuus; Hr. Reninz, Material Forvalter ved Bcstrtningen, som boede i samme 
Huns, som vi. Hr. Mercator, som har hjemme her paa Stedet, og BesstningeuS 
Feldtssia-r. Jeg ventede ogsaa paa Amtmanden over Finmarken Hr. Hagerup, som 
fulgte med os til Soes fra Trondhicm til Finmarken, og paa den Tiid opholdt fig paa 
Veyen til Wardshuus under Rordcrp for paa stt Embeds vegne at visitere Finmarken 
med de ovrige Kongelige Betieutere, hvilken jeg onffeLe at v<rre n«rv«rcnde ved Obser
vationen, men vi maatte for denne Gang nndverre hans behagelige Rerrvevrekse, saasom 
han formedelst Modvind ikke kom til Wardshuus, for der at holde Ting, forend paatte- 
die Dag ester Veneris Giennemgang. (**)
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efterdi han var bestikket af Hr. Stiftamtmand Grambow (*) i Trondhiem til 
at besorge alle Ting for os paa Reisen; jeg viisteham, hvorledes han stulde stille 
Kikkerten ester Svelen, forfolge Soclen med den, og paa hvad Maade han 
stulde observere Berorelsen. Jeg vilde nemlig aliene, at han stulde vcrre et oyen- 
synligt Vidnetil vore forste Observationer, saasvm han ogsaa stulde observere 
tillige med os. Jeg sagde hani da i Henseende til den forste Bersrelse, at han 
allene stulde bemerke der Oyeblik, naar han, efterår Venus allerede var ind
gangen, saae et svagt Lys fremblinke fra Soelens Rand imod den morke Venus; 
Jeg overlagde og med P. Scjriovics og Hr.Borgrevmg, at, hvis det hendte 
sig, at Soelens og Veneris Rand stulde zirrre eller bæve, efterdi Soelen var 
saa ncrr ved Horizonten, ssulde vi bemerke det Oyeblik i den totale Indgang, 
»aar vi forst saae et lyst bævende Skin eller ligesom en liden Flamme ved 
Soelens Rand, hvor Venus gik ind; Da vi havde overlagt dette, og sak 
vore Kikkerter i Beredstab, forlode vi Observatoriet og toge et lider Afrens- 
Maalrid til os, havende dog nogen Forhaabning om ar erholde Observationen. 
Imidlertid begyndte Himmelen alt meere og meere at klare op i Besynderlighed 
fra Sydkanten meden saore Sydvest Vind, der, som Erfarenhed haver lært 
mig, ple.yer at fore klart Vcyr med sig; Hcnved i Ovarteer til9 vare vi lrende 
Observatores tilligemed Tieneren, der stulde ralle efter Uhret, allerede iglen til
stade paa Observatorio, hvor jeg forst sammenlignede Uhrene, nemlig mit 
Wienste, som stod paa Observatorio med derKiobenhavnste, som hangte i mit 
Værelse, en nodvendig Forsigtighed, at, hvis derved en uformodentlig Hen- 
delse ssulde, medens Observationen varede, hende sig neger, som kunde forstyrre 
mit Wienste Uhr, som stod paa Observatorio, hvorved Observationen kunde 
blive uvis, jeg da klinde, enten fortsatte den med der Wienste Uhr begyndte 
Observation efter det Kivbenhavnste Uhrs Gang, eller og hastigen rerre det 
Wienste efter bisse tvende Uhres mig bekiendte Forhold mod hinanden.

Det Kivbenhavnste Uhr viiste . . 8t. 59^. ;z".
Viiste det Wienste . . s. 14. o.

Forstierllen o. 45. 53.
Himmelen

(*) Hvis vise Anordninger og Foranstaltninger, som jeg stal bckiendtgiorc til hans storste 
Bcrommclse i min Rejsebeskrivelse, jeg aldeles maa takke, at jeg i Aarct 1768. kom lyk
kelig til Wardoc imod alles Formodning i Trondhicm, og at vi der havde Overflsdighcd 
paa Levnets-Midler, hvormed han havde forsynet os i Trondhiem, at vi kunde fere dem 
med os.
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Himmelen var endnu ikke gandffe klar, bog var der temmelig klart omkring 

Soelen, undtagen ar nogle Drive-Skyer hindrede, som med en hastig Fart 
gik fra Sonden til Norden og samlede sig sammen i en meget lang Skyr imod 
Norden. Endffiont jeg vel vidste, at den forsteBerorelserkkevildeffee, forend 
Klokken i O.varreer til 10, begave vi os dog henimod Klokken 9 ril Kikkerterne, 
som stode i Beredskab, satte Tieneren paa sin Post ved Uhrer, og vppebieoe 
den udvendige Berorelse. Da der er uniueligt, som jeg tilforn haver sagt, at 
observere den forste udvendige Berorelse, og ben altsaa er nesten til ingen Nytte, 
vilde jeg ikke udmatte, eller svække mine G»en ved for megen unyttig Soelens 
Besiurlse, efterdi jeg vilde beholde dem i Stand for desto nsyere at observere 
den forste indvendige Berorelse, som var af storste Vigtighed, jeg tog derfor 
en 8s Fods Kikkert, som var forsynet med et Traad-Mikrometer, hvilken vel 
var ypperlig, men dog ikke saa god, som de tvende andre. P. Sajnovrcs 
fik en io* Fods Kikkert, som var ncesten as samme Godhed og Forstsrrelse, og 
som mig syntes endnu noget klarere, end den KiobenhavnsseD 'liondsse ! O Fods 
Kikkert. Jeg satte Hr. Borgrewing for at lade ham observere den forste ud
vendige Indgang ved den Dollonbffe Kikkert, som jeg forst stillede selv efterven 
-verste Deel af Soelen, (i Kikkerten den nederste Deel) hvor Venus skulde 
gaae ind og bod ham, stedse at beholde denne Deel af Soelen i Kikkerten, og, 
saa snart han saae nogen sort Punkt ligesom at gnave eller afbryde Soelens 
Rand, ffulde han hastig raabe og byde Tieneren, som stod og passede paa Uhrer, 
at han ffulde tolle Sekunderne og Minuterne. Det famine lovede P. Sajuo. 
vics at vilde giere. Imidlertid forfulgte jeg bestandig Soelen med mm 8'Fods 
Kikkert, saae kun undertidender igirnnem, men passede paa stedse at beholde den 
samme Rand i Kikkerten, at jeg, naar de andre gave Tegn, af den Deel af 
Venus, som saaes i Soelen, kunde ved en. Glatning bestemme Ayeblikket af 
den udvendige optiffe Berorelse. Imidlertid blev Himlen klarere omkring 
Soelen, og Skyerne breve, som jeg for sagde, hastig til Norden.

Da vi altsaa efter Klokken 9 stode rolige og stille ved vore Kikkerter og 
»ppeblede Indgangen, raabte Hr. Dorgrervmct, som beffuede Soelen med 
den Doilondffe Kikkert, forst paa Tieneren, og bod ham at tælle efter Uhret, 
thi han saae noget sort, som gik ind i Soelens Rand, ikkun faa Sekunder der
efter raabte P. Gajnovics det samme, jeg saae hastig efter dette givne Tegn 
jgiennem min Kikkert, og saae Venus allerede at være indfynket i Soelens 
Rand med en Deel af sin Tværlinie, som jeg ester Tykke bestemmede at være 
2 Sekunder af Cirkelen , hvoraf jeg fluttebe, da 15 Sekunder t Tiden svare til 
* Sekund af Veneris Cirkelbane, saa muntre den forste udvendige optiffe 

Berorelse,
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Bersrelse, foin er umuelig at observere, allerede være sseet go".' i Tiden 
tilforn.

Men da Hr. Bsrgrewmg og P. Saznovics raabte, vriste det Wrensse 
Uhr, ester hvilket Tieneren talte . . 9^15^.17".

Alkstra er den rene udvendige optiffe Bersrelse, som ey lader 
sig observere, gaaet for sig . . . ■ 9. 14.47.

Den synlige Hoyde af Soelens Rand, hvor Venus gik ind 
var 70.37

Himmelen var meget klar omkring Soelen, man kmrde tydelig see Soest 
pletterne og Venus.

Da næsten Halvparten af Venus var gaaet ind i Soelen, lavede vi os 
fremdeles til at observere den totale Indgang. Jeg brugte den Dvlivndske i o 
Fods Kikkert. P. Gajnsvrcs den bencevnte 101 Fods og Hr. Dsrgrewing 
den 8xFods, som var forsynet med Mikrometeret; Vi havde polerede Glas- 
Skiver, som vare faa got sværtede, at vi kunde bruge eet og det samme Glas 
entetrHimmelen var noget klarere eller morkere. Da nu den totale Indgang 
nærmede sig, og Soelen var kommet nesten 1 Grad nærmere til Horizonten, 
begyndte Soelens Randat ffiælve lidet, men denne Bevægelse var saa liden, 
at den syntes mig aldeles ey at kunde giere Observationens Noyagtighed kvivst 
fom, jeg observerede altsaa Veneris totale Indgang med den Dollondffe Kik
kert saaledes:

Veneris Rand synes nu allerede igien at faae sin cirkelrunde 
Skikkelse . • . 9t«32/.35,/.

(*) Nu stutter jeg at Veneris og Soelens Rande ere fuld
kommen cirkelrunde, og dog lader Soelens skinnende Traad sig 
ikke tilsyne . . 9.32. 42,

(**) Nu sees Soelens ffinnende Traad og Venus er allerede 
gandffe indgaaet. 9.32.48.

P. @ajno#

(*) Dette Sycblik holde nogle Observatores for den indvendige Bersrelse.

(**) Andre kalde dette Syeblik den indvendige Bersrelse, begge have Uret, som seg tilforn 
haver vrist.
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P. Sajriovics observerede med fin icq FsdS Kikkert saa ledes:

VenuS synes igten at faae sin Cirkelrunde Omkreds , 9t. 32'. 30".
Veneris corale Indgang, da Soelens ffinnende Traad lod

sig see ... 9.32.45-

Hr. Dorgreving observerede med en 8i Fods Kikkert den
totale Indgang . " . 9.33- ro.

Hoyden af Soelens Rand, hvor Venus saaes, efterår dm
var indgaaer . . .6". 33'. o"

Da vi havde observeret Indgangen sammenlignede vi 
Uhrene, og

Da det Kiobenhavnsse Uhr viiste, > ;
Viiste det Wienske , ’«

iot.23/. 58".
9. 36- o.

Forssiællen . o. 45. 58.

Da Veneris totale Indgang var forbi, indkode vi vore Fremmede paa 
Observatorier, som nu ikke uden Fornoyelfe betragtede Venus i Soelen. Jeg 
begav mig imidlertid til den Kiobenhavnsse Qvadrant, som allerede stod i Be- 
redssab i Ha ab om at kunde observere een eller anden Position af Venus i 
Soelen efter den Fouchisse Methode. Men den langagtige og meget tykke Skye, 
som jeg tilforn haver sagt, allerede Klokken 8te bedekkede den hele Kant af 
Himmelen fra Nordvest til Nordost, hengte ligesom fast for at ssiule Soelen, 
som allerede var nccr ved den, og omtrent 7 Minuter efter den rotale Indgang, 
kom Soelen ogsaa toet til den, og unddrog sig vores Oyefyn tilligemed Venus, 
saa ar jeg ikke fik Tud til ar bestemme nogen fuldkommen Position af Venus 
ester den Fouchisse Methode, men, endssionr Himlen ogsaa havde været gandsse 
klar, saa Icenge Giennemgangen varede, havde jeg dog ikke kunder bestemme 
nogen vis Position fra Klokken 10. ril Klokken 2. om Morgenen, og det af disse 
Aarsager: Fordi Soelen, (hvilker er dem vel bekiendr, der veed hvas Sphæra 
obliqua er,) som paa denne Tud nærmer sig til den nordlige Meridian, neppe 
kand forandre sin Hoyde 10 Minuter i Cirkelen i et Qvarteers Tiid, alrsaa 
kunde den Fouchisse Methode, som udfordreren hastig Bevægelse af Eveien i 
Hoyden, flet ikke være til nogen Nytte paa denne Tlid i Wardvhuus. Men 
al bestemme Afstanden imellem Veneris Rand og den nærmeste Nand af Soelen 

Hhhh med 
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med er Mikrometer kunve ikke lade sig giore formedelst Soelens og Veneris Ram 
des betydelige Rystelser og Ziktren, som blev foraarsaget af Horizomdunsterne, 
i Besynderlighed da Giennemgangen var halv forbi, efterdi Soelen da var 
neppe 3 Grader over Horizonten. Endffiom Himmelen altsaa ester Indgangen 
var forbleven klar indtil Klokken ?. om Morgenen, som var lange efter Sam
menkomsten , kunde dene dog ikke have fort nogen Nytte med sig i Henseende til 
Observationen, formedelst de Omstændigheder, som folge mcv Sphæra nimis 
obliqua, hvoraf man seer, at denne Omstændighed, nemlig den lykke Skye, 
som stimede Soelen, efterat Indgangen var forbi, ikke kunde vare Observa
tionen ril nogen Hinder i dens Nytte eller Fuldstændighed, naar alleneste den 
indvendige Berorelse i Udgangen blev lykkelig observeret. Thi ved diste tvende 
observerede Syeblik, nemlig den torale Indgang, og den indvendige Berorelse 
i Udgangen, blev baade Syemedet af derre lcerde Tog opnaaec, og den aller- 
naadigste Konges Suffer opfyldte; Ja end ydetmeere af disse tvende observe
rede Syeblik kand man meget noyere udregne de forste Grunde ti! Theorien om 
Venus, end man kunde regne dem ester alle andre noycste Opmaasinger og 
beste Positioner, naar man ikke havde faaer disse tvende Observationer, hvilket 
er de erfarne Stiernekyndige noksom bekiendt.

Denne tykke Skye, som hengte ligesom fast henimod Norden og bedekkede 
Soelen nesten bestandig fra Klokken 9. 40' til Klokken 3 om Morgenen, var just 
Ven samme, som hindrede de andre i disse nordlige Lande sig opholdende Obser« 
varores, at de ikke kunde observere Berorelserne, og som betog mig al Haab 
om at observere Udgangen, saa at jeg havde troet, der ikke var meere athaabtet 
lykkelig Udfald af min Reyse, hvis jeg ikke havde forladt mig paa Guds be
synderlige Styrelse, hvis Forsyn ikke allene jeg, men ogsaa alle tilstadevarende 
Fremmede tydelig saae at velsigne vore Foretagender, i det den bortjog denne 
sale Skye for Observationen over Udgangen. Thi henimod Klokken 3. om 
Morgenen, da alle Ting saae endnu stet ud, og Soelen sav endnu langt inde 
bag Skyen, reyste sig hastig en sagte Sydost Vind, som forrykkede Skyen af 
sit Sted, og drev den henimod Nordvest, da Soelen var i Nordost. Her be
gyndte da mit bedrovede og nedstagne Sind ligesom at leve op iglen, og blive op
fyldt med den storste Glade over at see Haab til at kunde observere Udgangen, 
ikke heller blev jeg lange i Tvivlsmaal, thi det varede neppe et Qvarteer, in
ven vi saae Soelen komme ud fra Skyen, og gaae frem i den Kant af Himme
len, som var allevegne klar, (thi foruden denne Skye, som allene opholdt sig i 
Nordkandten', var der ikke mindste Skye at see paa Himmelen;) Venus var 
ra langers fra Soelsns Rand end dens egen helr Tvarlinie, saa at der var 

meere
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Meere en ; Time tilbage, inven den indvendige Kerorelse skulde ssee. Vi fatte 
derfore vore Kikkerter i Stand og begyndte at betragte Soelen med Venus. 
Soelen syntes faa klar, at jeg aldrig Havre sect dens mindste Pletter tydeligere, 
Venus faaes faa tyvelig og skarp, at jeg ikke kunde forlange det bevre, vesuven 
vare Veneris vg Soelens Ranve gandske stille og uden al Bevcegeise; Thi 
Soelen, fom nu var i en Hoyde af 9°. 30'. var allerede over Horizvntdunster# 
ne, den sagte Vind, som jeg tilforn talte om, havde ogfaa reent lagt sig vg 
Luften var gandske still-'. Under disse onskelige Omstændigheder observerede jeg 
folgende Oyeblik af Udgangen med den Dollvndske Kikkert.

Da Veneris Rand nærmer sig til SoelenS Rand, 
seer jeg ligesom en sort Draabe at dannes imellem Veneris 
morke Rand og Soelens (See Fig. II. A.).

Jeg seer denne Draabe formindskes merkelig
Draaben forsvinder i et Oyeblik og flyder ligesom ud, 

og Soelens og Veneris Rande flyde sammen i eet, og alt# 
faa gaaer den indvendige optiske Berorelse for sig

P. Sajnovics observerede med en iox Fods Kikkert 
den indvendige Berorelse tilforladelig

Hr. Lorgrerving med en 8r Fods Kikkert den int># 
vendige Berorelse

Den synlige Hoyde af Soelens Rand, der hvor 
Venus saaes, var . . 9°-43'*

Tiden ester Uhret.

i St 26t 6".
15. 26. 12.

iS- 26. 17.

Is. 26. 18.

iS. 26. 10.

Denne indvendige Berorelse syntes mig at gaae faa hastig for sig, at feg 
ikke har Aarfag at tvivle meere om 1 Sekund i Tiden. Den famine forte 
Draabe, som jeg saae, berettede P. Sajnovics ogfaa sig at have feet.

Da vi faa lykkelig havde faaet denne indvendige Berorelse, lode vi vore 
nærværende Venner endnu beser Venus, for at sornoye deres Nysgierrighev, 
da endeel af den allerede var gaaet ud, og de kunde alle ikke noksom rose sig af, 
hvor tydeligt og skiont de kunde fee faavel Soelens, som Veneris Billeder.

Da Venus nu nærmede sig til den totale Udgang, forfoyedr vi os igien til 
vore Kikkerter, og observerede dens totale Udgang paa denne Maade.

Hhhh - J-s
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Tiden efter Uhrrr.

Jeg saae med min Dollondste Kikkert den uvisse Be- 
rorelse

Den tilforladelige Udgang
P. Gajnovics med en io‘ Fods Kikkert, den til

forladelige Udgang
Hr. Lorgrewmg med en 81 Fods Kikkert den til

forladelige Berorelse
Den synlige Hoyde af Soelens Rand, der, hvor 

Wenns jaaes m gaae ud, var . . io°, 4'. o"»
Derpaa sammenlignede vi igien Uhrenr 

Da det Kiobenhavnsse vriste 
Wüste det Wiensse ;

i;t. 44^. 22". 
is. 44. 26.

15. 44- 27.

is. 44. 20.

i6t.ZZ,.2z".
Is. 47. O.

Ferffiællen . o. 46.23.

Da visse Ting vare lykkeligm aflobne, tog jeg med glad og fornoyet Sind 
venlig Afsseed med mine Fremmede, som havde været vyensynlige Vidner kil 
Udfaldet af denne Observation, og, som onffede os til Lykke, da de saae, at 
Den allernaadigste Konges Ansser imod al Formodning saa snsselig af Gud 
vare opfyldte.

Forend jeg anfsrer Fortegnelstn over disse observerede Tidspunkter, redu
cerede til den rette Tiid, maa endnu erindres dette. Forst ar Observationen 
ikke ssulde blive falff formedelst Tienerens Skiodesloshed, som stod ved llhret 
vg talte, saa saae i»aade jeg, som var nærmest ved Uhret, P. Sajnovics og 
Hr. BorgrewinF, hver for sig, til Uhret, saa snart vi havde «ntegnet neget 
Observations-Oyeblik, for at erfare om Tieneren talte ret. For det andet op
regnede enhver af os for sig selv hvad han observerede, saa vi hverken med Ord 
tiler andet Tegn tilkiendegave hinanden noget, fsrend de overleverede mig deres 
Papirer.

Udtog
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Udtog
af Observationerne over Veneris Rands Berorelser

med Soelens Rande.

Hl) HH 3 P. Sajno--

Z Indgangen.

Tiden 
efter Det 
Wienske

Uhr.

Reduction 
til den rette 
Tiid, som 

tillegges.

Den rette 
Tiid.

Der observerede Syeblik af P. Saft 
usvics, og Hr. 23orgrsn>mg i Ven uü# 
vendige Indgang, da en Deel af Veneris 
Tvcerliuie saaes allerede indgaaer i Soelens

t. /. a
------ -------
s. /e Ue

Rand ....
Da jeg holder for, ar denne Deel be» 

lober sig til 2 Sekunder i Cirkelen, saa 
troer jeg, at den fsrste udvendige Bero» 
reise, som ikke kand observeres, er steer

9« 15. i?. I. 22. 8. 9. i6. 39.

30". i Tiden tilforn, det er 9. -4 47- I. 22. 8- 9.16. 9. 8.
Mig synes med den Doliondste Kik«

fert, at Venus saner nejlen sin Cirkel
runde Skikkelse iglen 9. Z2. Z5. I. 22. 6. 9. 33- 57.6.

(*) Nu holder jeg for, at Veneris
og Soelens Omkredse ere fuldkommen 
runde, dog sees ikke Soelens stinnende
Trcmd endnu . 9. 32. 42. I. 22. 6. 9' 34- 4' 6.

(**) Den stinnende Traav af Soelens 
Rand laver sig rilsyne, og Venus er 
gandstr indgaaet. 9- 32. 48. I. 22. 6. 9. 34.10.6.

(*) Andre Observatores holde dette Ayeblik for den indvendige Berorelse i Udgangen.

C*) Derimod holde andre Observatores dette Kyeblik for den indvendige Berorelse, begge 
have Aret, som jeg tilforn haver viist.
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Z Indgangen.

P. Gajttsvics synes, at Venus 
faaer sin fuldkomne Omkreds

Veneris fuldkomne Indgang, da 
Soelens skinnende Traad lod sig see .

Hr. Borgrewmg Veneris fuld
komne Indgang

Den synlige Hoyde af SoelenS 
Rand, der, hvor Veneris lokale Indgang 
strebe, var . , 6°. 33'.

I Udgangen.

Da Veneris Rand narmer sig til 
Soelens Rand, seer jeg med den Dol- 
lvndste Kikkert, ligesom en sort Draabe 
at dannes imellem Veneris morke Rand 
vg Soelens (See Fig. II. A.)

Jeg seer denne Draabe formindskes .

Draaben forsvinder i et Ayeblik, og 
siyder ud, og Soelens og Veneris Rande 
flyde sammen i eet, og altsaa steer ben 
rette opliste Berorelse i Udgangen. . .

P. Sajnovics observerede med en 
10I Fods Kikkert den tilforladelige Bero
relse i Udgangen.

Tiden Reduction Den rene
ester det til den rette .Tiib.

Wienske Tud, som
Uhr. rillegges.

t. *. z. n» t. '. ",

9- Z2. ZO. I. 22. 6. 9- 33 52.6,

9.32.45- I. 22. 6. 9.34. 7- 6.

9. 33- ro. I. 22. 6. 9. 34.32.6.

15. 26. 6. i. 18. 6. is. 27.24.6.

15.26.12. i. 18. 6. 15.27.30.6.

15. 26.17. i. 18. 6. 15.27.35.6.

is. 26.18. i. 18» 6. 15.27.36.6.
Hr.
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I Udgangen.

Hr. Vorttrewing med en 81 Fods 
Kikkert Versteifen . . .

Den synlige Hsyde as Soelens 
Rand, der, hvor Venus saaes at gaae 
ud, var . . 9M3'.

Jeg observerede Veneris totale Ud
gang med den Dollondste Kikkert, men 
uvist

Tilforladeligt

P. Sajnovics den tilforladelige to
tale Udgang

Hr. Lorgrewing den totale Ud
gang

Den synligeHsydeaf SoelensRand, 
Ler, hvor Venus gik ud, var . io°,4/.

Tiden 
efter det 

Wiensse 
Uhr.

Reduction 
til den rette 
D id, som 
- tillegges.

Den rette 
Tud.

t. / // t. *. ".

15.26.10. i. 18. 6. is. 27.28.6.

if. 44. 22. i. 18. 4. 15.45.40.4.
i s. 44.26. i. 18. 4* r5* 45.44-4.

15.44.27. 1» 18. 4. is.45 45.4.

15.44.20. 4* 15*45* 38.4«

Endffiont Hr. Bsrgrewings' Observation er forffiallig fra min og P. 
Gajnsvrcfts, er den dog overeensstemmende med Virkningen af den Kikkert 
han brugte, med hvilken han nsdvendig maatre fte den indvendige Bersrelse i 
Indgangen sildigere, men i Udgangen tidligere.

Altsaa
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Altsaa haves folgende.

Efter min Observation med den Dollvndsse io Feds Kikkert.
Den rette Tiid.

t.
Veneris Tverrlinie behovede for at passere Soelen i Indgangen . 

i Udgangen .
Fra den saa" kaldte indvendige Berorelse i Indgangen, da jeg 

sluttede, ar Veneris Omkreds var fuldkommen rund, ril 
den indvendige Berorelse i Udgangen

Fra det Oyeblik, da den ssinnende Traad lod sig tilsyner den 
rotale Indgang, ril den indvendige Berorelse i Udgangen

Fra den forste udvendige Berorelse til den sidste

o. 18. 0.8.
o. 18. 7.8-

5- sZ- Zi. o.

5-5Z.25. O.
6. 29. 34. 6,

Efter P. Sajnoviesio Observation med en 101 Fods 
Kikkert.

Veneris Tverrlinie behovede for ak passere Soelen i Indgangen .
i Udgangen

Fra det Oyeblik i den indvendige Indgang, da han stimede, at 
Veneris Omkreds var fuldkommen rund, til den indven
dige Berorelse i Udgangen

Fra det Syeblik, da den skinnende Traad lod sig tilsyns i Ind
gangen tilden indvendige Berorelse i Udgangen „ .

Fra den forste udvendige Berorelse til den sidste

0.17.57.8.
o. 18. 8.8-

5. 5Z. 42.0.

5‘ S3- 29.0.
6. 29. 35. 6.

Efter Hr. Borgrewingo Observation med en LiFods 
Kikkert.

Veneris Tverrlinie behovede for at passere Soelen i Indgangen . o. 18.22.8. 
i Udgangen . o. ig. 9,g.

Fra den totale Indgang til den indvendige Berorelse i Udgangen . $• 52.56. o.
Fpa den forste udvendige Berorelse til den sidste . » 6. 29.28.6.

Observation
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Observation
over Soelens Formorkelse den zdie Junii, da Vceiret 

var klart og stille.
^Xentic Observation anstillede jeg med en 8!- Fods Kikkert, som var forsynet 

med et Traad-Mikromerer, hvis halve Vinkel indflurrede en Bue af 
I6/. 32". hver Skruegang eller Hundredeeie udgjorde 42". 29'". Formørke!- 
sens Begyndelse observerede jeg med den Kiobenhavnffe Qvabranres 4re FodS 
Kikkert, hvormed jeg den gang rog Soelens corrcsponderende Hoyder. Medens 
jeg maalede Phaserne, vaklede Stativer noget, efterdi Soelen var temmelig 
hoy, og Kikkerren saa lang, nemlig 81 Fod, hvorfore jeg ikke kunde bestemme dr 
24 opmaalede Phaser ined den Noyagtighed jeg onffede, men jeg stal dog miført 
dem i min Reysebessrivelse, og haaber ikke, de stal vcere saa uvisse, de jo dog 
kand vare ril Nyrre. Men baade Begyndelsen og Enden observerede jeg meget 
got.

Formørkelsens Begyndelse observerede jeg med den 
Kiobenhavnffe Ovabranrs 4re Fods Kikkert, da en Deel 
af Maanens Tvcerlinie allerede var indgaaer

Enden observerede jeg tilforladelig paa 1 Sekund med 
en 81 Fods Kikkert

P. Sajnovics med en 10 Fods Kikkert .

Den kerte Tiid.
2lt. 22z. 47".

23. 22. 3?.
23. 22. 36.

Jeg stutter, at Begyndelsen maa vare ffeet 5 eller 6 Sekunder tilforn.
Klokken 22. 2iz. si", da Formørkelsen var storft, maalte jeg bens Størrelse 
med Mikrometeret, da ben var 22'. 27. eller 8 Lomme 5/.

Det Reaumuriffe Thermometer, som hengte imod Soelen medens 
Formørkelsen varede, viiste:

Ved Formørkelsens Begyndelse 
Da Formørkelsen var størst 
Da Formørkelsen var forbi 
Om Aftenen Klokken n.

• •+• 24 L« 
+ I5.

z -b 19.
4* Z-
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Og disse ere de fornemste Tidspunkter saavel af Veneris Giennemgcmg, 

som af alt andet herhen horende, der bleve ved en gunstig Himmel i War- 
dvhuus observerede. Dersom man, hvilket jeg haaber, af disse saavelsvm 
De tilforladelige Tidspunkter, de andre Sliernekynvige have observeret, for# 
nemmelig i Syd-Amerika, i sin Tiid faaer bestemmer Ven visse og tilforladelige 
Storrelfe af Soelens Parallaxe, saa har den lcrrde Verden, saavel nu varen
de, som tilkommende, storfte Aarsag at yde den Stormcrgkigste og Allernaa- 
digste Konge, Kong den Givende, uvovelige Be#
rommelser og Ve storste Taksigelser, ved hvis Foranstaliinnger og anseelige Om
kostninger ril dette lcrrde Tog, de vil faae Oplosning paa ct vanskeligt Spors- 
maal, som er afstorste Vigtighev i Ven lcrrde Verven, og, som fra Verdens Begyn
delse indtil nu ikke have vcrret fuldkommen at oploft, nemlig det Sxorsmaal om 
en bestemmer og tilforladelig Storrelfe af Soelens rette Parallaxe, eller Jor
dens rette Afstand fra Soelen; Herpaa beroer igien Ven sikre Kunvssab om det 
hele Planer-Systems rette Storrelfe, de himmelske Legemers indbyrdes Virk
ninger, deres Bevcrgelfcr og Periodiske Baner, eg hvor utall ge Indflydelser 
denne Kunvffab kand have paa det mennesselige Klons Fordeele, er de Larve 
noksom bekieadt.

Hr $ t.T
W

Nogle





Nogle Steders
Geographifke Breder

i Finmarken/ Nordlandene/ Norge og Sverrige 
bestemmede ved astronomiske Observationer 

af
Maximilian Hell,

og overgivet

det Kongelige Videnffabcrnes Sclffab i Kiobenhavn
den 18 May 1770.

af det Latinske Sprog oversat paa Dansk
af

Henrich Hövinghoff.

yDaar man veed at Stederne i Norge eller Nordlandene aldrig have vcrret 
*>♦ noye bestemmede paa nogen geomecrist eller astronomistMaade, kand man 
ikke undres over, ak alle de Kort ere fulde af meget betydelige Feyl, som man 
haver over diste nordlige Lande indtil Aaret 1761 eller 1763, da Hr. Wangen# 
stein udgav sine tvende forbedrede Kort; Thi de Bestemmelser, man haver af 
Soefolkene, som beseyle Farvandene omkring Diste Lande, ere alt for uvisse 
baade formedelst den utilstrekkelige Maade de bruge, og deres urigtige Jnstru# 
menter, i Besynderlighed da de maae ongefcrr ved Gisning fastsime, hvor langt 
Stederne ligge fra Havbredden. Den beromte Homans og hans Arvingers 
Forcienesier i Henseende til Geographiens Forbedringer ere enhver bekiendte, 
men naar man vil sammenligne Stederne i del Homanniffe Kort over Norge, 
Nordlandene og Finmarken med de Opmaalinger, som jeg haver anstillet paa 
min Nordlandste Reyse, stal man erfare, hvor mroelig falste de ere. Efter 
Homano Kort er Breven i Christiania (Hovedstaden i Norge) 6o°. 34'. som 
jeg dog ikke haver fundet storre end 590. 4°'« 58". Homan simer Trondhiem 
under en Brede af 6z°. 24', som jeg haver fundet 63°. 26'. 12". Warvoe

Jiii 2 haver
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Ward se haver jeg bestemmer ar ligge under en Brede af 70°. 22'. 36". som 
-Homan scerrer under en Parallel af 70°. 40'. Nord-Cap, som er den yderste 
nordlige Grcrndse af Europa, ligger ester Homan under 710. 40'. Brede, hvis 
Vrede jeg dog ikke haver funder stsrre end 710. n'. 30", Alrsaa haver Homan 
sar Trondhiem i°. 58'. eller nesten 30 rydffe Mile meere nordlig end denSgeogra- 
phiffe Beliggenhed udfordrer. Og naar man sammenligner Trondhiems Byes 
Beliggenhed med Nord Cap, der yderste Forbiergaf Europa, saa finder man, 
tit Trondhiem og Nord-Cap er rrokken i°. 29'. der er 22 rydffe Mile formeger 
sammen i de Homanniste Korr; og ligeledes findes alle de andre Steder for- 
feem og forvirrede, saa ar de Homanniste Korr over disse Lande kand holdes 
for ar vcere af samme Beffaffenhed, som Korrene over de Lande i Asien eller 
Amerika, som hidindtil ere den lcrrde Verden lider eller inter bekiendre.

Dog alligevel maa man ikke (Tutte af disse Homanmste Feys, ar de larve 
og i Marhemariken vel erfarne Meend, som Dannemark aldrig haver savner, 
ffulde euren gandffe have forsomt denne saa nyttige Deel af Geographien, eller 
og rrackerer den som en Sag af ingen Berydenhed; Dannemark haver sandelig 
havr saavel i forrige, som i Besynderlighed i dette Aarhundrede meget erfarne 
Meend, hvis store Fortjenester i Geographien vil Zeraade dem ril storste Be- 
rommelse, naar de, som man haaber, blive engang udgivne i Trykken, end-- 
ffionl de ere hidindtil ikkun lider bekiendre i den larve Verden, efterdi de ligge 
endnu ffiulre i deres urrykre Manuscriprer.

Hvor store Fortienester iblant andre den berommelige Hr. Melchior Ra
mus haver erhverver sig, ved ar beffrive de nordlige Lande, som tilhore Kon
gen af Dannemark, bevise tydelig de roende ovenanforre Hr. wangrnsteins 
Korr, hvilke, saavidl jeg troer, ere grundede paa den bcromre Hr. Raml ef
terladte Manuscriprer. Der forste af dem, som kom ud i Aarer 1761 indbe
fatter hele Norge ogi en aparte Deel Nordlandene og Finmarken. Ved at 
eftersee Stedernes Beliggenhed i Norge befandt jeg, arve kom temmelig over- 
eens med mine Opmaalinger, hvoraf jeg saar, at dette Korr var indretter ester 
ben beromte Rami regnede Kort og efter deres Opmaalinger, som vare beor- 
brede ril ar bestemme Grcrndserne imellem Norge og Sverrige. Derimod sirae 
jeg, ar den Deel af det wangansternste Korr, som indbefatter Nordlandene 
vg Finmarken var gandffe urigtig, og ingenlunde bygr paa Hr. RamiArbeide.

Hr. wanycnsteins ander Korr, som blev udgiver i Aarer 1763 indbe
fatter kun den Deel af Norge, som kaldes AggershuuS. Hvad den lcrrdr

Hr.
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Hr. Scheming haver hvidt Tor nsdvenSig ar erindr« imod disse Korr, kand 
fers i hans ypperlige oglcerde Afhandling/ som er indfort i det beromre Kon» 
gelige Trondhiemsse Videnssadn'nes Selssabs Skrifter for Aaret 1762.

I min Afhandling om Veneris Gang forbi Soelens Skive, som jegnyelig 
haver observerer i Wardehuus, haver jeg opregnet Tolv Artikler, som ssal af» 
handles i Bestrivellen over min Reise, som jeg agter ar udgive. Zblam disse 
findes rinder No. VII. folgende: Astronomisse Observationer over mange Ste
ders Brede i FinmarkenHNordlandene, Norge og Sverrig, som tiene ti! at 
rette og forbedre Landkortene over disse Lande, som ogsaa ssal indfores i det Kon
gelige Kiobenhavnsse Videnssabernes Selssabs Skrifter. Jeg haver altsaa 
indbefatketdisse i folgende Blade, og fremsat dem, som den Grundvold, hvvrpaa 
mine Landkort over disse Lande ssal bygges, naar de engang komme for Lyset.

Men disse Breder haver jeg bestemmet paa min Nordlandsse Reise ved 
Hieip af Hr. Capitain Vlicbuhrs Qvadrant, fom han brugte i samme Hen
seende paa den Arabisse Reise. Denne Qvadrant er forferrdiget af den bersmte 
Professor Macheseos og erfarne Astronom Hr. Mayer i Gottingen, og var 
meget beqvem til gcvgraphiss Brug. Den er af 2 Fods Radius, og Randen 
er af Messing, hvvrpaa ere dragne tvende Cirkler een Tomme fra hinanden, af 
een og den samme Middelpunkt, den er inddeelt meget nsye i hver Grad for sig, 
og i hver ti Minuter af Grader; imellem disse tvende Cirkler passer en Nonnius, 
fom ev forbunden med den beveegelige Kikkert, hvilken inddeeler hver Minut 
jgien i 30 Sekunder paa begge Cirklerne. Men denne Nonnius er jaa accurat 
inddeelt, at en vel over Observator kand sikkert bemerke hver czde Sekund. 
Dm hele Massine tilligemed Foden er giort af Jern og den er indrettet saa for« 
deelagtig, at Massmen kand sammenftttes paa et QvarteerS Tild, naar den 
ssal bruges, og paa et QvarteerS Tud igien tages fra hinanden og pakkes ind i 
Reifefutteralet. Qvadranten haver et TrafuMral for sig selv, hvori den 
ligger saa got og sikker forvaret, at man ikke ter befrygte at Qvadranten skulde 
tage nogen Skade , om den endog giorde et betydelig Fald. Kikkerten og de 
smaa Stykker, som hore til Qvadranten, gicrmmes i et Futteral for sig selv, 
og Jernsoden eller Stellet ligger ligeledes i et aparte Futteral.

Da jeg havde giort mange Prsver med Qvadranten i Wardohuus, be
fandt jeg Kikkertens' Apes Afvigelse fra Puncto Nonagesimi at verre 1' zo". 
firm den giver Afstandene fra Jffepunkten starre, eller Hsyderne mindre an, 
end dr virkelig tre. Men ar denne Afvigelse i Kraft af Qvadrantens Indretning 

Jiii 3 eg
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og Brug altid maa vare den samme og uforanderlig/ stal man erfare af Qva- 
drantens egen Be strive ise, som skal forekomme i min Reisebessrivelse, som jeg 
agter ar udgive. Derfor seer uran let/ ar jeg uden al Fare kunde beholde den 
samme Afvigelse i mine Beregninger.

Jeg maarre bruge den Methode ar observere efter, som Omsterndighederne 
baade i Henseende ri! Skederne og Tiderne vilde tillade. Nemlig ar maaie 
Soelens overste Nands synlige Afstande fra Horizonten, naar den gik igiennem 
Meridianen; Thi der lod sig ikke giore ar bruge no711 anden i Sunii, Julii og 
Augusti Maaneder, da jeg paa min Reise fra Wardohuus ril Trondhiem ikke 
kunde observere nogen Fixstierne, efterdi Soelen nesten alrid var oven over Ho, 
rizonren. Ikke heller var der mueligt fra Trondhiem ril Kiobenhavn at bruge 
anden Methode, endssiom jeg havde vel kunder observere Fixstiernerne nogle 
Timer om Narren; Thi baade Regnvayret, og i Besynderlighed den vansselige 
og hastige Reise over de steyle Rordisse Fialde, forhindrede mig gandffe at be# 
riene mig af dem; rhi det hendre sig meget ofte, ar jeg maatte klavre hele Mile 
til Fods over Ficeldeue, og naar jeg derved udmattede mineKrafrer, maatte 
jeg nodvendig have nogen Hvile, for ar vederqvage mig igien.

Men endssionr disse Breder ere bestemmede ved Soelen, naar den gik igien# 
nem Meridianen, holder jeg dog de fleste af dem for{ at vcere tilforladelige paa 
15 Sekunder nar, i Besynderlighed, naar jeg fiksere paa eet og det samme 
Sted, vgfolgeligere de saa noyagrige, som behoves til geographiss Brug, be» 
synderlig da jeg meget noye baade haver undersogr og bestemmer de forste Grunde 
til Beregningerne, saasom Srraalebrekningen, Qvadrantens Feyl og SvelenS 
Declination.

Efter Observationerne og Beregningerne haver jeg anforr en Samling af 
alle de Breder jeg haver observerer, hvori der Tegn som findes paa nogle 
Sreder, betyder, ar Breden er vel ikke observeret paa Stedet selv, men dog saa 
nar ved Stedet, at naar man vil bruge nogen Reduction for Feylen imellem 
Observationsstedet og der angivne Sted, kunde den neppe blive 30 Sekunder.

Og disse Observationer ere den Basis eller Grundvold, hvorpaa de nye 
Landkort stal grunde sig, som jeg agter saasnart mueligt at udgive i Wien over 

' Finmarken, Nordlandene og Norge, og underkaste det Korrgelige Wvenssaber# 
nes Selssabs Dom.
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Poll Hoyder

observerede paa den Nordlandffe Rerse
Aar 1768.

Ve fire Dage jeg holdt mig op i Christiania, var Luften meget tyk de forste tre 
Dage, den fierde Dag, der er den 17 Julii, satte jeg Hr. Niebuhrs Qva» 
trant op paa Altanen paa Hr. General von Vristers Guard, som laae strap 
ved Madame Munkes Guard, hvor vi logerede, her fik jeg Soelens Rands 
Asstand fra Zssepunklen, da den gik igiennem Meridianen 38°. 33'. 0". Men 
endeel fornemme^ Fremmede, som kom til os under Observationen, foraarsa» 
gede, at Altanen rystede, og altsaa kand vel virre en Feyl af 20 eller 30 Se
kunder i Observationen. Altsaa var:

Soelens overste Rands Afstand fra Jssepunkten, da den 
gik igiennem Meridianen

O.vadrantens Feyl
Den corrigerede Afstand
Soelens overste Rands synlige Hoyde 
Refractionen — Soelens Parallaxe 
Soelens overste Rands rette Hoyde 
Soelens halve Tvcerlinie
Soelens Middelpunkrrs Hoyde
Soelens Declination
ZEqvators Hoyde 
Poli Hoyden

Men at Denne er nogle Sekunder for stor, tiikiendegive Observationerne for 
Aaret 1769-

30. 4« 56.
59. 55. 4-

38°. 33'. 0".
— I. 30.
38 zr. 30.
51.28. 30.
. — 48.

5 l. 27. 42.
— 15. 48-
5 1.11. 54-
2 l. 6. 5 8.

Drn 25 Julii 1768.
Da jeg reiste fra Tofte til Fokstuen, og jeg var oven paa Dovre-Ficrld 

n«r ved Weyen, omtrestt 20 Minuters Reise fra Stedet, som kaldes Fokstuen, 
fik jeg Soelens overste Rands Asstand, da den gik igiennem Meridianen 
420.16'. 50". Stedet Fokstuen gi orte under Magnetnaalen en Vinkel med 
Observativnsstedet omtrent 68°. fra Norden henimod Osten, hvorfore Stedet 
Fokstucn neppe kand vare een Minut nordligere end Observationsstedet. 
Altsaa:

Soelens
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Soelens overste Rands observerede Afstand . . 42". 16'. 50".
Qvadramens Fcyl . . — i. go.
Den corrigerede Afstand
Soelens overste Rands synlige Hoyde 
Reftaccionen — Soelens Parallaxe 
Soelens overste Rands rette Hoyde 
Soelens halve Tvcerlinie
Soelens Middelpunktes Hoyde 
Soelens Declination «
ZEqvators Hoyde |
Poli Hoyden i
Fokstuen omtrent «

♦ 42. is. 20.
? 47.44. 40.
S » — 49-

• 47.43. 51.
f- • !)♦ 48.

Z * 47- 28. 3.
. 19. 32. LO.

; 27.55. 43.
i 62. 4. 17.

i- 62. 5. ao.

Trondhiem 1763.

Den i, Augusti.

Paa Veegtergangen af Vor Frue,Kirketaarn, tog jeg i Hr. Prssident 
-Tksrdahls og andre Herrers Ncrrvsrelse, Soelens overste Rands Afstand fra 
Jssepunkten, da den gik igiennem Meridianen, mcd Hr. Nrrbrchro Qvadrant. 
Soelen var paa samme Tiid bag ved nogle tynde Skyer.

Da var den ,
Qvadrantens Feyl
Den corrigerede Afstand
Soelens overste Rands synlige Hoyde 
Refractionen — Soelens Parallaxe 
Soelens overste Rands rette Hoyde 
Soelens halve Tvcrrlinie
Soelens Middelpunktes Hoyde
Soelens Declination ;
Mqvators Hoyde ;
Poli Hoyden 4

4) 18^.32".

5>
4 1

— I. 30.
45.17. 0.
44- 53. O.

♦ # — I, I.
♦ 4 44.41. 59.R|

* « — 15. 49.
♦ 44. 26. I O.

• 17.52. 40.
i 26.33. 30.

r«
P 63* 26. Z0.

Samme
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Samme Sked og samme Dato, men om Nakken, blev Fixstiernen y

i Svanen 
Da var dens Afstand fra Jssepunkren 
Qvadrancens Feyl
Den corrigerede Asstand
Den synlige Hoyde
Refracrionen
Den recke Hoyde 
y i Svanen, dens rette Declination

Den- synlige Declination 
Dens rme Hoyde 
ZEqvawrs Hoyde
Poli Hoyden

observeret.
. . 2Z°. $$'. o".

--- I. ZO.
2Z. 53.30»
66. 6. 30.

• o —30.
66. 6. 0.

e * 39. 31.40.9.
Aberrationen ♦ *4* 2»
Nmarionen . • **• 4* 4»

39.31.48.1.
66. 6. 0.
26. 34. 12.

♦ 63. 25.48.

Samme Sted den 2 Augusti.
Himmelen var gandffe klar.

Soelens overste Rands Afstand, da den gik igiennem Meridianen 
Qvadrantens Feyl
Soelens overste Rands corrigerede Afstand
Dens synlige Hoyde . .
Refraciionen — Soelens Parallaxe
Soelens overste Rands rette Hoyde . i
Soelens halve Tvcrrlinie
Soelens Middelpunktes Hoyde
Soelens Declination
ALqvators Hoyde
Poli Hoyden ;

Den forste var .
Den anden

26. 33. 32.
63. 26. 28.
63. 26. 30. 
63. 25. 48.

45’- 34'. o".
— I. 30.

V» ' 
1

32.30.
44. 27.30.
— I. I.
44. 26. 29.
— i;. 49.
44. 10. 40.
17. 37. 8.

Middelhoyden af dem alle 63. 26.15.
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Den 9.^eprember 1768.

Da vi seylede til Sen Fugeloe, tog jeg Soelens Middelpunktes Hoyde, 
da den gik igiennem Meridianen, med en Hadleyff Sextant, som var gio« af 
Trce, og alleneste indveelt i Minuter.
Soelens Hoyde var
Formedelst Syers Hoyde
Soelens synlige Hoyde
Refraktionen — Soelens Parallaxe
Soelens rette Hoyde
Soelens nordlige Declination
Mgvators Hoyde 1
Poli Hoyden .

27°. 52? o".
* — 2. 0.

«■ 27.50. 0.
— I. 57.

S 27. 48. 3»
s t 5 3. 56.

* 22. 44. 7.
67. 15. S3*

♦

>

>
♦

e

4

±

♦
22. i. 16.
67. 58. 44-

26.12. 30.
— i). 58.
25. 56. 32.

3. 55- r6.

63°. 47'. o", 
i. 30.

63-45- 30.
26. 14. 30.
— 2. o.

Den ir. September. 
Med Hr. Niebuhrs Qvadrant.

I en Fiskerhytte paa den nordlige Deel af Engeloe imod Walsholm, som 
laae neden ved Bierget, og var omtrent 400 Skridt nordlig fra Stegen Kirke 
og fra Hr. Laugmand Ristes Huus, fandtes: 
Soelens overste Rands Afstand, dåden gik igiennem Meridianen 
.Qvadrantens Feyl
Den corrigerede Afstand 
Soelens overste Rands synlige Hoyde 
Refractionen — Soelens Parallaxe 
Soelens overste Rands rette Hoyde 
Soelens halve Tvcerlinie 
Soelens Middelpunktes Hoyde 
Soelens nordlige Declination 
Wqvatvrs Hoyde 
Poli Hoyden

Den 22. September. 
<Dev Lvdinge Kirke.

Da vi seylede, tog jeg Soelens Middelpunktes Hoyde med den Hadleyfke 
Sextant, Soelen var den gang saaleves ssiulet af Dunster, at man ikke kunde 
see dens Billede tydelig, da var:

Soelens
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Soelens Middelpunktes Hoyde . »
Formedelst Oyets Hoyde C l
Soelens synlige Hoyde • »
Refracnonen — Soelens Parallaxe ?
Soelens Middelpunktes rette Hoyde $
Soelens nordlige Declination i »
Tkqvators Hoyde * ?
Poli Hoyden ? *

627 
21°. 40'. o". 
,— 2. O.
Li. 38. o.
— 2.Z5.
21. Z;.2Z.
— 2‘
21. 32.49. 
§8.27.11.

Den 29 September.
Mauer-Sund.

I Kiobmandens Huus, med Hr. Niebuhrs Qvadrant. 
gandffe klar.
Soelens overste Rands Afstand fra Jssepunkten l S
Qvadrantens Feyl . ' r
Den korrigerede Afstand . »
Soelens ovcrste Rands synlige Hoyde r »
Refraktionen — Soelens Parallaxe ♦ 1
Soelens overste Rands rette Hoyde » «
Soelens halve Tvarlinie z «
Soelens MiddelpunkreS Hoyde < »
Soelens Declination ♦ /i

LEqvators Hoyde . • /é
Poli Hoyden • *

Himmelen var

72°. 15,. 30".
— I. 30»
72. 14. 0.
17. 46. O.
— 3. 6.
17.42. 54»
7---- 16. 3»
17. 26. 5l-
2. 41. 20.

20. 8. 11.
69. si. 49'

Den 2. October.
Da vi seylede under Oerne Jelmsoe henimod Maasoe, tog jeg Hoyden 

med den Hadleyffe Qvadrant. Soelcn var paa samme Did meget lav, saa ae 
Strå alerne, som Havet kastede tilbage, forhindrede Synet meget. Davar:

Kkkk 2 Soelenr
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Maasoe,

Soelens Middelpunktes Hoyde, da Den gik tgiennem Meridianen . ij°.8'.o".
Formedelst Oyets Hoyde — 2. 0.
Den corrigerede Hoyde 15. 6. 0.
Refractionen — Soelens Parallaxe — Z.21.
Soelens Middelpunktes rette Hoyde , 15. 2.39.
Soelens sydlige Declination 4- 3. ;i. 20.
DLqvators Hoyde „ i8.5Z.59.
Poli Hoyden <, ♦ ■ . 71. 6. i.

1769.
Paa Hiemreisen til Kiobenhavn, med Hr. Niebuhrs Qvadrant.

Kielvig under Nord^Cap.
Den 10 Julii.

Soelens overste Rands Afstand fra Jssepunkten 48°. 31*. Tf".
Qvadrantens Fcyl - . — r 30.
Den corrigerede Afstamd 48. 30. 45.
Soelens overste Rands synlige Hoyde I 41« 29. if.
Refractionen — Soelens Parallaxe — i. 9.
Soelens overste Rands rette Hoyde . 4i. -8. 6.
Soelens halve Tvcrriini« . • — 16. 6.
Soelens Middelpunktes .Hvyde 41. 12. O.
Soelens Declination * . 22. !2. 54.
TEqvators Hoyde . 18.59. 6.
Poli Hoyden 71. O. 54.

Ved ar opmaale Vinklerne med Magnetnålen, og ved Forbieraet Nord-
Kins Afstand fra Kielvig, fandt jeg

Forbjerget Nord Kins Poll Hoyde 71°. 6'. 0".
Og Forbierget Nord-Caps 7-'. 11.40.
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gik

Hammerfest i

da den gik

Sortens declination 
ALqvators Hoyde 
Poti Hoyden

Sortens declination
Wqvators Hoyde 
Poti Hoyden

Maasor, en Øe, som tigger i Dester^Finmarken. 
Den 19. Znlii.

Lige ved Kirken, da Himmelen var meget klar, blev observeret: 
Soetens overste Rands Afstand fra Iffepnnkten, da den

igienntm Meridianen
QvadrantenS Fry!
Den corrigerede Afstand
Sortens overste Rands synlige Hoyde 
Rrsractionen — Sortens Parallaxe 
Sortens overste Rands rette Hsyde 
Sortens halve Tvcrrlinie
Sortens Middrlpunktes Hoyde 
Sortens Declination .

Finmarkrn. 
Den 21 Julii.

Lige ved Kirken, da Himmelen var meget klar og 
observeret:
Soelens overste Rands Afstand fra Jss.pnnkten, 

igiennem Meridianen
Qvadramrns Fryl
Sortens overste Rands corrigerede Afstand 
Sortens overste Rands synlige Hoydr 
Rrsractionen — Soetens Parattaxr
Soekrns overste Rands rette Hoyde 
Sortens halve Tvcrrlinie
Sortens Middrtpunkte's Hoyde 
Sortens declination

29. 20. 47.
70. 39-15.

49°. 56'. so''.
— i. 30.

49. SS- O.
50. 5. 0.

. — SI.

50. 4. 9.
— IS. 48.

49. 18. 21.
20. 48. 15.

29. 0. 6.
72. 59. 54*

tcryrrt stille, blev

49°. S8'. 30".
— i. 30.

49. S7" 0.
50. 3. 0.
. — 51.

50. 2. 9.
l5- 48.

49. 46. 21.
---- 20. 25. 36.

Kkkk 3 Talvig
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Talvig i Finmarken.

Dm 23 Julii.

I Hr. paus Huus, som kigger omtrent 1000 Norske Alen eller 2222 Fod 
Sonden paa fra Krobmanden Hr. Lredahls Huus. Nu svare 120 Fod i 
Meridian-Cirkelen til 1 Sekund; Alrsaa ligger Hr. paus Huus 20". sydligere, 
end Kiobmandens. Her fik jeg da

Soelens overste Rands Afstand fra Jffepunktrn, da den gik
igiennem Meridianen 49°.45/.i5//.

Qvadrantens Feyl — i- 30.
Den corrigerede Afstand ; 49 43- 45*
Soelens overste Rands synlige Hoyde ; 40. 16. 15.
Refractione» — Soelens Parallaxe — X. 12.
Soelens overste Rands rette Hoyde . . >■ . 4O.I5. Z.
Soelens halve Tvcrrlinie . . — r;. 49.
Soelens Middelpunktes Hpyde « . 39*59- 14.
Soelens Declination . ; 20. i. 19.
Mqvarors Hoyde . ; 19*57- 55*
Poli Hoyden 70. 2. s.

Altsaa ligger Kiobmandens Huus, hvor den beromte Hr. Holm tilforn
ssal have anstilier Observationer, under en Brede af 70°. 2/. 2s".

Alken,
er Landgods i Finmarken, hvor den Kongelige Amtmand over Finmarkcn resi, 
derer. Ved dette Steds Afstand fra Talvig, og ved Vinklernes Opmaaling 
fandt jeg Poli Hoyden omtrent. . . 69°. 5/.o".

Loppen,
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♦

i

*

den gik

»
*

♦

i
i

19-37. 51-
72.22. 9.

Luften var megei klar og stille, 
da

Loppen, en Ar, som ligger vestlig i Finmarken. 
Den 29. Julii.

Tet ved Kirken. Luften var meget klar og stille. 
Soslens overste Rands Afstand fra Jstepunkken. 
Qvadrantens Feyl 
Den corrigerede Afstand * 
So-lens overste Rands synlige Hoyde 
Refractionen — Soelens Parallaxe 
Soelens overste Rands rette Hoyde 
Soelens halve Tvcerlinie 
Soelens Middelpunktes Hoyde 
Soelens Declination. 
ALqvarors Hoyde 
Poli Hoyden

38. 14. 24.
18. 26. 43.
19. 47. 41.
TO. 12. 19.

Segelvig.
Paa Grcrndserne imdkni Nordlandene og Finmarken. 

Den 50. Julii.
Ved en gammel Laplanders Hytte.

.Soelens overste Nands Afstand fra Jffepunkcen, 
igiennem Meridianen 

Qvadranrens Feyl .
Den corrigerede Afstand 
Soelens overste Rands simlige Hoyde 
Refractionen — Soelens Parallaxe. 
Soelens overste Rands rette Hoyde 
Soelens halve. Tvarlinie 
Soelens Middelpunktet? Hoyde 
Soelens Declination
ZEqvarors Hoyde 
Poli Hoyden

51. 24. 15.
38. 35- 45.
— i. 17.
38. 34. 28.
— 15. 49.
38 '8. 39.
18.40. 48.

si°.Zc>/. o".
— i. 30.
51. 28. 30.
38. 3i. 30.
— r. 17.
38. 30. 13.
— 15. 49*

Tromsoe.



Nogle Steders632

Tromsoe.
Den 4. August,'.

I Hans Velcrrvcrrdlghed Provstens Huus ved Kirken, 
klar og stille.
Soelens overste Rands Afstand fraZssepunkcen, da den gik 

igiennem Meridianen
kvadrantens Fcyl
Den corrigerede Afstand
Soelens overste Rands synlige Hoyde
Refraccionen — Soelens Parallaxe
SoelenS overste Rands rette Hoyde
Soelens halve Tvcrrlinie
Soelens Middelpunktes Hoyde
Soelens Declination
ALqvators Hoyde
Poli Hoyden

Lusten var meget

$2*. I4Z. IO".
— I. 30.
$2. 12. 40.
37. 47- 20.
— i. 18.
37. 46. 2.
— is- 49-
37- 30. 13.
17- 8. Z9.
20. 21.34.
69. 38. 26.

O

♦

5 2°. 47'. Ij".
— i. 30.

20. 54. 13.
69. 5- 47. 

Landegod.

Dyroen.
Den 8 Augusti.

I et Bondehuus i den nordlige Havn paa denne Øe. Svelen var ssiulet 
bag nogle tynde Skyer.
Soelens overste Rands Afstand fra Jssepunkren, da den gik 

igiennem Meridianen 
kvadrantens Feyl
Den corrigerede Afstand
Soelens overste Rands synlige Hoyde
Refraccionen — Soelens Parallaxe
Soelens overste Rands rerte Hoyde
Soelens halve Tvcerlinie
Soelens Middelpunktes Hoyde
Soelens Declination
ZEqvakors Hoyde
Poti Hoyden

s2. 45- 4S-
37. 14. i).
— i. 20.
37. 12. 55.
— l s. f o.
36.57- 5-
16. 2. 52.
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Landegod.

Den i2. Augusti.
Paa den yderste sydlige Dee! as Sen, ved cn velhavende Bondes Huns. 

Himmelen var fuld af Dunster, og Vinden forstyrrede Perpendikulen noget i 
fin Gang.

Llll

SoelrnS everste Rands Afstand fra Zssepunkten, da den gik 
igirnnem Meridianen

Qvadrancens Feyl . <
$2°. 15'. 30".
— i. 30.

Ben corrigerede Afstand ; • '
Den synlige Heyde ;
Refractione» — Soelens Parallaxe • r

52. 14. 0. 
37* 46., 0.
— 1.18.

Soelens overste Rands rette Hoyde :
Soelens halve Tverrlinie . «

37. 44- 42.
— i?. 5i-

Soelens MiddelpunktesHsydr •. «
Soelens Declination : «

37. 28. 51.
14. 52. 7.

LEqvators Hoyde . ♦
Poli Hoyden »

22. 36.44.
67. 23.16.

Arense.
Den 14. Augusti.

Paa den' nordlige Deel af Sen, i et Huns, som tilhsrte en Kiobmand i 
Trondhiem. Soelen var bedekker med nogle tynde.Skyer. 
Soelens overste Rands Afstand fra Jssepunkten, da den gik

igienncm Meridianen . . 52°. z 8'. o".
Qvadramens Feyl . . — i. zo.
Den corrigerede Afstand ;
Soelens overste Rands synlige Hoyde r
Refractionen — Soelens Parallaxe

. 52. z 6. 30.
37. 23. 30.
— i. 20.

Soelens overste Rands rette Hoyde .
Soelens halve Tverrlinie . - "'S

37. 22/10. 
—- 15. 52.

Soelens Middelpunktes Hoyde i
Soelens Declination

37. 6. 18.
14. 15. 2.

ZEgvators Hoyde ; «
Poli Hoyden

22. $1. 16.
67. 8. 44-

Rodse.
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♦

♦

♦

♦

2Z. 20. 10.
66. 39. 50,

53*. 17'. 15".
— i. zo.

53. 4. 20.
36. 55. 40.
--- I. 21.

53°. 5'-5 o".
— i. 30,

Dynoes. 
Den 19. Augusti.

I et Huus, som tilhorte en Capitaine, der var Eyere af denne Se. Him
melen var meget klar, dog blerste Det lidet, hvilket forhindrede Perpendikulen 
noget lidet i sin Gang. 
Soelms sverste Rands Afstand fra Jssepunkten 
Qvadramens Feyl 
Den corrigerede Afstand 
SoelenS sverste Rands synlige Hoyde 
Resrackionen — Soelens Parallaxe 
Soelens sverste Rands rette Hoyde 
Soelens halve Tvcrrlinie 
Soelens Middelpunktes Hoyde 
Soelens Declinatio» 
ZEqvarors Hoydr 
Pvli Hoyden

53* 15-45*
36. 44- 15. 
— i. 23.

Nogle Steders__________
Rodse.

Den 17. Augusti.
I Sogneprcrstens Huus ved Kirken. Himmelen var meget klar. 

Soelens sverste Rands Afstand fra Jssepunkten, da den gik 
igiennem Meridianen

Qvadrantens Feyl
Den corrigerede Afstand 
Den synlige Hoyde
Refraclionen — Soelens Parallaxe
Soelens sverste Rands rette Hoyde
Soelens halve Tv«rlime
Soelens Middelpunktes Hoyde
Soelens Declination
Mqvators Hoyde 
Poli Hoyden

36. 42.52.
— 15 53-
36. 26.59.
12. 39.14.
2Z 47*45*
66. 12.15.

36* 54. 19. 
— i 5* 52.
36. 38* 27.
13. 18. 17*

Samme
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Samme Sted. 

Den 20 Augusti. 
Luften var meget klar og stille.

Soelens overste Rands Afstand fra Jssepunkten 
Qvadrantens Feyl
Den corrigerede Afstand
Soelens overste Rands synlige Hoyde 2 
Refracriomn — S selens Parallaxe . 
Soelens overste Rands rette Hoyde . 
Soelens halve Tvcerlinie . .
Soelens Middelpunkres Hoyde .
Soelens Declination
LEqvarors Hoyde 
Poli Hoyden

Alstahaug.
Den ai. Augusti.

Ved Kirken. Luften var klar og stille.

53M6'.4 j". 
—• l- ZO.

. 53- 35- 15*
. Z6. 24. 4s.

. i. 24.
. 36. 23. 21.

• — 15- 53-
♦ 36- 7. 2§.

♦ 12. 19.28.
23. 48. O.
66. 5 2. O.

Den forrige . 66. 12. 15.
Middelhoyden 66.12. 8.

Soelens overste Rands Afstand fra Jssepunklen, da den gik 
igiennem Meridianen

Qvadrantens Feyi
Den corrigerede Afstand
Soelens overste Rands synlige Hoyde
Resractionen — Soelens Parallaxe
Soelens overste Rands rekte Hoyde
Soelens halve Tvaclinie
Soelens Mivdelpunkles Hoyde
Soelens Declination
2Eqvators Hoyde
Poli Hoyden , . .

— r- 30.

24- 4-49-
65. 55. ii.

53°-4of-

53- 38. 30.
36. 25. 30.
— I. 24.

36. 20. 6.
— 15.53.
36 4. *3-
11. 59. 24.

Llll 2 Bronoe.
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Brsnse.

Den 22. Augusti.
I Sognepræstens HuuS.. Luften var meget klar og stille. 

SoelenS overste Rands Afstand fra Ifsepunkren, da den gik 
igiennem Meridianen

Qvadramens Feyl r ;
Den korrigerede Afstand : ;
Soelens overste Rands synligo Hsyde ; !
Refraccionen — Soelens Parallaxe
Soelens overste Rands rette Hopde . ; ;
Soelens halve Tveerlinie
Soelens Middelpunktes Hopde 2 .
Soelens Declination , ~ ,
BLqvakors Hopde . L' »
Poli Hoyden ; 4

— L 30.
53- 3i. 45-
36. 28. iS.
— i. 22.
36. 26. S3-
— iS- S3.
36. il. o,
ii. 39.11.
24. 31. 49.
65. 28. ii.

<r

❖

25. §. 22.
64. so. Z8.

Biornoe.

*>
♦

Soelens Declination
LEqvakors Hopde
Poli Hoyden

53-3S. iS-
36. 24. 4f.
— i. 22.

53°. 36/. 45".
— i. 30.

Nersen. 
Den 24. Augusti.

I et Gæstgiver Huns, som ligger paa den Kant af Gen, hvor Borgerne 
fra Trondhiem holde Markeder, hvilket er omtrent iooo Skridt fra Neree 
Kirke imod Norden. Himmelen var meget klar.
Soelens overste Rands Afstand fra Jssepnnkten, da den gik 

igiennem Meridianen
Qvadramens Fepi
Den corrigerede Afstand
Soelens overste Rands synlige Hopde 
Resractionen — Soelens Parallaxe
Soelens overste Rands rette Hopde 
Soelens halve Tvccrl'inie
Soelens Middelpunkles Hopde
Soelens Declination

36. 23. 2Z. 
" iS- S3- 
Z6. 7. 30.
10. s8. F.
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Biornoe.

Den 25. Augusti.
I et Huus, som horte en Borger til i Trondhiem. Luften var klar og 

stille.
Soelens overste Rands Afstand fra Issepunkten. " ; $3o-4o/. 45".
Qvadrantens Feyl . . — 1.30.
Dm cvrrigerede Afstand .
Soelens sverste Rands synlige Hsyde 
Refraetionen — Soelens Parallaxe 
Soelens sverste Rands rette Hoyde 
Soelens halve TverrUme
Soelens Middelpunktes Hsyde
Soelens Declination.
DLgvators Hoyde ♦
Poli Hoyden

t * S3» 39- 15.
: 36.20.4s.
. — r- 23.

R, 36.19.22.
. —15- 54.

? 36. Z. 28.
10. 37. 26.

. 2s. 26. 2.
♦ 64.33. 58.

Bokkelsund.
Den 28. Augusti.

I et Huus / som hsrte en Borger til i Trondhiem. 
stille.
Soelens overste Rands Afstand fra Jssepunkten, da den gik 

igiennem Meridianen
QvadranrenS Feyl ♦ ,
Den cvrrigerede Afstand . ;
Soelens overste Rands synlige Hsyde ; ;
Refraktionen — Soelens Parallaxe. ;
Soelens overste Rands rette Hoyde ; ;
Soelens halve Tvcerlinie > ,
Soelens Middelpunktes Hoyde " ;
Soelens Declination ; ' ;
Mqvators Hoyde . ;
Poli Hoyden » . i

Luften var klar og

f4°. 24'. 32".
— i. 30.
54- 23. o.
35. 37. o.
— i. 24.
35. 35. 36.
— rs- s4.
35- 19. 42.

9- 34. 13.
25.4s. 28.
64. 14. 32.

Llttz Wastersund.
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Wallerfund.

Den 29. Augusti.
I Gicrstgiverhuset. Luften var klar og stille.

Soelens overste Rands Afstand fra Jssepunkten, da den gik 
igiennem Meridianen .

kvadrantens Feyl .
54.°. 22/42".
— r. 30.

Den corrigerede Afstand -
Soelens overste Rands synlige Hoyde 
Refractionen — Soelens Parallaxe

54. 21. 10.
35. 38. 50.
— i. 24.

Soelens overste Rands rette Hoyde »
Soelens halve Tvcrrlinie .

35. 37- 26.
— i?« 55.

Soelens Middelpunkres Hoyde .
Soelens Declination «

35. 21. z l.
9. 12. ?I.

LEqvators Hoyde
Poli Hoyden

26. 8. 40.
63. 51. ro.

Stadkbisg i Ireland.
Den 30. Augusti.

I Gicrstgiverhuset. Soelen var bag ved nogle tynde Skyer.
Soelens overste Rands Afstand fra Jssepunkten, da den gik 

igiennem Meridianen
Qvadranrens Feyl .

54°. 2130".
— i. 30.

Den corrigerede Afstand . ' .
Soelens oversteRands synlige Hoyde 
Refractionen — Soelens Parallaxe

54. 20. 0.
35.40. 0.
— i. 24.

Soelens overste Rands rerte Hoyde
Soelens halve Tvcrrunie

35.38. 36.
— 15. 55.

Soelens Middelpunktes Hoyde .
Soelens Declination

35. 22. 41.
8. 5i. l9-

ALqvarors Hoyde - .
Poli Hoyden .

26. 31. 22.
63. 28. 38.

Trondhiem.
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Trondhiem.

Den 6 September.
I et Huus kaldet R-ningshoff bag ved den gamle navnkundige Sogne

kirke / og altsaa i den Lydlige Kanr af Byen. Lusten var klar og stille.

Soelens sverste Rands Afstand fra Issepunkren, da den gik 
igiennem Meridianen

Qvadrantens Feyl
Den corrigerede Afstand . " '
Soelens sverste Rands synlige Afstand
Refrackionen — Soelens Parallaxe
Soelens overste Rands rette Hsyde
Soelens halve Tvcrrlinie . ♦
Soelens Middelpunktes Hsyde
Soelens Declination
ZEgvators Hoyde
Poli Hoyden

— I- ZO.

26. 33. 59.
63. 26. I.

56°. 53'. o".

56.51. 32.
33- 8.
— i.

30.
35-

33- 6. 55*
— IS- 56.
32.52. 59.

6. 17. 0.

Samme Sted.
Den 7. September. 

Soelens sverste Rands Afstand fra Issepunkren
Qvadrantens Feyl
Den corrigerede Afstand
Soelens overste Rands synlige Hsyde
Refrackionen — Soelens Parallaxe
Soelens overste Rands rette Hsyde
Soelens halve Tvarlinie
Soelens Middelpunktes Hoyde
Soelens Declination ♦
Mqvakors Hoyde
Poli Hoyden

1. z o.

26. 34. 15.
63* 2s. 45.

$7p.i5/. 15"

57. 13. 45-
32.46. 15*
— i. 38.
32. 44- 37*
— 15. 56.
32. 28. 41<
5- 54* 26  e

Samme
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58°. o'.3o,/,
— i. 30.

igiennem Meridianen 
Qvadrantcns Fcyl .
Den corrigerede Afstand 
Soelens overste Rands synlige Hsyde 
Refractionen — Soelens Parallaxe 
Soelens overste Rands rette Hoyde 
Soelens halve Tvcrrlinie 
Soelens Middelpunkres Hoyde 
Soelens Declination 
LEqvators Hoyde 
Poli Hoyden :

*

Samme Sted. 
Den 9. September.

Himmelen var klar, men det blcrstenoger, hvilket forhindrede Perpendiku- 
len lidet i sin Gang.
Soelens overste Rands Afstand fra Jssepunkten, da den gik

igiennem Meridianen . ■

Nogle Steders
Samme Sted. 

Den 8. September.
Luften var klar og stille.

Soelens overftr Rands Afstand, fra Jssepunkten 
Qvadramens Feyl
Den corrigerede Afstand
Soelens overste Rands synlige Hsyde 
Refractionen — Soelens Parallaxe
Soelens overste Rands rette Hsyde
Soelens halve Tvcerlinie .
Soelens Middelpunkts
Soelens Declination
Mqvators Hsyde
Poli Hoyden

57. 59. o.
32. I. o.
— i- 38.
31. 59. 22.
— -5- 57.
Zl- 43- 25.
5. 9. 8.

26. 24. 9. 
S3. 25,51.

57°- 37< 55"*
— I. 30.
57.36. 25.
32. 23. 35-
— I. 38.
Z2. 21. 57*

IS- 57-
32. 6. 0.

5- 31- 51.

Naar

• 26. 34. 17.
• 63. 25. 43.

Men ven forste var 63. 26. i.
Den anden . 63. 25. 45.
Den tredie . 63. 25. 51.

Altstra Poll Middel-Hoyde 63. 25. So.
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Naar man fetter, at Observationsstevet ligger omtrent iooo Alen eller 2000 

Fod, det er, 20". i Cirkelveele imod Sonden fra Midten af Byen, saa bli
ver Poli Hoyden midt i Byen Trondhirm — 63°, 26', ic>".

Vor Frue Kirke ligger nesten i Midten af Byen i Henseende til Middags 
Linien, sammested fandt jeg Poli Mivdelhoyde af trends Observationer, som 
jeg giorde forrige Aar 1768, neml. 63?. 26*. r;". hvilken stemmer meget vel over
rens med de fope gående. Af disse 7 Observationer er altsaa den noyeste Poli 
Hoyde i Midten af".?yrn Trondhiem 63°. 26'. 12".

Opdalen.

Den 16. September.

Tet ved Kirken. Det var Regnvcryr, og Soelen kom kun frem i Sto« 
detal , dog troer jeg ikke Uvisheden ved Observationen kand vare storrr end 30". 

Soelens overste Nands Afstand fra Issepunkten . . 59°-s Z^ o".
Qvadrantens Feyl . - — r. 30.

Den corrigeredr Afstand ; . 59. si- 3°*
Soelens overste Rands synlige Hoydr . - 3°- 8. 30.
Refractionen — Soelens Parallaxe . . — r. 46.

Soelens overste Rands rette Hoyde ♦ 30. 6. 44.

M m m itt

Soelens halve Tvcrrlinie ♦ — 15- 59.

Soelens Middelpunktes Hoyde ♦ 29.50. 45.
Soelens Declination 2. 27. S9-

VqvatorS Hoyde 27. 22. 46.
Poli Hoyden ♦ 62. 37.14.

Losnes.
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Lille Hammer.

Den 22. September.

3

e

I Gierstgiverhufer.
Soelens overste Rands Asstand fra Jssepunkten. 
Qvadranrens Feyl
Den corrigerede Afstand
Soelens overste Rands synlige Hsyde 
Refractione» — Soelens Parallaxe
Soelens overste Rands rette Hsyde
Soelens halve Tveerlinie
Soelens Middelpunktes Hsyde
Soelens Declination
VLqvators Hoyde
Poli Hoyden

♦

♦

O

♦

♦

4

Nogle Steders
Losnes.

Den 21. September.

I Gieestgiverhuftt. Himmele!, var klar. 
Soelens overste Rands Afstand fra Jssepunkten 
kvadrantens Feyl 
Den corrigerede Afstand 
Soelens overste Rands synlige Hoyde 
Refraetionen — Soelens Parallaxe 
Soelens overste Rands rette Hsyde 
Soelens halve Tvcrrlinie 
Soelens Middelpunktes Hoyde 
Soelens Declination 
BLqvators Hoyde 
Poli Hoyden

k 6o°. 38'* 3o".
— i. 30.

60. 37- 0.
29. 23. 0.
— i. 49.
29. 21. II,

— 16. O.
29. 5- II.
0. Zr. 21.

p 1 Q
O
 1

- 1 33- 50.
6l, 26. 10,

6ob.44/. i o".
— i. 30.
60. 42.40.
29. 17.20,
—- r. so.
29. 15.30.
— 16. I.
28. 59* 29.

0. 7* 58.
28. 51.31.
61. 8. 29.

Christiania.
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»

♦

♦

♦

*

‘1

2.
4-

«

Hoyde

3

26. As. 26.
— 16. z.

Christiania.
Den 28. September.

I Mad. Munkes Gaard, hvor Hans Excellence Hr. Geheimeraad Storm 
sg Hr. Prof. Machestos ved Cader-Academier vare ucrrvcerende. Luften var 
klar og stille.
Sollens overfte Rands Afstand fra Jssepunkten 
Qvadrantens Feyl
Ben cvrrigerede Afstand 
Soelens overfte Rands synlige Hoyde 
Refractionen — Sollens Parallaxe
Sollens sverste Rands rette Hoyde 
Soelens halve Tvarlinie
Soelens Middelpunktes 
Sollens Declination
ALqvators Hoyde 
Poli Hoyden

6i°.49/. 20 "♦
— i. 30.

♦

R
*

Samme Stev. 
Den 2. October.

Soelens overfte Rands Afstand fra Jssepunkten. 
Qvadrantens Feyl
Den corrigerede Afstand .
Soelens overfte Rands synlige Hoyde
Refractionen — Soelens Parallaxe
Soelens overfte Rands rette Hoyde
Soelens halve Tvcrrlinie
Soelens Middelpunktes Hoyde
Soelens Declination.
BLqvarorS Hoyde
Poli Hoyden

26.19.23. 
3> 46. 14.

30. f. 37.
59-54- 23. 

„ var 59.54.
3 Aam 1768. . 59. 55.

Poli Middel-Hoydms"54.30.
M m ru iti 2 Sudrepin

61. 47. 50.
28. 12. 10. .
— i. 56.
28. 10.14.
— 16. 2.
27. 54. 12.
2. I I. 46.

AO- s. 58.
59.54. 2.
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ter fra Observationsstedet, maa Poli Hoyden i Byen FridcrichsStad i Norge 
verre — 59°. u'. io".

♦

♦

59°. 5^4»"
59. 5. 55-
59. 5- 27.

26. 53. 13.
4- 32. Z9.

30. 45. 52.
59.14- 8; 

Sonden, eller 3 Minu-

_____________ Nogle Steders 
Sudrepin ved Friderichs-Stad i Norge.

Den 4. October.
Sudrepin er tt Sted i Norge, som ligger imod Norden omtrent en halv 

Miil Veys fra Byen Friderichs-Stad, og imod Sonden en Fierdingvey fra et 
Sred, som kaldes Kioberg, hvorfra der gaaer yt Broe over en Arm af Floden 
Glommenelv. Observationen blev anstillet paa Marken let ved Veyen, efterdi 
Middagen var da forhaanden.
Soelens overste Rands Afstand fra Jffepunkten 
Qvadrantens Feyl
Den corrigerede Afstand 
Soelens overste Rmds si)nlige Hoyde 
Refracrionen — Soelens Parallaxe.
Soelens overste Rands rette Hoyde 
Soelens halve Tvcerlinie
Soelens Middelpunktes Hoyde
Soelens Declination
ALqvarors Hoyde 
Poli Hoyden

Da nu Friderichs-Stad ligger en halv Miil imod

Helle t Sverrig.
Ved Strandkanten ved et Sund, som kaldes Svindsund, observerede jeg 

i en Svenff Tolders Hmis om Natten imellem den 5. og 6. October folgende 
Fixstierners Afstande, da de gik igiennem Meridianen.

7. i den store Biorn
S. i den store Biorn
e. i den store -Biorn

Heraf beregnes Poli Hoyderne
as 7. i den store Biorn 

ö. i den store Biorn 
k. i den store Biorn . .

Middel-Hoyden af dem alle . 59. 5.41.
Nu er Friderichshall nesten i en lige Linie imod Osten fra Observations, 

stedet, dog ligger del nogle Sekunder meere nordlig, altsaa er Poli Hoyden i 
Friderichshall — 59°. 5'. so".

Het

63°. 30'. 10".
— i. 30.
63. -8. 40.
26. 31. 20.
— 2. 30.
26. 29. 17.
— 16. 4.
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Pridsekrou

31. 32. 28.
58. 27. 32.

64°. 6'. so".
— i. 30.

64°. 15/-45"-
— i. 30.

31. 18. 24.
58. 4!« 36.

Hee i Sverrig. 
Den 7. October.

Dette Sled er etBondehuus, som tiggeriet vedVeyen, eller et Skiftested 
omtrent 1000 Skridt fra en Kirke, kaldet Hee, imod Norden. Dette Sted 
ligger desuden s Svenske Mile imod Sonden fra Helle i Sverrig. Luften var 
klar og stille. 
Soelens overste Rands Afstand fra Issepunkten 
Qvadrantens Feyl
Den corrigerede Afstand 
Soelens overste Rands synlige Hsyde 
Refractione» — Soelens Parallaxe
Soelens overste Rands rette Hoyde 
Soelens halve Tvarlinie
Soelens Middelpuukces Hoyde 
SoelenS Declination
Mqvators Hoyde 
Poli Hoyden

2f. 36. 28.
5. 4'.$6.

64. 5. 20.
25. S4. 40.
— 2. 7.
2 5. 52. 33.
— 16. 5.

Qvistrum i Sverrig. 
Den 8- October.

Et Skiftested, som ligger imod Norden 2 Svenske Mile fra Byen Udevalla. 
Her observerede jeg i ec Verreise i Vccrrshuftc, som laae imod Vesten. Luften 
var klar og stille. 
Soelens overste Rands Afstand fra Zssepunkten 
Qvadrantens Feyl
Den corrigerede Afstand 
Soelens overste Rands synlige Hoyde 
Refractionen — Soelens Parallaxe 
Soelens overste Rands rette Ho-pde 
Soelens halve Tverrlinie 
Soelens Middelpunkces Hoyde 
Soelens Declination
LEgvatvrs Hoyde
Poli Hoyden . „ ,

Og da Byen Udevalla ligger imod Sonden omtrent 2 Svenske Mile eller 
9 Minuter i Cirkeweele fra Observakionsstedek, ni aa Poli Hoyden i Byen 
Udevalla verre — 58°. 18'. 50".

Mmmm 3

♦

64.14- 15.
♦ 4 2). 45- 45.
♦ ♦ ---  2. 6.

* ' ♦ 2S. 43- 39.
— 16. 5-

• 2;. 27. 34-
* 6. 4* 54-
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Pridsekrou i Sverrig. 

Den io. October.
Pridsekrou er det ncrrmeste Sted imod Osten ved den navnkundige Bye 

Gottenborg, der er et Giastgiverhuus og et Skiftested. Gottenborg liggeren 
halv Miil Veys derfra imod Vesten, nesten under samme Parallel. Alrsaa 
maa Poli Hoyden i Pridsekrou nesten vcere lige saa stor, som i Gottenborg. 
I Pridsekrou observerede jeg:
Soelens overste Rands Afstand fra Issepunkten : . 64°. 15/.4;".
Qvadranrens Feyi . „ — 1. 30.
Den corrigerede Afstand . "64.14.H"
Soelens overste Rands synlige Hoyl> 
Refracrionen — Soelens Parallaxe
Soelens overste Rands rette Hoyde
Soelens halve Tvcrrlinie

25. 43- 39*
— 16. 6.

Soelens Middelpunktes Hoyde
Soelens Declination
ZEqvators Hoyde
Poli Hoyden :

6. 50. 34.
32. 18. 7*
57* 4i. 53-

Kongsbaka i Sverrig.
Den 11. October.

Denne liden Bye ligger imod Sonden omtrent 21 Svenste Mile fra Gok 
tenborg, her observerede jeg i Giastgiverhuset. Luften var klar og stille. 
Soelens overste Rands Afstand fra Jsspunkren , . 64°. 24/.$O//.
Qvadrantens Feyl
Den corrigerede Afstand
Soelens overste Rands synlige Hoyde 
Refracrionen — Soelens Parallaxe

64. 23.20.
25.36. 40.
— 2. 9.

Soelens overste Rands rerte Hoyde
Soelens halve Tvcrrlinie

25. 34 Zl-
— 16. 6.
25. I8. 2s.Soelens M-ddelpunktes Hoyde 

Soelens Declination .
ZEqvators Hoyde
Poli Hoyden

7. IZ-I8.

Warbierg
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Warbierg i Sverrig.
Den 12. October.

Byen tilligemed Slottet ligger paa et BLerg. Her observerede jeg i et 
Gicrstgioerhuus, som ligger i den nordlige Deel af Byen.

Soelens overste Rands Afstand fra Jssepunktt« 
O.vadrantens Feyl
Den corrigerede Afstand
Soelens overste Rynds synlige Hoyde 1
Refractionen — Soelens Parallaxe
Soelens overste Rands rette Hoyde
Soelens halve Tvcrrlmie
Soelens Middelprmktes Hoyde
Soelens Declination
ZSgvatvrs Hoyde
Poli Hoyden ; :

64°. 24^ is".
— i 30.
64. 22. 4s. 
2s. 57. Is.
---  2. §. 
2s“3jT~6r
— 16. 7.
25.18- 59-
7. 35- 53-

Z2. 54- 52.
57- 5- 8.

Et Skiftested.

Bakkagard i Sverrig. 
Den 13. October.

Soelens overste Rands Afstand fra Jssepunkten
Qvadramens Feyl
Den corrigerede Afstand
Soelens overste Rands synlige Hoyde : 
Refractionen — Soelens Parallaxe ♦
Soelens overste Rands rette Hoyde
Soelens halve Tvcerlinie .
Soelens Middelpunktes Hoyde
Soelens Declination ♦
ZLqvators Hoyde
Poli Hoyden . ,

I. 3O.

33- 10. 7.
56. 49- 53»

64°. 3 30".

64.30. O.

» 25.30. O.

* -— 2. 9-
. 25.27/ 51»

— 16. 7»
25. li. 44-
7- 58. 23.

Helsing-
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Helsingborg i Sverrig. 

Ten i;. October.
I et Gicrstgiverhuus i Ven sydlige Deel af Byen. 

Soelens overste Ranvs Afstand fra Jssepunkten 
O.vadrantens Feyl .
Den corrigerede Afstand
Soelens overste Rands synlige Hoyde . 
Resractionen — Soelens Parallaxe
Soelens overste Rands rette Hoyde
Soelens halve Tvcerlinie .
Soelens Middelpunktes Hoyde .
Soelens Declination .
ZLqvarors Hoyde . .
Poli Hoyden

64°. 27/45".
— i. 30,
64. 26. 15.
25. 33- 4s.
— 2. 8-
25. ,ZI. 37.
— 16. 7.
25. rZ- zo.

8. 43. 3-
33- 58. 33.
56. i. 27.

Kiobenha vn. 1770.
I den Keyserlige Kongelige Ministers Gaard paa Amalienborg z observe

rede jeg folgende med Hr. Niebuhrs Qvadrant.
Den 10. Januarii. 4

Luften var klar.
Soelens overste Rands Afstand fra Jssepunkten
Qvadramens Feyl
Den corrigerede Afstand
Soelens oversteRands synlige Hoyde
Resractionen — Soelens Parallaxe
Soelens overste Rands rette Hoyde
Soelens halve Tverrlinie
Soelens Middelpunktes Hoyde .
Soelens Declination
Mqvators Hoyde
Poli Hoyden .

77$.i6'. 50".
— I. 30.
77. IS. 20.
12. 44. 40.
— 4. 15.
12.40. 25. 
—16. 19.

12. 24. 6.
21. 55. 12^
34- 29. 18.
55. 40. 42.
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Den 18. Januarii.

Luften var klar og stive.

Soelens overste Rands Afstand fra Jssepunkten 
Qvadranrens Feyl
Den corrigerede Afstand
Soelens sverste Rands synlige Hoyde I
Refrackionen — Soelens Parallaxe .
Den corrigerede Hoyde .
Soelens halve Tvoerlinie
Soelens Middelpunkts Hoyde ;
Soelens Declination .
DLqvators Hoyde
Poli Hoyden

i. 30.

34* -8 47-
35- 41. rz. •

75”. 5i'. 30".

75. 50. 0.
14. 10. O.
— 3. 48.
14. 6. 12.
— 16. 19-
13.49. 5 3>
20.28. 54-

Den 19. Januarii.

Luften var klar og stille.

Soelens overste Rands Afstand fra Jssepunkten 
Qvadrantens Feyl
Den corrigerede Afstand
Soelens overste Rands synlige Hoyde
Resractionen — Soelens Parallaxe
Soelens overste Rands rette Hoyde
Soelens halve Tvcerlinie
Soelens Middelpunkts Hoyde
Soelens Declination
ALqvators Hoyde
Poli Heyden

34« 19- 12.
55.40.48.

75' 38'. go".
— I. 30.
75- 37. 0.
14. 23. 0,
—- 3- 45.
14. T9. 15.— 16. 19.
14. 2. S 6.
20. I6. 16.

Nnnn
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Den rr. Jauuarii.'

Himmelen var fuld af Dunster.

Soelens sverste Rands Afstand fra Jssepunkten - v 7$°.i2,.$o// 
kvadrantens Feyl . / — i. 30.
Den corrigerede Afstand ;
Soelens sverste Rands synlige Hoyde 
Refractionen — Soelens Parallaxe 
Soelens sverste Rands rette Hsyde 
Soelens halve Tvarlinie 
Soelens Middclpunktes Hoyde 
Soelens Declination ,
ALqvators Hoyde
Poli Hoyden $ "

< V

t

7$. II. 20.
14. 48. 40. 
~ 3- 40.

< 14. 45- 0.
— 16. 18-

K
K

14. 28. 42.
19. 49- 5 5.

G
34- 18. 37-
55« 41.23.

Den 28. Januarii.

Luften var noget fuld af Dunster.

Soelens sverste Rands Afstand fra Jssepunkten . , 73°. 25/. 1 o".
Qvadrantens Feyl . , — le «o
Den corrigerede Afstand ; 
Soelens sverste Rands synlige Hoyde 
Refraccionen — Soelens Parallaxe 
Soelens sverste Rands'rette Hoyde 
Soelens halve Tvcrrlmie
Soelens MiddelpunkteS Hoyde 
Soelens Declination .
ZEqvators Hoyde *
Poli Hoyden $

* » 

f »

7Z. 27.40.
16. 32. 20.
— 3. 20.
16. 29. 0.

K — 16.18.

1 16. 12. 42.
18. 6. 35.

G
34- 79-17-
55- 40.45'
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Den 15. Februarii. 
Lusten var klar og stille.

Soelens overste Rands Afstand fra Jssepunkten ? 
Qvadrantens Feyl . *

p4 67°. 57'. to",' 
--- I. I O.

Den corrigerede Afstand 67. $5. 40.
Soelens overste Rands synlige Hoyde : 22. 4. 20.
Refrackionen — Soelens Paraliaxe . * — 2. 32.
Soelens overste Rands rette Hoyde ; 22. I. 48.
Soelens halve Tvarlmie • . — 16. 14.
Soelens Middelpunktes Hoyde « 21.45. 34-
Soelens Declination . * 12. 33. 28.
ZEqvators Hoyde , . 34. 15* 2.
Poli Hopden 'i

Ester den
5 5.40- 58. 

iste var 5). 40. 42.
♦ > 2. ♦ 5 5- 4l- 13»
♦ • 3» . 55. 40. 48.
♦ • 4- - 55.41« 23.
* • 5- - 55 40. 43.

Poli Middel«Hoyde af dem alle 55. 40, 58«

Samling af de Poli Hsyder/
font ere observerede paa den Nordlandsse Reise.

Gredemcs Navne. 
Kiobenhavn . 
Helsingborg i Svew'g 
Bakkngard i Sverrig 
Warbierg i Sverrig 
Kongsbakra i Sverrig 
Gorrenborg i Sverrig 
Pndsekrou i Sverrig 
Udevalla i Sverrig 
Qvistrum i Sverrig 
Hee i Sverrig 
Helle i Sverrig

G. M. S- 
5 5» 40. 58*
56. i. 27.
56. 49- 53-
57» 5- 8-
57« 28. 17. 
57«^4i- 50.
57- 41. 5Z.
58- 4« 8. 30.
58. 27. 32.
58. 41. Z6.
59« 5 41«

Frederichs-Nnnn r



Nogle Steders Geographiffe Breder.

♦

♦

1

♦

♦

♦

4-

♦

652
Stedernes Navne.

Frederichshall i Norge 
Frederichs-Srao i. Norge 
Sudrepin i Norge 
Christiania i Norge 
Lillehammer i Norge ' 
Losnas i Norge 
Fokstuen i Norge ' 
Opdalen i Norge 
Tronvhiem i Norge 
Sradrbisg strap ved Trondhiem 
Wallersund, en 0e i Nordland 
Bokkelsund, en Se i Nordland 
Biornoe, en 0e i Nordland 
Nersen, en 0e i Nordland 
Bronoe, en 0e i Nordland 
Alsiahoug, en Havn i Nordland 
Dynse, en Øe i Nordland 
Rovse, en 0e i Nordland 
Arenoe, en 0e i Nordland 
Fugelse, en 0e i Nordland 
Landcgod, cn 0e i Nordland 
Stegen, en Havn i Nordland 
Lodingen, en Havn i Nordland 
Dyroen, en 0e i Nordland 
Tromssen, en Øe i Nordland 
Mauersund, en 0e i Nordland 
Alren i Finmarken 
Talvig, en Havn i Finmarken 
Segelvig,enHavn,som er Grcrndsen imell. Finmarken ogNordland 
Loppen, en Øe i Finmarken 
Wardoehuus, Observatoriet 
Hammersest, en Havn i Finmarken 
Maasoe, en Øe i Finmarken é 
Kielvig, en Havn under Nordkap. 
Nordkin, et Forbierg i Finmarken 
Nord'Cap, den yderste Grerndse af Europa

4- 4-
JOHAN-

G. M. S.
59*1 5- 50.
59.* ir. I o.

59- 14. 8.
59-, s 4- 30.
61. 8. 29.
61. 26. 10.
62. 5- 20.
62. 37. 14-
6Z- 26. '12.
6z. 28. 38.
63. 5i. 20.
64. 14. 3 2.
64. 33. 58.
64. 50. 38-
6$. 28. 11.
65. 55. 11.
66. 12. 8.
66. 39- 50.
67. 8. 44.
67. 15. 53«
67. 23. 16.
67. 58. 44.
68. 27. 11.
69. f. 47-
69. 38. 26.
69. Si. 49-
69.* 55- 0.
70. 2. 5.
70. 12. 19.
70. 22. 9.
70. 22. 36.
70. 39. 15.
70. 59- 54-
7«. 0. 54.
71.* 6. 0,
71.*'ii. 40.



Johannis Sainovics

Bevris/
at

Ungarernes og Lappernes Sprog
er det samme.

Oversat af det Latinske ved

M. R. Fleischer.

653

Til det Kongelige Videnskabernes Selflab.
Kongelige Videnskabernes Selskab vil maaskee forundre sig over, at 

«’C/ jeg, som ellers har giort de Mathematisie, og i Besynderlighed, de Astro, 
nomiffe Videnskaber til min Hovedsag, forelcegger det en Afhandling, som horer 
hen til Sprogkonsten- Men dersom det holder det vcrrd at undersoge Tingen 
noyere, skal det seer at det ey har kunnet havt storre Grund til at vente af no# 
gen anden en Undersogelse af dette Slags, end af mig. Thi man skal aldrig 
faae bestemt Overeenstemmelsm imellem Lappernes og Ungarernes Sprog, med 
mindre den, som anstlller denne Undersogelse, enten er en fod Lap, som ophol
der sig iblant Ungarer, eller en Ungar, som lever iblant Lapper. Alt, hvad 
endog de lerrdeste Mernd af andre Folkesiag'kand sige herom, bliver allene ved 
rimelige Gisninger, og kommer aldrig saa vidt, at det kand ansees for afqiort 
med nogen Vished. Og heraf tcrnker jeg det er kommet: At endskiont allerede 
for lang Tiid siden Hr. Rudbeck den ^ngre, og efter ham mange andre have 
i deres Skrifter tydelig gotgiort, at Finnernes og Lappernes Sprog kom over- 
eens med Ungarernes, har dette dog meget lidet, eller siet intet giort de Larde 
opmerksomme. I del ringeste vare der mange af dem, der, da jeg var kommet 
tilbage fra Finmarken, og paastod dette samme, aldeles ey vilde troe mig; men 

Nnnn 3 andre 
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andre loge det ey i Betcrnkning at give dette Navn af en nye Opfindelse, som 
noget, der havde varet ubekiendt i saa mange Aarhundrede. Thi endstient hine 
Forfattere have fagt, at der var nogen Liighed imellem disse Folkes Sprog, 
kunde de dog hverken bestemme, hvor stor den er, ikke heller bevise, hvad de 
sagde, af tilforladelige Grunde, da faa af dem forstod Finst og Lappist, men 
sier ingen Ungarsk.

Men jeg, som har havt den Lykke at fedes i Ungarn, af Ungarske Forcel« 
dre, og at opdrages der, og, som i mit Fadrene Sprog i mange Aar har fore« 
staaet offentlige Embeder, fik desuden en meget stivn Leylighed ril at underlege 
Lappernes Sprog, da den cerveerdige Pater Jemit Hr. Maximilian Hell, Key- 
serlig Kongelig Astronom ved Universitet t Wien, blev afsendt af den Stor« 
mcrgkigste Monark til Dannemark og Norge, Kong CHRISTIAN ven 
Syvende, kil Vardehuus for at observere Veneris Gang forbi Soelen, og 
han valgte mig kil at giere sig Selskab paa Reisen: Da tog jeg til Finmarken, 
og opholdt nlig der ncesten eet Aars Tiid.

Men her havde en Ungar Leylighed til at omgaaes med Lapper, at sam
menligne deres Udtale med Ungarernes, holde begge Folkeslags Ord imod hver
andre; Og, hvilket er det fornemste, at ligne Masden sammen i at konstruere 
Nomina og Verba, stiml bruge Affixa og Suffixa. Ved alt dette haaber jeg 
ar jeg stal stråledes bevise: At Ungarernes og Lappernes Sprog er det samme, 
at ingen Lard, efter at have lerst denne min Afhandling, stal meere tvivle herom.

Men at jeg vel har anvendt min Flkid paa denne Undersogelse, derom 
kand jeg neppe bare nogen Tvivl, naar jeg betcrnker: at der handles om 
det Folks Sprog, soin efter Historiestrivernes almindelige Samtykke har 
verret det forste, der fordum har beboet disse vidtleftige nordlige Riger, 
og indbefattede store Landstrcrkninger under sit Herredomme: Som ogsaa i 
disse Tider strcekker sig ud fra den yderste Kant af Europa mod Vester og 
Nord, igiennem Finmarken, Lapland, Finland, Tarrariet, i en sammen- ' 
hcrngende Rad lige til Asien. Og omendffiont dette samme Sprog har t 
mange Aarhundrede ligesom ligget stiult i Merket iblant de Folk, fom vi nu 
kalde Lapper, eg man nu kunde troet, at det allerede var undergaaet i Mangel 
paa al Dyrkelse; har det dog havt en bedre Skiebne i den Svenste Provintz 
Finland, men ister i det blomstrende Rige Ungarn; Hvor det allerede fra Kong 
Arnlcr og St. Stephan den Ferstes Tider har fastet Seede, og er ypperlig 
dyrket i saa mange AarhutrdreLe, saa at Det giver intet af de estiige eller vestlige 
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Sprog noget efter, men tilforladelig overgaaer mange, baade i Ordriighed, 
og i net.Korthed, samt i lykkelig ar udtrykke de inderste Gemyksfornemmelser. 
Derre har jeg just sag; af den Aarsag, for ar opmuntre dem, som Hans Kon- 
gelige Danffe Majestcer, og Hans Hoye Ministerium, har anbefalet at dyrke 
Finlappernes Sprog: Og at de ikke stal tcrnkr, ar de have medet vildt, uboye, 
ligt, og af Rips Raps sammenflikker Sprog at giore, men fuldkommen vcrre 
vverbeviiste om, at Lappernes Sprog overgaaer, somiZElde, saaog i defineste 
Regler, og de ffionneste Udtryk, ja i Sodheden felv af Udtalen, naar det ret 
behandles, de fleste andre, og sandelig forriener ey allene at reddes fra Under
gang, men og ar dyrkes meer og meer, saavidr mueligr. Men omendssionr 
jeg veed, at Lapperne i Finmarken komme overeens med Lapperne i Sverrig og 
Rusland, men ar de alle komme overeens med Finnerne, i Sproget, og jeg des
uden veed af tilforladelige Beviisgrunde, at Finnerne, men i sier Carelerne, 
som kaldes saaledes af Carelen, en Provinh i Sverrig, komme ncrrmest til 
Ungarernes Dialekt, saa ffal jeg dog i narvarende Afhandling tale allene om 
Lapperne i Finmarken, og Ungarerne, baade at Werket ikke ffal blive for stort, 
og fordi, dersom jeg faaer viist, at disse Lapper, som ligge langst borte fra 
Ungarerne, dog komme overeens med dem i Sproget, flyder det som af sig 
selv, at ogsaa Lapperne i Sverrig, Rusland, og Finnerne, stemme overeens 
med Ungarerne. .Men hvad Nytte den larde Verden, i sar Historien, vil have 
heraf, er saa klart og aabenbark, at jeg her ey bor vise det. Deter derfore 
det reneste, som jeg vil bede det berommelige Kongelige Videnffabernes Selskab 
om, at det vil vårdige günstigen at optage denne minGave, som et Beviis paa 
min store ZErbodighed.

§. i.
Ungarernes og Lappernes Sprog kan vcere det samme, uden 

at de bor forstaae hverandre, naar de tale.
Det forste Sporsmaal mange giore, naar de hore tale om Overeenstemmelse 
imellem disse Folks Sprog, er: Om en Ungar kan forstaae Lapperne, naar 
de tale; For de blive kierde af lange Beviser, og vil have man ffal overtyde dem 
kuns med tre Ord. Svarer jeg dem Ja, tiltråde de strap min Meening, og 
tilstaae at begge Folkes Sprog er det samme. Ret nok; Thi der er intet oyen- 
synligere Beviis paa at forffielligr Folkeslags Sprog kommer overeens, end 
om de forstaae hverandre tale; Men disse Dommere krave noget, som er over- 
maade vanskeligt, ja gandsse umueligr. Thi omendssionr vi rilstaae, at beggs 

Folke-
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Folkeflag, nemlig dekUngarffeog Lappiffe, har i gamle Dage udgiort eet og det 
samme Folk, og har taler det samme Sprog, og den samme Dialekt: dog da 
de allerede fra Aar Christi Fire hundrede, og alksaa i Tretten hundrede Aar og 
derover, have vcrret adffilte ved en vidtlostig Landstrcekning, og have hverken i 
Tale eller Omgængelse havt nogen Samqvem med hverandre; er dette en 
aabenbar Folge, at ffulde en Ungar i disse Tider forstaae en Lap tale, da 
maatte een af disse to Hamdelser have indtruffet!, nemlig: Forst. Enten ffulde 
begge Folkeflag, saavel det Lappiffe, som det Ungarffe, have bevaret deres forste 
Sprog i fulde Tretten hundrede Aar, uden at det ffuide have liidt nogen mer, 
kelig Forandring og Forffiel i Dialekten; Eller: For det andet. Har det forste 
Sprog liidt nogen merkelig Forandring iblant Lapperne, ffulde den samme For
andring have foregaaet sig med det hos Ungarerne. For har Slipperne- kiende« 
lig forandret deres forste Dialekt, men Ungarerne ikke, saa er Aarsagen let at 
see, hvorfore de ikke forstaae hverandre tale; Men endnu meget meere, dersom 
medens Lapperne forandrede deres forste Dialekt, have og Ungarerne forandret 
deres, men paa en anden og forffiellig Maade. Det forste af bisse to Ting, 
nemlig: At begge Folk have bevaret deres forste Sprog i Tretten hundrede 
Aar, uden at det ffulbe have undergaaet nogen kiendeligForandring, stal ingen 
let falde paa, som kiender noget til Sprogenes scrdvanlige Omffiftelser. Thi 
det ffeer allene ved Tiden, at Udtalen i mange Ord bliver forffiellig, Stavel
serne af andre forandres, omftetles, udelades, nogle veddet desielden bruges, 
gaae uformerkt lidt efter lidt af Mode, og blive forerldede, indtil de gandffe 
gaae i Glemme, da andre komme i deres Stad, hvilke den idelige Brug har 
givet Borgerffab. Desuden pleyer det alletiber at fora ar sage store Forandrin
ger i Sprogene, at man beflitter sig paa Nethed og Korthed ; saa bet altsaa 
ey er underligt, at de efter mange hundrede Aar have faaet en nye, og fra den 
forste meget forffiellig Skikkelse. Det er vist, at en nu levende Tydff ffal 
have meget ondt ved at forstaae de Gamles Skrifter, og at det nye Danff ffiel- 
ner meget fra det gamle, vide de best, som ere kyndige i begge. De gamle 
Normanners Sprog er gaaet saaledes af Brug, ar man har maattet oversatte 
Lovene selv af den offentlige Ret fra det gamle i det nye Sprog (*)  Kan 
endog blomstrende Sprog lide saa store Omffiftelser, uagtet den offentlige Ret
tergang, Videnskaberne, Bogtrykkerierne, jaInskriptionerne i Stenen selv be- 
ffytte deres Vedvarenhed; hvor store Forandringer har da ikke Lappernes Sprog 
maattet igiennemgaae, som uden at have nogen Midler, der ffulde bevare det, 

har

(*) Dette har Hr. Sorenskriver pans i Finmarken giert, en Mand af en udbredt Losning, 
og ister kyndig i Firdcrnclandets Oldsager.
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har allene ved mundtlig Undervisning, og ved at lares fra een til en anden, 
hvorved latteligen noget glemmes, maaltet forplante sig i Tretten hundrede Aae 
til Efterkommerne? Jeg er fuldkommen overbeviist om, at det gamle, baade 
Lappiffe og Ungarffe er forandret: Og havde denne Forandring vceret ffeet ester 
begge Folkeslags samtlige Overlag og Samtykke, det er: Havde Ungarerne 
gjort de selvsamme Forandringer, fom Lapperne, jaa var intet i Veyen, at jo 
en Ungar endnu kunde forstage en Lap tale, ligefaa vel som de nu levende Danffe 
forstaae hverandre. Men hvo kan falde paa, at dette virkelig ffulde vare ffeet? 
De Forandringer, soin det Danffe Sprog har lidt i Tidens Lcrngde, ere just 
ved Omgang forplantede, og blevne bekiendte over det hele Rige, og vedtagne 
af enhver: Men hvo gav Ungarerne Underretning om de Forandringer, Lap
perne giorde i Norden? Hvo formaaee dem til at giere de samme Forandringer, 
da det er en afgiort Sag, at disse Folk have ingen Omgang havt med hveran
dre, ingen Falledffab, enten i Videnffaber, eller i Rettergang? Altsaa, me
dens Lapperne forandrede deres forste Sprog, kunde Ungarerne og forandre 

' deres, men man maae troe, at de have giort deres Forandring paa en anden og 
forffiellig Maade; Saa at det altsaa ingenlunde bor synes underligt, at en 
Ungar ey nu forstaaer en Lap, men snarere var hsyst forunderligt, og ey ri
mede sig med den Omffiftelse, Sprogene sadvanligen ere underkastede, om Ve 
i vore Tiver forstode hverandre.

Da jeg har sagt dene i Forveyen, for at besvare nogles Sporsmaal, tit- 
staaer jeg reent ud: At jeg ey har forftaaet Lapperne i Finmarken tale. Hvor- 
fore det Rogte var usturdfardigt, som gik her t Byen i Kiobenhavn, at jeg 
havde forftaaet, og snakket med Lapperne: Men hvoraf det har havt sin Oprin
delse, jkai jeg siden faae Leylighed til at fortælle. Vilde nogen imidlertid af mit 
Svar drage den Slutning: Følgelig er Lappernes er fterstilc, og ander 
Sprog, end der Ungarske! Ham maatte jeg tanke om, at han Dømte alt fok 
Hovedkuls. For, omenoffiont Beviset er soleklart, at forffiellige Folkefl igs 
Sprog er det samme, naar de forstaae hverandre tale, duer det dog intet, og 
beviser siet intet, om man siger: Forstiellige Folkeslag forstaae ikke hveran
dre, foigelig ere deres Sprog strrstilre, og fremmede fra hverandre? 
Sandheden heraf beviser jeg med folgende Exempel: En Tydff, Engellander, 
Hollander, Banff, forstaae ikke hverandre tale, dog er det klart, at alle disses 
Sprog ere komne af det Tydffe, og ere i sig selv Tydffe. En kan Latin, dog 
forstaaer han ikke en Spanier, Franskmand, Jtalianer, men hvo vil bevist 
heraf, at disses Sprog ere forffiellige og aldeles fremmede fra det Latinske. 
Alle lilstaae, at MoschovimmS, Polakkernes og BohnMnes Sprog er i sig 
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selv Illyrist, og dog have disse Folk meget besværligt ved ar forstaae hverandre. 
Og for ar komme nærmtre ti! Sagen: En Soe-Lap (*) i Finmarken for# 
staaer ikke en Field,Lap/ (**) Lapperne t Fin marken forstaae ikke Lapperne i 
Sverrig, Lapperne igien, som boe i de adstillige Svenste Provintzer, forstaae 
ikke hverandre; kand man derfor gisreden Sinkning: Aicsaa have GSe^Lap
perne er ander, og forstiellige Sprog fra Field-Lapperne? Lapperne i 
Finmarkcn fra Lapperne t Sverrig?, Og faa mange Lappiste pro, 
vinyer, som der ere i Sverrig, saa mange strrstilre og forstiellige Sprog 
ere der, hvoraf erhvcrr Lappist Folk har sir eger. Denne Slutning, der 
sætter faa mange forstiellige Sprog iblant beslægtede Folkesiag, er baade i sig 
selv urimelig, og imodsiger ogsaa deres Beretninger, som med megen Umage 
og lang Erfaring have lærk disse Folkes Sprog, og have befundet, at de vare 
eet og det samme Sprog, men bleve holdte for særstilke og forstiellige, allcneste 
formedelst De- forstiellige Dialekter, og foranderlige Maader ak udtale Or, 
Dene paa.

Men om Lapperne i Finmarken har jeg det tilforladeligste Vidne i Hr. Leem, 
Professor i det Lappiste Sprog i TruHdhiem, som for har været Missonair i fire 
Aar, og Præst til Altens Menighed i Finmarken i sex Aar. Esterat han havde 
forretter i ti Aar paa dette Sprog, lagde han Haand paa et Verk, som. aldrig 
nok kan berommes, og var den forste, der foretog sig at bringe de Finmarkste 
Lappers Sprog i Regler, oplyse det ved Anmerkninger, og strive en Gramma
tik, som siden blev trykt i Kisbenhavn Aar 1748, og nu er i manges Hænder. 
Denne berommelige Forfatter havde meget vel lagt Mærke til, at Soe-Lapperne 
i Finmarken, og Field-Lapperne ey forstode bverandre; Og dog henregnede 
han ikke Dette til Forstiellighed i Sproget, som de giore, der ey vide bedre, men 
erkiendte, at Det kom allene af Forstiellighed i Dialekter. Hvorfore han i For
talen advarer sine Disciple: At De ikke maatte lade MoDet falde, dersom, hvil
ket han saae forud vilde stee, efterat de havde lært Sproget af denne Gramma
tik , og begyndt ak omgaaes med Lapperne, Dersom De Da, siger jeg, ey for# 

.stode dem tale, og han tilfoyer Aarsagen, at Det nemlig vilde hænde sig forme
delst den Forstiellighed i Dialekterne, fom befandtes ikke allene imellem Field- 
og Soe Lapperne, men endogsaa imellem Field-Lapperne selv, og endnu langt 
meere imellem Soe-Lapper, som boede ved forstiellige Havbugter. Ja, for at 

være

(*) De kaldes Soe Lapper, fom boe ved Havkugterne, og leve af Fisserie.

(**) Field kapperne vanke omkring i Skovene og Biergene med dercs Remdyr, uden at bave 
noget vist Opholdsstæd.
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vcere sine Discipler paa nogen Maade behielpelig, handler han fra Side 371. i 
hans Grammatik til Side 388. vidtloftig om denne Forssiellighed, i hvilke 
Ord, Cafus og Tempora delte almindelig indtræffer, af hvilke Bogstavers 
Udeladelse, Omscrtning og Tillag det kommer, og viser paa hvilken Maade 
een Dialekt kan ved maadelig Skisnsomhed, og vedat forbindeIagtagclserne, 
onissiftes til een anden, paastaaende aabenbar, at alle disse Lapper have eet og 
der samme Sprog, og at al Forssiellen bor allene tilskrives de adssillige Dialekter. 
Heraf er der klart, ar deres Beviis gielder intet, som ville sintre deraf, ak fordi 
Lapperne ey forstaae hverandre tale, derfor have de, ethvert Folk for sig, 
sir scerstilre og forstiettige Sprog.

Men hvad stal man domme om Lapperne i Sverrig? Det er en afgkort 
Sag, at disse, som beboe forssiellige Provintzer i Sverrig, ey forstaae hver
andre; stal man derfor holde for, ak det Svensse Lapland er inddeelr i lige saa 
mange scerstilre og forssiellige Sprog, som dec har forssiellige Provinher? Ja 
stråledes ssulde man ranke, naar man vilde (Tutte paa samme Maade, som de, 
Der ey ere kyndige i Sprogene. Jmidlertiid stutter Hr. Helgsirom langt an
derledes i sin Afhandling om Svenst Lapland, som forst blev udgiven paa 
Svenst, og siden oversat paa ZYdss, og trykt i Kiobenhavn paa Danss Aar 
1748. Denne Mand var i mange Aar baade Missionar og Prcest iblant de 
Svensse Lapper, forssaffede sig i den Tiid stor Indsigt i del Lappiste Sprog; 
Og han taler Side 410 stråledes:

" Ak der i dekre Sprog ere mange Slags Dialekter, det er overalt be- 
" kiendt. Men at de dog i Sagen selv komme paa eet ud, og at Udtalen allene 
" fornemmelig ofte forvolder, at den eene Lap ikke forstaaer den anden, det er 
n jeg som oftest bleven vaer. Man kan just ikke nægte, at man jo.ogsaa finder, 
" at de ulige Dialekter have gandsse adssillige Terminos paa eet og samme 
“ Begreb, saa og undertiden adssillige Begreb paa een og mm tue Terme; men 
“ saa har jeg ogfaa observeret, at ofte de Ord, som baade Tolke og ligeledes i 
" Sproget fcrrdige Prcrster have forsikret mig i den eller den Lapmark ikke at 
“ at vcrre brugelige, har jeg selv siden faaet af Lappens egen Mund at hore, 
" endffiont han alligevel selv, naar jeg har spurt ham, har sagt forud, at han 
" ikke forstod dem. At man ogsaa i forrige Tider herudi oste har bedraget sig, 
" kand jeg merke af Scheffero, som beretter, ac i Skeden for Wara, Jocld, 
" Seibig, Nifu, &c. som man taler i Pike Lapmark, bruges i Torne Lapmarker 
" Taerdar, Wirte, Owre, Kab, &c. da alligevel baade disse og de andre 
" Ord ere overalt bekiendte, og betegne een og den samme Sag, dog med noget

Oooo 2 " Forsties.
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11 Forffiel. Thi Taerdar belyder er Field , men Wara ek Lierg, Nifu ett 
" kvinde, Kab en 2Lgre-^one-"

Samme Forfatter har Side 4”- folgende: " Naar man sorstaaer ae 
" lcempe sig efter enhver Dialekts bekiendte Egenssaber, og veed, hvorledes i 
" andre Sprog pleyer at skee, at literæ unius organi facile inter fe permu- 
" tantur, saa og hvilke famme ere, og hvorledes de i den eene eller anden 
1‘ Dialekt pleye mest at forbyttes, saa finder man ved noyereEstergrandssning 
“ faa Ord i den ene Dialekt, som enten med noget sondret Udtale, eller i 
" Henseende til deres Radices og Forbindelse "Ea. ikke ffulde findes i 
" de ovrige."

Sid. 413. Fortfarer han saaledes"For Resten har jeg for min Part 
" fundet, at hvor adstillige Dialekter der findes i Lapland, saa er dog For- 
" ffiellet ikke saa stort, som i Svenffen; thi del har hcendt mig, at, omend- 
" ffiont jeg meente mig temmelig vel at forstaae det Svenffe Sprog, som er 
" mit Modersmaal, saa har jeg dog truffet Svenffe Nybyggere, med 
" hvis Sprog del faldt mig vansseligt ar komme ril rette, og har i Forst- 
" ningen maar rale Lapff med dem. Men, som jeg efter en kort Tiid kunde 
" merke, at deres Tungemaal var reent Svenff, ffiont noget brudt, saa 
11 tvivler jeg ikke heller, al jo den ene Lap meget let og snart larer ak finde sig i 
" den andens Dialekt, som i Begyndelsen forekommer ham vanffelig atforstaae. 
" Og hvad Schefferus sagde om det Finffe og Lapffe, at den, fom forstod alle 
" Dialekter af det Finffe Sprog, ffulde finde, at de vare i Grunden eet og 
" der samme, omendffiont De i Udtalen differerede, det har jeg ofte funder ved 
" de Lapffe Dialekter; saa at jo storre Indsigt jeg har faaet i Sproget, jo 
" mindre Forssiel har jeg fundet paa Dialekterne, saa og, at ingen har klager 
z/ meere over deres Uliighed vgVanffelighedatforstaaedem, endde, somhavde 
" giorr mindst Fremgang udi Sproget. "

Endelig flutter han saaledes Sid. 414. "Som jeg i alle de adstilligeLapffe 
" Boger, som allecmeest i Orthographien have varet menige, har ikke funder 
" saa stor Uliighed, som i nogle Svenffe Skrifter, hvilke Tiid ester anden ere 
" udkomne efter de D'alekrer, som i adstillige Svenffe Provinher tales; saa 
" tvivler jeg ikke, at jo en vis antagen Dialekt ffulde med Tiden i alle Lapmar- 
" ker med samme Sikkerhed bruges og sorstaaes, som een Bibel i hele Soer- 
" rig, i hvad endeel enten af Vankundighed eller Ubetænksomhed herimod have 
'' havt eller endnu have ar indvende."

Hvad
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Hvad de vil sige hertil, som vi! allene heraf bevise, at de Svenske Lapper 

tale forffiellige Sprog, fordi Lapperne af forffiellige Provintzer ep forstaae hver
andre, det seer jeg sandelig ikke. . . De vil maaffee sige: At det ey endnu 
er afgjort, om ikke i det mindste Lappernes Sprog i Finmarken er er andet og 
forskelligt Sprog fra Lappernes i Sverrig. Den beste Maade at oplsse dette 
Tvivl paa, tanker jeg er, at holde den Grammatik, Hr. Professor Leem har 
skrevet til Lappernes Nytte i Finmarken mod de Grammatiker, som ere for« 
sardigede for de Svenffe Lapper. Af disse sidste have vi To, den eene udgav 
Hr. ZieldstrØm i Stokholm Aar 1738, og den anden Hr. Ganander sam- 
mestcrds Aar 1743. Befinder man ved at sammenligne disse, ar de fornemste, 
og Hovedstykkerne i Undervisningen komme overeens, og at der ingen anden 
synderlig Forffiel er, end en Fvrffiellighed i Ortographien og Dialekterne; Saa 
maa Dommen blive denne: At det Sprog Lapperne i Finmarken bruge, er det 
samme, som Lapper..: i Sverrig have. Dette Arbeyde bor jeg bog ikke tage 
mig paa, da Hr. Leem allerede i Forveyen har forretter det, som han forrerller 
reent ud i Fortalen til hans Grammatik, samt bevidner, at han har befundet, 
ar, Dialekterne undtagne, er der ingen Forffiel imellem Lappernes Sprog i 
Finmarken ogi Sverrig. Og heraf tanker jeg der er beviist, at forfliellige 
Folkeflags Sprog kan vare det samme, omendssionr de ey forstaae hverandre 
tale: Deter: Ungarernes og Lappernes Sprog kan vare det samme, uagtet 
jeg ey har forstaaet Lapperne tale. Og at altsaa dette Enthymem: En Ungar 
forstaaer ikke en Lap cale, følgelig have de forffirMge Sprog, er eturig- 
tigr og ugyldigt Beviis.

§ 2.
Om Ungarernes og Lappernes Sprog er det samme, bor ikke 

undersoges af disse Folks Boger.
Efterår det er viist, at der ey kan dommes om et Sprogs Overeenstem- 

Mlse, eller Forffiellighed deraf, ar forffiellige Folkeflag ey forstaae hverandre, 
meene nogle Konstdommere, al de maae gaae en anden Vey, som er ler nok, 
og ikke heller gandffe uvis, dersom Resten foyer. Nemlig: De ligne Skrifter, 
som ere udkomne hos begge Folkeslag, sammen, og see de, ar den samme Me
ning er udtrykt med de samme Ord i begge Skrifter^ saa erkläre de Sprogene 
for at komme overeens; i anden Fald, betragte de Sagen som afgiorc ved dette 
Beviis, og fastsatte, at Sprogene ere forffiellige, isar dersom dem enken farres 
Lyst, eller Did til at anstille videre Undersogning. Men dertil, at i Beger af 

' po 00 3 eet



662  Beviis/ at Ungarernes og Lappernes Sprog 
eet Slags, te samme Meninger kan ansees for afskrevne med de samme, eller 
ncrsten de samme Ord, holder jeg Tre Ting for nodvendige.

F-rst. Ak begge Boger have i deres Land Ord for Reenhed, det er: at 
en Bog f. E. en Lappisk, er skreven med Ord, som ere virkelig og agte Lap- 
piske, og ligeledes en Ungarsk Bog indeholder virkelig Ungarffe Ory. For, 
dersom der i en Lappisk Bog forekommer en Mcrngde Ord, som nycligen ere 
opfundne af de Herrer Misfionarer, som have forfaited Boger, og ere af et 
andet Sprog omdannet i Lappisk Skikkelse, hvo vil da forundre sig over, at disse 
ikke findes i den Ungarske Bog? Men det er vist, at de Lappiske Boger, fem 
ere kun faa, enten ere Bonne-Boger, eller henhorende til den christelige Leere. 
Siden nu Lapperne for Missionerrernes Ankomst intet kiendte til den store Gud, 
det evige Liv og Troens Hemmeligheder, og havde ikke beqvemme Ord til at 
udtrykke disse Ting, saa var det nodvendigt, at deres Lavere gave disse Ting 
Navne, tagne allevegne fra, forklarede for Folket Bemarkelsen af disse nye- 
giorte Ord, hvilke de lode trykke, og gave Lapperne at lcrre uden ad; Saale- 
des have de lort at kalde den sande GUD jbmel, eller Jumala, et Navn, 
som er taget af Lappernes gamle Asgud: Saalcdes er Ordet Hellighed (Paflatas) 
ladt dem tilbage af deres vvertroiffe Fester. I den Sted lerrde man Ungarerne, 
da de omtrent Aaret 1000. under Kongen, St. Stephan den Forste, amoge 
den Christne Religion, at kalde GUD iften, og at udtrykke det Ord Hellighed 
ved Szent. De andre til Religionen og Troen henhorende Ord, i hvor Unga
rerne end have faaet dem fra, have de vist ikke faaet dem fra de Norske; Saa 
at de nodvendig i flige Ting meget tnaae vare forfliellige. Jeg maatte vare 
uendelig, dersom jeg vilde opregne alle de andre Ord, hvilke, omendfliont De 
findes i Lappisse Boger, ja bruges ogsaa i daglig Tale hos Lapperne, dog in
genlunde kan ansees for at have Lappisk Oprindelse, men i Tidens Leengde ere 
laante af deres Naboer, enten de Norske, eller Svenffe. Saadanne ere i Det 
ringeste alle de, som paa nogen Maave henhore til Videnskaberne og Konsterne, 
samt til Krigsstanden, Statskonsten, Agerdyrkningen og Soe-Videnffaben. 
Ligeledes er det ikkun af Rogte, at Lapperne kiende ti! de fleste Fedevahre, fire- 
foddede Dyr, og Fifle. Selv det Ord 25røt> (Leibe) vil jeg neppe troe vir
kelig er Lappifl; thi foruden at det har en storOvereenstemmelse med det Tydfle 
Lab, og det Moschovitifle Qleba, maa det tages i Betragtning, at disse Folk 
have nu i saa mange hundrede Aar manglet det egentlig faa kaldte Brod, og 
rndfliont jeg tilstaaer, at de i gamle Dage, da de beboede bedre Lande, have 
brugt Brod, mener jeg dog, at Navnet siden er undergaaet, da de ey havde 
Tingen mere. I hvordanne Det end er, er Lappernes Sprog opfyldt med saa 

mange 
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mange nye Ord, saa at endog i den korte HErrens Bon forekomme Syv. 
Nemlig i. . . . Du som er i Himlene. 2. Helligt vorde Dit Navn. 
3. Tilkomme dit Rige. 4. Giv os i Dag vort daglige Brød. 5. Forlad 
vs vor Skyld. 6. Som vi og forlade vore Skyldnere. Leed vs ikke i Fristelse. 
Disse Ting beroede visseligen paa hans Tykke, som forst oversatte HErrens 
Bon paa Lappiss. Ja i Oversættelse af stige Ting bruge Missionærerne ey 
allene nyegivrte Ord, men endog gandsse forssiellige Forklaringer. Jeg vil 
anfcre Gronloendernes HErrens Bon, faadan som den er oversat paa Tydss 
af Hr. Anderson i hans Efterretninger om Island, i den Tydsse Udgave.

Vatter unser, der ist inr Himmel, dein Namen werde (mit Lob) erhoben 
von den Menschen, das dir zugehöret, laß Herkommen, in dem Worte von dir 
(handelnd) unterweise uns. Wen du etwas wüst im Himmel, laß das auch 
also geschehen auf Erden. Gieb uns heute unser Speise. Zorne nicht, weil 
wir untüchtig, und dir ungehorsam gewesen sind. Die auf uns zürnen, auf 
dieselben zürnen wir nicht. Verrheidige uns vor dem Teufel, was nicht taugt, 
laß uns nicht berühren. Himmel, und alle Dinge gehören dir. Du bist groß, 
und preiSwürtigallezeit. Amen. Fadervor, derer i Himmelen, dirNavn 
vcere (med Lov) ophøyer af Mcnnestot. Hvad vig tilhører, tillad ac 
komme. Underviks os i Order (som handler) om dig. Derst>m du vil 
noget i Himmelen, saa lad der og fkee stråledes paa Jorden. Giv os i 
Dag vor Spist. Vredes ikke, fordi vi have vcerer unyttige, og dig 
Ulydige, paa dem, som ere vrede paa 00, vredes vi ikke. Forsvar os 
for Dicvelen. Lad os ikke røre der, som er unyttigt. (ondr) -Himmel 
og alle Ting høre dig ris. Du er stor, og alriid'prnsrcerdig. Amen. 
Jeg gaaer andre Beviser af dette Slags forbi. Jeg vil ikkun anfsre een An- 
mcrrkningafHr.wøldike, somi den anden Deel af det Kongelige Kioben- 
havnsse Videnssabernes Selssabs Skrister taler saaledes: De Danste Missto- 
narii, siger han, har i 24 Aar indført flere Danste Ord i det Grøn- 
landste Sprog, end de gamle plorste i hele 400 Aar, i hvilke de har 
levet i Grønland. Men om stigt ogsaa er sseet hos Lapperne, og der har 
vcrret lige saa stor Nodvendighed i at derssuldeffee der, som hos Gronlanderne, 
hvad vil man da undre sig over, at de samme Meninger udtrykkes med andre 
Ord i de Lappisse Boger, end i de Ungarsse?

Det ander jeg mener er nodvendigl for at kunne, ved at ligne Boger 
sammen, domme om er Sprogs Overeenstemmelse, er ai begge Boger ere 
skrevne paa den samme Dialekt. Thi ligesom Forssiellighed i Dialekterne gier, 
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at De ey forstaae hverandre tale, saaledes er Den ogstyld i, ar De samme Me# 
ninger synes uDlrykte meD forstiellige Ord. Dette hænder sig mest under de 
Omstændigheder, Dersom Denne Forstiellighed i Dialekten bestaaerfor en stor 
Deel i Bogstavernes UdelaDelse, Omsætning og Omstiftelse af sagdanne Ord, 
som i Talens Sammenhæng pleye ofte ar igien'.ages, og sættes ved Siden af 
hverandre. ©(mOanne ere Pronomina, Suffixa, Incerjeélioner, samt Hielpe# 
Verba; Thi Da Disse oste forekomme, omendstiviit Der med ethvert for sig fore# 
gaaer ikkun en liDen Forandring, Dog, naar De t en lang Sammenhæng staae 
ved hveranDre, synes De ar foraarsage en meget storForfflellighed. Jeg havde 
aldrig fuldet paa at denne Danste Construction: Giv mig en Drik "vand, 
udgjorde samme Mening, som Gib mir einen Trunk Wasser, dersom jeg ikke 
af Dialekternes Forffiellighed havde erfaret, ar Bogstaverne i disse Ord blive 
paa adffillige Maader omffiftede, og havde lært denne Omskiftelse ved nogen 
Erfaring. Nu da; Efterfom Det er klart af forrige §, at Der maae være nogen 
Forstiel i Dialekten imellem Ungarerne og Lapperne, saa var Det nodvendigt, 
at Den, fom vil ligne Begerne fammen, forst noye undersoger, hvori Forffiellen 
bestaaer, af hvilke Bogstavers Omsætning, Omstiftelse, Udeladelse v, s. v. dm 
har sin Oprindelse, ja han burde giere denne samme Forandring i een af Bo# 
gerne; Saa kunde han omsider domme, om De samme Meninger ere uDtrykte 
med De samme, eller næsten samme Ord.

Dog ikke engang da stal han være i Stand til at domme herom, med 
mindre De samme Regler ere fulgte i begge Bogers Udffrivning. Og Dette er 
det Tredie, som jeg for erinDrede, var fornoDent. Thi omendstiom Forffiellig# 
hed i Dialekter foraarsager i Skrifter en stor Forstisl, er Den dog langt (terre, 
som kan foranlediges af Uovereenstemmelse i Skrive, Rigtigheden. Og er Denne 
Forstiel noget vel mærkelig, som Den er i Denne Tilfælde, er al den Umage spilt, 
som man anvender paa, ar faae disse Skrifter til at komme overeens. Dog, 
som jeg siden stal tale noget udforligere om Leems Lappiste, og Den Ungarste 
Skrive-Rigtighed, vil jeg her allene erinDre: At aldrig har nogen Ting kunnet 
været underkasted flere Omvexlinger og Forandringer, end det Sprog, hborvm 
jeg taler, hidindtil har været strevet efter forstiellige Regler. Enhver Skriftfor# 
fatter tiltager sig Ret til at danne sig en Skrive-Rigtighed efter eget Tvkke. (•) 
Dette er noget Ganander for længe siden har besværet sig over, og, for at vise, 
hvor stor Grund han havde dertil, anforer han i hans Grammatik fem forstiel# 

lige

C) Hr. Ihre har i hans Afhandling om den Lappiffe Skrive Rigtighed allerede i Aaret 1743. 
Lydelig igieimemheglet denne selvtagnrFriehed, og den Bildende, som kom heraf.
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lige Forfatteres Skrivemaader, som visselig ere hverandre meget ulige, nemlig 
Tornsieo, Grans, Lunds, Fielsir-ms, og ens kil, som ep Har Villet vier
fik Navn bekienvr; Her ere de.' •

Skrive-Rigtighed.'
Toruses. Grans. Lunds. FielsirjSms. DenUbensvntes. Paa Danst.
Atze. Aggie. Atze, Artie. Ackie. Fader.
Jietze. Jegg. Jedz. Etz. egje. Jegle. Selv.
Oidzod. Auggud. Oitzot. Adtiot. Aggiod, Ac faae.
Ziatzie. Kiatzie. Ziatze. Tiatz. Giatze. Vand.
Kotzot. Kuggud. Gaeckiot. Kotiiot. Kotzot. Ar kalde.
Zialme. Gialme. Zialme. Tialme. . Gialme. Dys.

Men endstionr nogle Svenstes Skrive-Rigrighed viger ey gandffe fra Ungarer» 
nes Maade ar strive paa, viger den dogmeger derfra i ar udskrive de Stavelser, 
paa hvilke, som sir egentlige Mcrrke, derre Sprog tiendes fra alleandre, baade 
Dstlige, og Vestlige. Men den Skrive Rigtighed, som Hr. Leen» bruger, er 
saa forstiellig fta Ungarernes, ar dersom jeg afstcev en Ungarst Construction 
efter hans Regler, er jeg fuldkommen vis paa, aungen Ungar, ey allene forstod 
den, men kunde rkke engang lcrfe og udrale Den. Saaledes, for Exempel, stulde 
ingen Ungar forstaae disse Ord: Azhiam Zhioordaiaa megien. Men st rev 
jeg. Atyåm Tsordaja megyen, fattede han strax denne Mening: Min Fa
ders Hisrd gaaer.

Skulde nogen, da Skrive-Rigrigheden er faa forstiellig, faae Lyst ril at 
sammenligne en Ungarst Bibel, eller HErrens Bon med disse Boger paa Lap- 
pist, (for' mig maa ban gierne giere der) han vil uden Tvivl erkläre disse Folkes 
Sprog for ar have sier ingen Overeenstemmelse med hverandre; Men derre 
hans Udsigende grunder sig paa er Beviis, som Konftdommere, der have Kund
stab i Sprogene, nappe stal antage, da, for ar domme om et Sprogs Over- 
eenftemmelse, ikke andre Boger bor lignes sammen, end de, som ere afskrevne 
paa Foliers egentlige Sprog, med den famme Dialekt, og nerstenefter desamme 
Skrive-Regier.
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§ 3»

At Ungarernes og Lappernes Sprog er det stimme, bevises afden 
Lnghed, der er i at udtale Ordene paa.

Vi lcrre af daglig Erfaring, at man allene paa Udtalen kan kiende eet 
Folks Sprog fra Ver ander, saa ar, naar man hyrer dem rale paa forstiellige 
Sprog, omendffiom man ep forstaaer Sprogene, kan man dog ler domme, ar 
Disse have eer, de Andre et ander, deTredie der lredieSprog. Saaledes, der, 
som man horer rale Hebraist, Grast, Larm, Tydst, kan man strap paa Lyden 
kiende Forstiellen imellem Sprogene. For nasten erhverr Sprog har, i ar 
bruge visse Vocaler, Consonanrer og Stavelser, noget besynderligt for sig selv, 
og som er der saa egentligt, ar der ey findes lige danne i andre. I der ringeste 
har Der Ungarste en saa besynderlig Udtale, ar det endog herpaa allene rilstrak- 
felig kan bevises at vare forffielligr fra alle paagrandsende Folks Sprog. Og 
Dette kan vare Aarsagen, at endstionr adffiilige fremmede Sprog bruges hist og 
her i dette vidtløftige Rige, nemlig Hebraist, Grast, Larin, Illyrist, Tydst 
med mange andre Sprog, som komme af Disse; har Dog ingen, ver jeg veed, 
fuldet paa at bevise der Ungarste Sprogs Overeenstemmelse med noget af Disse. 
Tvertimod de fleste Ungarer pleye at sige om deres Sprog, at det er f-dtuden 
Moder, er en Jomfrue uden Docrer. Dette er vist, al del maa tilstrives 
denne besynderlige Udtale, ar lettelig ingen UDmlandst kan, endog af den längste 
Omgang, lare dette Sprog saaledes, ar man ikke, saa snarr han begynder ar 
tale, kan hore strap paa ham, at han er fremmed, med mindre een, maastee 
fra Barns Been bliver opdraget iblanr Ungarer. Dette giere de mangfoldige 
Vocaler, som Ungarerne frem for andre Nationer bruge, som og nogle klar 
lydende Consonanrer, hvilke at udtale bag ester, ihvorvel De falde meget bløde, 
forekommer Dog De fleste Udleendinge som nasten ugiorligr. Desuden bliver og 
det Bogstav G brugt paa adstillige og mangfoldige Maader. Dette kan liene 
til Beviis: De Bogstaver?, L, N, T, naar der kommer Vester, blive klar« 
lydende, som i Ordene: Gyongyetském, (min lille 2Ldeisteen) Mely,(Styft) 
Nyajas, (sinigrende) Atya, (Fader) hvilkes Udtale ey lares uden ved Konst, 
greb. Desuden udtales anderledes: S6, (Salr) Szo, (RM) Zhido, (en 
Hebrcr°r) anderledes Vs, som: Isarsago,. (siadderagrrg) anderledes Tz, 
føm: Pitziny, (liden.) Hvor stor Vansselighed Fremmede finde, hvor saa- 
danne Bogstaver og Stavelser stode sammen, det vide vi Ungarer best. Men 
lad os hore, hvad Hr. Leem mener om Den hos Lapperne brugelige Udtale. 
Esterat han Da har tilstaaer, at Lyden i DetLappisse Sprog er gandjke forssiellig 
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og anderledes/ end i alle andre, ham bekiendte Sprog, siger han videre Side Z78. 
i hans Grammatica: “ Ikke den beste Mester kan strive delte Tungemaal saa, 
" at h ns Bogstaveren saa aldeles til Punkt og Prikke svarer til Lappernes 
" Udtale, at Laseren derefter kan udnavne alle Lappiste Ord just, ligesom de 
" af Lapperne pronunceres. " Men omendstionr Hr. Forfatteren siger her nor 
gel formeget, saa erdetdogaabenbare, at den Lappiste Udtale maa vare gandste 
besynderlig. I det ringeste klageDisciplerne i Trundhiem-Skole, at man jam
merlig dreyer Tungen paa dem, naar de stal lcrre at efterligne den Lappiste 
Udtale; for der bliver nok aldrig nogen, som faaer den aldeles ret. Zkkedesto-t. 
mindre, omendskionc Lapperne have en gandste besynderlig Maade at udtale 

'Ordene paa, forekom den mig dog saa bekiendt, at naar jeg horte dem tale, 
bildte jeg mig ind, at jeg var i mit Fadreneland iblant Ungarer. Jeg markede, 
at Lapperne havde alle Ungarernes Vocaler, ligeledes de klarlydende Consonam 
ter, og at Bogstaver S og Z havde den samme og adstilligeLyd, og forekom der 
ligesaa ofre. Men deres Ord, som falde de Norste vansteligst at navne, havde 
jeg ligesaa stor Vanstelighed med at udtale, som en fod Lap, der er, ingen. 
Dette samme markede Lapperne, og bildte sig fuldkommen ind, at jeg forstod 
deres Sprog, samt runde tale med dem, om der behovedes, og udstrote det 
Rogce, som siden udbredte sig til Kiobenhavn. Men i sig felv var Anlednin
gen til denne Undersogning denne.

Medens vi blev opholdte af Modvind i Mauersund, som er en Havn paa 
Grandserne af Finmarken, besogte vi Kiobmanden paa Stader; Desuden var 
og tilstade Hans Velarvardighed Hr. Daaß, Missionair iblant Der Folkeflag, 
som lever af Fisterie ved Kysterne af Haver, som gaaer op dertil, og kalder sig 
det Careliste, samt siges ar vare fordum kommet herhid fra Carelen. Een af 
disse Carelier, som af en Handelse kom ind i Stuen, laste paa Missionairens 
Anmodning Fader vor. Men hvad stem? Foruden nogle Ord, som vi fuld
kommen forsiode, var Maaden ar udtale de andre paa, saadan, som man ey' 
kunde venre, uden af en Ungar. Dette bestyrkede Hr. Parer Hell gandste i 
sin Formodning, at der Finlandste og Lappiste Folkestag stod i Forvandlstab 
med der Ungarste. Og fra den Tiid af ffyndte han idelig paa mig, at jeg, da 
han var bestaftiged med vigtigere Forretninger, stulve undersoge, hvad nær« 
mere Ooereenstemmelse Ungarernes og Lappernes Sprog havde sammen. Men! 
Hvad Veystulde jeg tage, for at komme ril denne Undersogelse? Jeg havde 
ingen Hielpemidler ved Haanden meer, end en Lappist Grammatik og Lexicon, 
Leem havde udgivet, eftersom Hans Excellence Hr. Geheimeraad von Gcorm 
havde varet saa hoflig ar tilbyde os disse Beger, uden vor Begiering, da vi 
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reyste over Christiania. Da jeg aabnede denne Grammatik, faae jeg en stor 
Hoben Regler, men som var skreven paa Banff, hvilket jeg ey forstod. Saar 
jeg i Ordbogen, fandt jeg de Lappiffe Ord næsten ffrevne allene med Wocaler, 
vg Confonanrerne vare satte i saa forunderlig en Orden, at jeg paa ingenMaadr 
kunde komme efter, hvorledes de kunde lases, eller udtales. Jeg rilstaaer, 
jeg lod Moder falde, og for ey at giere intet, giorde jeg noget andet. Men 
Hr. Pater Hell igientog sine forrige Anmodninger, og fandt vi undertiden eet 
eller andet Ord i Ordbogen, som'ved en liden Forandring kunde vare Ungarff, 
giorde vi os stor Umage med at undersoge dets Bemærkelse, for at see, om 
Det og heri kom vvereens med et Ungarff. Men denne Undersogelse kostede, som 
jeg sagde, alt for megen Umage. Tdi da de Lappiffe Ords Bemærkelse staaer 
i Ordbogen paa Dansk, som jeg ey forstod, saa maatte jeg forst oplede disse 
Danffe Ord paa Registeret af Nucleus Latinitatis, og saa tgien efter delle 
Register kaste op i Nucleus Latinitatis, for at faae at vide, hvad disse Ord 
betydede paa Latin, hvoraf jeg omsider kunde siutte, om det Lappiffe Ord, som 
si-mes tillige at vare Ungarff, havde den samme Bemcerkeise hos begge Fol» 
Wag. Dette Arbryde, som for sig selv ey var behagelig, blev endnu tnere 
kiædsommelig derved, at mange Danffe Ord, som forekomme i Ordbogen, 
fandtes ikke i Nucleus; Som og, at jeg ofte, efterat have tilendebragt en heel 
Undersogelse, befandt, at det Lappiffe Ord, faadan som jeg lidet havde foram 
Drei det, at det kunde vare Ungarff, ey bemærkede det samme hos Ungarerne. 
Saa maatte jeg da igten satte andre Bogstaver i Staden for nogle af de for# 
rige, og begynde hele Undersogelsen igien for fra, og endda ofte var ligesaa 
uhaldig med mit andet Arbeyde. Hvad Under, at jeg anden Gang tabte 
Modet? Men faa kom nogle Lapper fra Biergene, fom ligge Ti Mile oppe i 
Landet, til os med deres Rensdyr. Da for at fyldcstgiore Hr. Pater Hells 
Willie, (fom endog i Henseende til Manden selv at udtale paa, blev ved at for
sikre , at Ungarernes og Lappernes Sprog var det samme) hentede jeg adffillige 
Lapper ind i Kammeret, vg spurte dem ved en Tolk om Navnene paa adffillige 
Ting. Men strap, foruden at jeg overalt markede, at Udtalen var aldeles 
Ungarff, fandt jeg , at mange, endog i Bemarkelsen selv, kom vvereens mel) 
De Ungarffe, og altfaa virkelig vare Ungarffe. Jeg asffrev dem derfor alle efter 
Den Ungarffe Skrive-Rigtighed, og opfatte dem noye paa Papiir. Fordi jeg 
giorde dette tidt, og det traf ind, at Lapper af forffiellige Dialekter kom der 
paa Øen, fik jeg en temmelig stor Fortegnelse paa de mest forffiellige Ord, og 
som i fin Tiid kan blive til fortræffelig Nytte. Og faaledes, da jeg nu ikke 
heller selv tvivllde om Sprogenes Overeenstemmelse, gav jeg mig af al Magt, 
saa vidr de lwdvendige Forretninger det tillode i Fach med Undersogelsen.
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Forst oa, at jeg ikke ffulde have Uleylighed deraf, at jeg ikke forstod Banff, 
som Sproget, hvorpaa de Lappiffe Ords Bemcerkelftr vare udtrykte i Ordbo
gen, kog jeg mig for ar oversatte Ordbogen selv paa Latin. Og da Hr. 
Banning, Prcrsten paa Stadet, flittig hialp mig med at fortolke, havde jeg 
inden faa Uger heele Ordbogen skreven paa Latin, hvorved der blev mig langr 
lettere, ar sammenligne de Lappiffe Ord med de Ungarffe. Og som jeg vidste, 
at Overecnstemmelsen imellem forffiellige Folkeslags Sprog ikke nok var beviist 
deraf, ar man sammenstikkeren Fortegnelse paaOrd, som beggeFolkeflaghave 
rilfelles, med mindre man ogsaa viser, at begge Folkeflag komme overeens i 
Maaden at declinere Nomina, compavere Adjectiva, con jugere Verba, 
og bruge Affixa og Suffixa o. s. v. tog jeg mig for med Wid ar igiennemlcefe 
Leems Grammatik. Jeg brugte samme Hr. Pastor Maurung ril Tolk, og 
antegnede de Regler i Grammatiken, som henhorre ril min Sag, og var der 
forekommer mig noget tvivlsomt, eller uvist, opffrev jeg deri min Tegnebog.' 
Men hvad jeg har sundet, som tydelig beviser Overeenstemmelsen imellem Un
garernes og Lappernes Sprog, der stal jeg siden forkaste, naar jeg forst korte« 
ligen faaer giert mine Anmærkninger over Leems, og den Ungarffe Skrive- 
Rigtighed.

§. 4.

Om Leems Lappiffe og Ungaremes Skrive-Rigtighed,
Naar jeg taler om Leems Lappiffe Skrive-Rigtighed, maae ingen tcrnke/ 

at jeg vil forringe denne agkbare, og af det Lappiffe Folk velfortienre Mands 
Roes. Den Fliid, han har anvendt paa at polere dette Folk, saavel ved hans 
Ti Aars Tieneste, som udgivne Skrifter, (*)  fortiener altid hoyligen at roses. 
Jmidlerriiv tcrnker ikke Hr. Forfatteren selv, ar hans Grammatik er saa fuld, 
kommen uden mindste Feyl, ar der ey ffulde v«re nogle Poster, som han selv 
havde forandret, eller i det ringeste havde suffer vare anderledes, dersom han 
havde varer forsyner med beqvemmere Hielpemidler ril at ffrive den. Sandelig, 
dersom han endog havde havr den ringeste Kundffab om den Ungarffe Skrive« 
Rigtighed, eller han havde kommer over Ungarffe Grammatiks da tvivler 
feg ingenlunde paa, ar han jo havde vilder ffrever sin Lappiffe Grammatik i en 
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(*) Iblant andre er hans Verk om Lapperne i Finmarkcn det vigtigste, hvori han forMer 
om deres Lrvcmaade og S«der, samt oplyser det itted Kobberstykker, udgivet iKioden- 
havn Aar 1763. paa Danst og Latin sammen, i Qvm.
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langt anden Form og Skikkelse. Men i faa stor cnFraliggenhed baade kil Lands 
vg Vands var Dette neppe at onsse, enD siden at haabe! Hr. Forfatteren maa 
derfor optage Det uden Fortrydelse, hvad som i folgende stal anfores, enten om 
hans Skrive-Rignghed, eller om Regler i hans Grammatik.

I hans Skrive-Rigtighed bruger Hr. Leem Fem Vocaler (selvlydende) 
3. e. i. o. u. men Diphtonger (dobbeltlydende) (sandelig et stort Antal) Ni og 
tredive, nemlig: aa, ae, ai, au, ee, ei, eu, ia, iaa, iae, iai, iau, ie, 
iee, iei, ieu, ii, io, ioe, eoi, iou, iu, iui, iuo, oa, oaa, oaai, oe, oi, 
ou, ua, uaa, ue, uei, ui, uo, uoi, uou, uu. Saa Vocalerne med 
Diphtongerne udgiore tilsammen 44 i Tallet, da Der ey ere mere end 17 Con« 
fonan ter. Paa Denne Maade at afskrive De Lappiste Ord, maatte Det nodven, 
dig ffee, at ikke allene Ord, men hele Linier, ja gandffe Sider bleve fulde af 
Vocaler, fom man stal blive vaer ved endog lsselig at see i de Lappijke Bsger. 
Dette, foruden at Det falder Den Skrivende kedsommeligt, Da han maa af
skrive korte Ord med mange Bogstaver, samt Udgiveren kostbarere, at lade 
Det trykke, fvraarsager det ogsaa Lceftren en Uleyligded, font jeg ingenlunde bor 
forbiegaae. Thi Da Lceseren feer i De fleste Ord tre, fire, ja ogsaa fem Vvcaler 
ved Siden af hverandre, bliver han raadvild, hvo der b horder sin Lyd fom 
Vocal, hvo Der lsber sammen til een Diphtong med foregaaende, eller folgen, 
De, og hvilket folger heraf. Om Ordet bestaaer af to, eller tre, eller fire Sta, 
vUser. f. E. i Ordet Vuoigi (Smør) Ber maa han med Foye ftaae i Tvivl, om 
Det bestaaer af fire Stavelser: Vu-o i-gi, eller tre: Vuo i-gi, eller to: Vuoi
gi. Jeg har af Lappernes Mund tørt, at Det er kun een Smvelfe, og udtales 
aldeles paa samme Maade, font hos Ungarerne Vs>. (Smør) Ligeledes maa 
han blive forlegen med Ordet Zhioaarve, (Horn) om Det bestaaer af fire Sta- 
velser, og bor lafeéZhi-o-aar-ve, eller tre: Zhio aar-ve, eller to: Zhioaar
ve, Ungarerne udtale Det i een Stavelse: Szarv. (Horn) Paa samme Maade 
ere Vocaleme i mange andre Ord pakkede paa hverandre som i en Dynge, 
og bringe Laseren i en Vilderede, som han ffal have meget ondt for at finde ud 
af, med mindre man fatter, at han forstaaer Ordene, og altstia det Lappiffe 
Sprogselv. I Besynderlighed er det aabenbart, at Ungdommen, som larer 
at stave, af at lagge sammen, foraarsages herved alt for svart et Arbeyde. 
Men Da jeg tankte paa, hvorfra denne faa store Mangde Vocaler mest maatte 
komme, faldt disse Aarsager mig i Tankerne. Først: Fordi det Lappiffe Sprog 
er af Naturen meget klingende og lydelig, og har en Mangde Ord, fom bestaae 
af fiere Vocaler enD Consonanter. Desuden udtales Vocalerne af dette Folk 
med saa adskillig og mangestags Lyd, at Latinernes ordentlige Vocaler og Diph
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konger ey forflaae til at: udtryks Den. Herudover bruger Hr. Fielftr^m i 
hans Grammatik for Lapp/rne i Sverrig ni Vocaler: a, e, i, o, u, y, ä, ä, ö, 
og femten Diphtonger ai, åi, au, du, ud, di, ei, uo, uo, ui, vi, ou, oi,ue, eu. 
Men den Finniste Grammatik har otte Vocaler, og sexten Diphtonger, For 
der ander: Fordi Hr. Leem, for at udtrykke et vist Slags Lyd, som Lap» 
perne have for sig selv i deres Vocaler, bruger den samme Vocal fordobler, 
äa, ee, ii, ni. ni. Denne Maade, at udtrykke Vocalernes sorstiillige Lyd, 
kan vcere meget god i et Sprog, hvori forstiellige Vocaler sieldnere komme sam
men, som det Danste, f. E- Men i et Sprog, som har mangeVocaler, der 
et: i hvis Ord mange og adstillige Vocaler forekomme alligevel jevnsides, kan 
denne Maade, at adstille Vocalerne fra hverandre, ikke bruges, uden ar for- 
aarfage Læseren store Uleyligheder. Den rredie Aarsag har jeg fornummet er, 
at Hr. Leem udtrykker en vis Lyd nogle Consonanter have, som Ungarerne 
kalde Klarhed i Lyden, ved at lerage til saadanne Consonanter det Bogstav i, 
eller je. Der er Bogstavet i ingen Vocal, ikke heller udgior det en Stavelse 
med soregaaende Consonant, men viser allene, at denne bor udtales noget an
derledes, end den pleyer hos andre Folkeflag. Ligesom da disse klarlydende 
Consonanter forekomme meget ofte hos Lapperne, saaledes moder og der Bog
stav i alt for ofte i Leems Skrive,Rigtighed. Saaledes f. E.

Saa tidt der Bogstav N bliver klarlydende hos Lapperne, fætter han der 
Bogstav i til det, i Ordet Niaalom (jeg slikker) hores ikke Bogstavet i, ikke 
heller er det et Ord af tre, men af to Stavelser: Niaa-lom. Ungarerne, som 
jeg siden stal vise, strive: Nyalom. (jeg slikker) Det samme glor Hr. Leem, 
faa sidt som Bogstavet G bliver klarlydende i Begyndelsen af Ordet. Hvor- 
fore Giærmom (jeg kommer til Fornuftens Brug) bestaaer ikkun af to Sta
velser, eftersom Bogstavet i ikke hores. Ungarerne skrive Gyermek, og be# 
tegne dermed et Barn, eller-den som kommer til Fornuftens Brug. Bliver 
Bogstavet P klarlydende i Enden af Ordet, faa tilsoyer Leem det foruden 
Bogstavet i nok en anden Vocal, som Vaggie. (Dal) Ungarerne kalde ett 
Dal Völgy.

Foruden Bogstaverne N, og P, blive ogsaa hos Lapperne T, og L, klar
lydende , ligesaavel som hos Ungarerne. Men at disse blive klarlydende, syneS 
Hr- Leem ikke nok at have mærket, især hvad Bogstavet L angaaer.

Da Hr. Leem var kommen til at udtrykke Bogstavets S Lyd, som sande
lig er adstillig hos Lapperne, fandt han faa stor Vansselighed for sig, at han 

udbryder 
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udbryder i disse Ord: " Vansseligheden i Lappernes Tungemaals Orthographie 
" og Udtale foraarsages fornemmelig af den starke 8ihiio, ogAfpiratione, som 
" i mangfoldige Ord forekommer, og det saa hyppig, at den ikke allene fore- 
11 kommer undertiden to gange i eet og det samme Ord, men endog i nogle bc# 
“ fissde'ä paa f o Stader udi een og famine Stavelse. Og siger han: Zkke den 
“ beste Mester kan strive dette Tungemaal saa, at hans Bogstaveren saa aide- 
" lestil Punkt og Prikke svarer til Lappernes Udtale, ac Lerseren derefter kan 
“ udngvlte alle Lappisse Ord just, ligesom de af Lapperne pronunceres. " Om 
sag et, saa maa Ungare sandelig have havt meget gode Skrivemestere, da jeg 
har lom af egen Erfarenhed, at ingen Lappist Udtale, i hvor vansselig den end 
maa forekomme Hr. Lcem, er i sig selv saa vansteiig, at jo enhver ung Ungar, 
der kan ffrive (som de kan ncrsten alle) skulde fcerdig kunne optegne den paa Pa
pist, og det saa noyagtlg, ar han kunde, naar han lystede, iglen oplåse den af 
Papister, med en Tone, som fuldkommen lignede Lappernes. Men ar og en
hver anden, som ey er en Ungar, stal kunne udtale er Ord, som er saaled<S 
ssrever, ligesom en Ungar, del er jeg vist ikke Borgen for. Men ar komme til
bage til Sagen.

Bogstavet SD tillcrgger han den samme Lyd, som der har hos Latinerne.

Sh; ener Zh kalder han en Hvislen med Afpiration, og midt i Ordene, 
siger han, er der ingen Forsslel imellem dem, dog i Begyndelsen af Ordene ril- 
lckgger han Bogstaverne Zhi en besynderlig Udtale, og forssielilg fra Shi, men 
hvordanne den er, siger han ikke. Endelig glor han Forstiel imellem dzhi, og 
tzhi, som ssal lares af Brugen. Men af dette er M iglen aabenbare, at Bog
stavet i i at udtrykke Lyden af 8hi, Zhi, dzhi, tzhi, er ncesten ar ansee, som 
overfiodigt, og tiener intet til andet, end til at forvpeVocalernes Tal, og den 
Deraf flydende Forvirring.

Men om der kan, vg bor raades Bod paa dette Onde, det veed jeg aldeles 
kommer mig allermindst ved. Og det er Ikke heller i den Henseende jeg har sagt 
dette, men derfor allene, at det kan sees, hvor store Besværligheder jeg har 
havt at drages med, endog i Henseende til Leems Skrive-Rlgtighed^allene, da 
jeg undersogte Overeenstemmelsen imellem Ungarernes og Lappernes Sprog. I 
Dens Stad have mine Landsmand Ungarerne en Skrive Rigtighed, lom er 
ypperlig dyrket i mange hundrede Aar, erkort, let, bestemt, dannet og b egve in 
til at udtrykke alle Lappernes Toner og Lyd. Hvad det er for en, ssal vi kor- 
religen faae at fee.

Vi
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Vi bruge da i Ungarn Latinernes fem Vocaler: a, e, i, o, u, disse 

Vocaler fatte vi undertiden en acuc Accent over, å, é, i, 6, ü, hvorved 
de faae en forstiellig LO fra den forrige. Dersom Ungarerne strive ro Prikker 
over o ogu, ö, ü, faa stal de udtrykke haarde, ag Ungarerne egentlige, To- 
uer. Heraf sier man, at Ungarernes accentuerede Vocal gielder detsamme 
fom Leems Diphtong, der beftaaer af to Vocaler, og at Ungarernes Vocal 
med Prikker over, betyder det famme, svm Leems Diphtong af tre Vocaler. 
Fslgelig, hvor Ungaren sirtter en accentueret) Vocal imellem to Vocaler med 
Prikker over, der lader han sig nsye med tre Vocaler, da Leem derimod maa 
have otte. Men dette trasser vs! neppe int?. Derimod hander det sig ofte, at 
en Vocal med Prikker over, fattes ved Siden af en accentueret), eller een ac# 
centneret) ved Siden af een anden, font og er accentueret). I forste Fald tn a a 
Leem bruge fem Vocaler, i det andet fire, i begge har Ungaren nok af to; 
En Forkortning, font vist ikke er at foragte.

Denne Fordeel har og Ungarernes narvarende Skrivemaade, at, han
der det sig at Bogstavet i bliver til een Stavelsi med foregaaende eller esterfol- 
gende Vocal, og altfaa taber den Kraft, den havde som Vocal, at, siger jeg, 
man striver da ey Bogstavet i, men j. (jota) (**) Saaledes strive de ikke 
Fözöie, (hans Rok) nten Fözöje, Leem striver Vuosshiuoie. Herved op
haves aldeles den Tvivl, font maatte foraarsageS derved, at Vocalen i kom til 
at staae ved Siden af een anden Vocal. Havde Hr. Leem fundet for got, at 
bruge denne Skrivemaade, havde han af de ni og tredive Diphtonger kunnet 
udelukket omtrent Tive; For faa mange er det, der dannes derved, at Voca
len i tilfoyes andre Vocaler. I Begyndelsen af Ordene iagttager han og just 
dette samme noye, og striver ikke iegn, (Jis) men jegn, ligesom Uigarerne 
strive jeg, (jis) hvorfore han ikke ogfaa glor det samme midt i Ordene, maa 
han selv best vide. Men nok om Vocalerne.

Hos Ungarer forekomme fire klarlydende Consonanter, nemlig G,L,N,T. 
At disse ere klarlydende, betegnes ved at satte det Bogstav y til dem. Gy, Ly, 
Ny, Ty, og altfaa er y hos Ungarerne hverken en Vocal, eller Consonant. 
At man hos Lapperne finder disse samme klarlydende Consonanter, det har jeg 
allerede tilforn erindret.

Bogstavets 
(*) Nogle satte over Vocalerne o og u, dct lidet Bogsiav e-
(**) De Gamle have undertiden brugt y i Staden for j

Qqqq
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Bogstavets S adskillige Lyd foraarsager ingen, der er kyndig i den Ungarste 

Skrive-Rigtighed, nogen Vanskelighed; Thi naar Leem amager fem forstiel- 
lige Toner hos Lapperne, som stal udtrykkes ved s, sh, zhi, dzhi, tzhi, antage 
Ungarerne Sex, som skal udtrykkesved 8, Z, Sz, Zs, Ts, Tz, jeg har ogsaa 
virkelig fundet den siette Lyd iblam Lapperne. Men derer atmcrrke, ar de 
gamle Ungarer have udtrykker Lyden ts, ved cz, eller cs (*) de fleste nye bruge 
i deres Skrivemaade ikke Bogstavet c, men i dets Skad i andre Tilfalde Bog
stavet k. Dette er ogsaa at mcrrke, ar Bogstaver S har ikke samme Lyd, som 
hos Latinerne, men som Tydskernes (eb. Men vil de udtrykke den Lyd, som 
Tydsterne, eller Latinerne betegne ved S, strive Ungarerne Sz. Bogstaver Z 
lyder haardr hos Ungarerne, vil de udtrykke den Lyd, som Tydsternes Z har, 
strive de Tz, Begge Deele ere steere med en fornuftig Sparsomhed; Thi da 
Lyden, som stal udtrykkes ved Bogstavernes, eller Z, meget oftere forekom, 
mer i der Ungarske Sprog, end den Lyd, som stal afstrivesved Sz, og Tz, 
have de, for at beflitte sig paa Korthed, helst vildet udtrykke de Toner, som 
fieldnere forekomme, ved to Bogstaver.) Og dette maa vare nok sagt om 
Skrive-Rigtigheden. For nu er der aabenbare, ar den Ungarste Skrivemaade 
er tilstrcrkkelig ril ar udtrykke Lappernes Toner, og at altsaa de Lappiste Ord 
kan afskrives efter den Ungarste Skrivemaade. Og det maa jeg nedvendig 
giore, naar jeg vil vise, at det, eller det Lappiste Ord er Ungarsk. Thi frem- 
scrkter jeg for Ungarerne de Lappiste Ord saadanne, som Leem striver dem i 
hans Ordbog, stal de hverken forstaae at lcrse, eller udtale dem, men vil for, 
styde dem, som udlcendiste; Men bruger jeg i Staden for Leems Bogstaver 
andre, som vel have samme Lyd, men komme overeens med Ungarernes Skrive« 
maade, stal Ungarerne baade kunne lcrse og udtale, og forstaae Lappernes Ord, 
vg tror, at de staae i Forvandtstab med deres eger Moders Maal.

Le em s Lappiste Orthographie rettes ester Ungarernes 
Skrive-Rigtighed.

Da jeg i det folgende stal bevise Overeenstemmelsen imellem Ungarernes 
og Lappernes Sprog af den Mcengde Ord, som ere gandste de samme hos begge 
Folkeslag; Men de selvsamme Ord, naar de strives efter forstielligr Skrive- 

Regler,

(*) Nu folge vi Hr. p.'.tiø papär, hvis Lexicon Latinö-Üngäncum uyellg igien er oplagt i 
Tyrnav Academies Bogtrykkere, yg tillige sproget med det Tydffe Sprog.
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Regler, synes som forstiellige og sårskilte; Sag seer jeg en Nodvendighed for 
mig, at rette Leems Skrive Rigtighed efter Ven, som Ungarerne bruge, det er, 
hvor jeg stal afskrive de Lappiste Ord, da i Staden for de Bogstaver, Leem 
bruger, at benene mig af Ungarsse, som have samme Lyd. For at kunne giere 
dette, maatte jeg frem for andet giere mig de Bogstavers Lyd bekiendt, som 
Leem har brugt. Men hvorledes ssulde jeg komme efter delte, da Hr. Leem 
glemmer det kil mundtlig Underviisning, ar lcrre Lyden af de fleste Bogstaver? 
Siden jeg Da ingen Latentester havde, bar jeg mig saaledes ad. Jeg giorde et 
Udtog af mange Danste Ord, som i Nomenclator svarede til visse Lappiste. 
Disse, naar Lapperne imellemstunder kom ril vor Øe, fremsatte jeg for dem ved 
en Fortolker, for ar fee, hvad Lapperne vilde sige ve betyveve. Det traf, som 
oftest ind, at de ncrvnte det samme Ord, som stod i Nomenclator. Ligesom 
nu Lapperne udtalte dem, afstrev jeg Vein noye efter den Ungarste Skrivemaade, 
og sammenlignede dem med de Lappiste Ord, saavansom Lecm havde strevet 
dem i hans Nomenclator, og da saae jeg strap, hvilke Ungarste Bogstaver 
svare til dem, Leem har brugt. Ester mange saadanne Forsog opsatte jeg mig 
en almindelig Tabel, som jeg kunde folge, for des magligere at afskrive Leems 
Lappiste Ord efter den Ungarste Skrive-Rigtighed. Men som denne Tabel 
har kostet mig stor Arbeyde, fda giorde den mig nu ogsaa en ypperlig Nytte, og 
stal giore herefter, dersom det er GUDS Villie. Men for dem, som stulde 
maastee faae Lyst til at sammenligne de Lappiste Ord med de Ungarste, er denne 
samme Tabel (da nodvenvjg, at jeg tor sige, deres hele Arbeyde er uden denne 
gaudste spilt. Her er den!

Forste Tabel.
Som viser de Anmcerkninger, der ere fulgte i at afffrive de W 

piffe Ord, Leem har brugt, efter den Ungarffe 
Skrive-Rigtighed.

I Star- 
dcn for 

Bogstavet^

Bor stri
ves.

Ungarerne udtale Bogstavet A med en lav Lyd, ligesom 
de Danste AA. Folgelig i Ststden for Lrems A A 
striver en Ungar A. . j1 AA. A»

r. SkalQstiq s
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14.

. s 3 Skæ- 
dcn for

Bor stri
ves.

2. Skal Bogstavet A udtales klinger, betegne Ungarerne
Bogstavet

det med en Acut Accent A. Leem striver uden Ac
cent A. , A. A'.

3- Da Ungarerne og Lapperne udtale Bogstavet A med en 
lav Lyd, og som nærmer sig til O , saa striver Leem 
undertiden Bogstavet O, hvor en Ungar vilde satte A. 0. A.

4- Det er vist, at Leems L gielder der samme, som Unga
rernes Bogstav E'. Æ. E'.

5 Efterkom Ungarerne og Lapperne udtale Bogstavet E'med 
en Lyd, som nærmer sigtil I, saa fætter Leem under
tiden I, hvor en Ungar vilde strive E' I. e;

6. Lcems OAA svarer i sig selv til Ungarernes OA, eller 
I OO eller O . OAA. O'.

7. Hvor Leem striver UO , der er gierne Ungarernes U nok,
undertiden maa man sætte 0, UO. U, 6.

8- Det er vist, at Leems NI (naar der kommer en Vocal 
ester) udtrykker en Ungar ved NY. NI. NY.

5» Saaledes stal man ogsaa i Slæden for Leems GI strive 
GY. GT.

1 GY.

10. Lecm erindrer, ar GN stal, ligesom hos Ztaliænerne, 
udtales med et Slags klar Lyd, Ungarerne strive 
NY. GN. NY.

li. Fordi Leem ikke nok har mærker den klare Lyd, som 
Bogstaverne T og L have baade hos Ungarerne og 
Lapperne, saa forsommer han undertiden at udtrykke 
den, undertiden fætter han nogle Consonanter til, som 
giore Udtalen vanstelig, og dette giver tilkiende, at 
Ungarernes klare Lyd ligger derunder. Men underti
den bruger han ZHI. ZHI. 1 TY.

32 Bogstavet S hos Lcem strive Ungarerne SZ. . S. SZ.
S3- (Bogstaverne SH, og ZH. lyde hos Leem, ligesom S 

1 hos Ungarerne SH, S.
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14. Bogstaverne ZHI, hvor de forekomme i Begyndelsen af 
Ordene, stal en Ungar forandre til TS.

I Sk«- 
den for 

; Bogstavet

ZHI.

Bsr stri
ves.

TS.
Is- Leems DZHI lyder som UngarernesZ8. . . DZHI. ZS.
16. Leems Z, og TZHI udtrykke Ungarerne ved TZ. . Z. TZ.
17. Den Lyd, font Ungarerne udtrykke ved Z, hvilken ikke 

allene de Dansse, men ogsaa de Tydske ikke have, men 
som Lapperne bruge, har jeg feet, at Leen» snart ud
trykker ved S> snart ved 88, eengang ogsaa vet) SK. 
Folgelig .har jeg t nogle Tilfalde i Staden for S, eller 
88, eller 8K, maattet strive Z. . S.SS.SK. Z.

At man stråledes kan strike eet Bogstav for'eet andet, uden ar Ordet stal 
faae en anden Lyd, der har jeg kmt af ar hore Lapperne tale. Z ar afskrive de 
Lappisse Ord, som folgende Fortegnelse indeholder, paa Ungarsk, benener jeg 
mig aldrig af flere, end hoyt af tv Slags af disse Anmærkninger. Fhi de Ord, 
hvori jeg havde maarret bruge flere, dem har jeg med Viilie gaaer forbi, for 
ey at falde besvcerlig for Laseren, der maa lade Oyet allene, og ikke Oret til» 
lige, domme om Liigheden imellem et Lappist og Ungarsk Ord. "

6.

Ottt Forffiettigheden af Dialekterne i Almindelighed.
Ved at folge foregaaende Tabel kan nasten alle de Lappisse Ord, som 

Leein har anført, stråledes afskrives efter den Ungarske Ekrive-Rigtighed, at 
en Ungar baade kan lase dem, og udtale dem fuldkommen ligesom en indfod 
Lap. Men fatter han og strax deres Bemærkelse? Ja i mange fatter han den 
strap, men ikke i alle, og dette kommer sig af Dialekternes Forssiellighed. At 
Ungarerne og Lapperne heri ere hverandre noget ulige, det kan ikke nogen forun
dre sig over, naar han beranker, at disse Folke flag have varet adskilte fra hin
anden i en Tiiv af Tretten hundrede Aar, uden at have nogen Omgang, -eller 
Samtale med hverandre. Har Finnerne en forssiellig Dialekt fra Lappernes, 
har Lapperne selv i de adskillige Svensse Provinher hver sin Dialekt for sig, 
findes denne samme Uliighed imellem Field-Lapperne i Finmarken, og Soe- 
Lapperne i Finmarken, faa mag der jo nodvendig ogfgg vrrre nogen imellem 

O.qqq z Ungarerne: 
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Ungarerne og Lapperne. Men Forssiel i Dialekt pleyer at giere fimdan en For
andring i Ordene ved at lægge Bogstaver til, fætre andre i Stæden, tage fra, 
o. s. m ar den , som ikkun forstaaer den ene Dialekt, har onr for at forstaae 
Ordene af den anden Dialekt. Hvo vilde for Exempel vel sige, ar Vand be# 
tydede dct samme som Waßer, naar han ikke var bleven vaer, ar nogle Ord for
andre ß til tt, hvoraf bliver Matter, andre omskifte Bogstavet r til n, nu har 
han Vatten, og andre igien udelade Bogstaverne tte, heraf faner han Vand 
ud. Ligeledes, hvo der ikke er kyndig i Dialekterne, og veed, at Ordet Mor 
er det famme fom Moder, og dette iglen fom Mutter, han vi! troe om Ordene 
Mor og Mutter, at de siet ingen Overeenstemmelse have i Bemærkelsen. Man 
veed de Dansse aldrig bruge det Tydske Bogstav z, og i Stceden for -dette be# 
time sig af t, saa de i Stæden for Zeit sige Tiid. Man stal aldrig finde hoS 
de Danffe Lyden af de Tydsse Bogstaver fch, men i Staden derfor ss, og de 
sige ikke Fisch, men Fisk- De forandre og pf til p, og ch til g, saa de i e>tæ# 
den for Pfeil sige pir!, og Flucht Fingr. Desuden giere de Dansse og Tydsse 
saa stor en Forandring med Vocalerne, saa at man næppe kan bringe det i 
Regler. Og dog formaaer alt Dette aldrig de Lærde til at give det Danffe 
Sprog ud for at være et særskilt og forssielligt Sprog fra det Tydsse. Saadan 
en idelig Omskiftelse og Udeladelse af Bogstaver, som jeg nys viiste er imellem 
de Dansse og Tydsse, har ikke Stæd imellem Ungarerne og Lapperne. Thi t 
hvor mange Toner og adskillig Udtale Ungarerne end have, saa have Lapperne 
dem og, lige saa mange, og de selvsamme. Dette er et unægtelig! Beviis, at 
der et mindre Forssiel imellem den Lappisse og Ungarske Dialekt, end imellem 
de Tydsses og Dansses Udtale. Men hvad de andre Omsætninger af Bogsta
verne angaaer, som forekomme hos Lapperne og Ungarerne, tor jeg sige, at 
naar man veed, at rette sig efter enhver Dialekts Egenskaber, og hvorledes 
Bogstaverne af eet Tale-Redskab letteligen omskiftes, det eene til deti andet, og 
hvad disse ere for nogle, og hvorledes de indtræffe i forffiellige Dialekter, saa 
siger jeg, tor jeg paastaae, at man snart intet Ungarsk Ord skal finde, som jo 
ogsaa findes enten hos Finnerne, eller Lapperne i Sverrig, eller i det ringeste 
iblant Lapperne i Finmarken. Men skulde der endog findes nogle, blive disse 
virkeligen faa, og man skal ligejaa lidet deraf kunne bevise, at disse Sprog ere 
forssiellige, som at det Tydffe og Dansse staaer i ingen Forvandtssab sammen, 
fordi der hos begge Folkeslag findes Ord, som ingen Liighed have med hver
andre. Men at ikke nogen skal sige, at en faa fuldstændig Indsigt i Dialekter# 
ne var niere at snske, end at vente af mig, saa vil jeg bede ham betænke, at i 
vor Tiidsalder ere allerede mange Boger skrevne for disse Folks Nytte, især 
Grammatiker/ hvori kyndige Mænd have Tud efter anden, og stykkeviis ved

Trykken
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Trykken bekienbtgiort deres Iagttagelser angaaende Dialekternes Forffiellighed, 
samt hvori denne bestaaer; Saa at man ved rekteligeu at forbinde disse Iagtta
gelser gierne kan forffaffe sig en rigtig Kundffab omForffielligheden t Dialekter, 
uden et stort og bekosteligt Arbeyde med ak reyse igiennem disse Landskaber. Og 
for at overbevise Laseren herom, vil jeg anfore de Anmærkninger, som nogle 
have giert i Svensk Lapmarken, angaaende Forskielligheden i Dialekterne.

Folgende har Hr. Ganander: " Bogstaverne inddeles eftersom udtales, 
" igiennem ved Hielp af Tungen: L. N. D. 1. af Ganen: J.G C. K. Tan- 
n verne: S. Z. R. Lceberne: B. F. M. P. W. Bogstaverne, siger han vide- 
* re, af eet Tale-Nedffab ombyttes leiteligen med hverandre, Lcebe-Bogsta- 
n verne tiest, undertiden ogsaaTunge-og Tand-Bogstaverne." Dette op
lyser han med Exempler, men dem gaaer jeg for Kortheds ffyld forbi.

Hr. Zielstrgmr taler i hans Grammatik saaledes: "Forffiellen imellem 
" Dialekterne bestaaer fornemmelig heri: i. nogle Vocalers Omffiftelse. 2. i 
** nogle Ords avffillige Bemarkelse. 3. i Endelsen af nogle Cafus og Tem- 
<* pora. Den ostlige Dialekt forandrer den nordliges a til i > eller og, naar 
" Ordene begynde af en Vocal, satter Bogstavet! foran dem. Undertiden 
" udtrykker een Dialekt de Ord ved en Vocal, font en anden udtaler med en 
" Diphtong. Dativus lingularis numeri endes hos nogle paa s, hoS andre 
" paa i. Accusativus lader nogle endes paa m, andre paa b. Naar Cafus 
“ mediativus endes paa. Stavelsen in, lægge de nordlige det Bogstav a dertil. 
*' Den forste Person i Verba endes hos de fleste paa am, eller om, hys nogle 
" paa ob, hos andre paa of. I de fleste Verba fluger den sydlige Dialekt den 
y/ sidste Vocal af den anden og tredie Person i Præfens Indicativus, ligesom 
" ogsaa den sidste Vocal af Imperativus.11 Men af samme Slags kan man 
see i Hr. Fielstr-ms Grammatik.

Den forhen omtalte Hr. Hsgstrsm, efter den Kundffab, han havde om 
de forffiellige Dialekter, har antegnet folgende: "Naar man veed, hvorledes 
" Literæ Bumaph pleye at ombyttes og bruges i Steden for hverandre, saa 
n kan man letteligen see, at jackab, jackap, jackam, jackap og jackaw 
" er eet og det samme Ord: Ligesom timer, tiptet, tiftet . . gæb, gæw, 
“ gawa 0. s. v. Med de svrige Bogstavers Ombyktelfe har det samme Be- 
" ffaffenhed. I Staden for dat: siger man tat. I Staden for afle: aflis. 
“ I Staden for Golm: Kolm. Saa maa man ikke heller forglemme at give 
" Aßt paa Bogstavernes besynderst'ge Ombyttesser og Transpofitioner, som 

bruges
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“ bruges udi somine Dialekter- Saaledes bliver de Sydliges tk hos de Nord- 
4* lige onibyrttt til rk. Derfore sige andre i Steeden for botkanet, ratker, 
41 abro, dabredet: borganet, rarket, arwo, tarwetet. Ligesaaleves ere 
" mange Bogstavers Tilscrttelser i visse Ord og i visse Lapffe Dialekter ikke 
u ubrugelige. Z Den Henseende finder man i De Sondre Lapmarker , at de 
11 gierne scrtte j soran for en Deel Ord, som begyndes af en Vocal. Saale, 
" Desere de Sydliges jæno, jenem, jelet, De samme Ord, som de Nordliges 
11 smo, ænam, ælet. Og som ve Sydlige lcegge noget til en Deel Ord, og 
" Dersvre blive uforstaaelige for de Nordlige, saa pleye atter De NorDlige ar 
“ have Deres Tillag ivisse Ord, ikke allene ved Enden, eller Begyndelsen af 
" Ordene, men ogsaa i Midten. Det er befunden, at deres harbma, jære- 
" mack, ædno er det samme, som De andres barma, jærmak, jæno. " Jeg 
kunde anfvre mere af en Finniff Grammatik, som er udkommen i Abo, som 
og en Esthiss, trykt i Halle, men Dette, jeg har anfort, for at overbevise Læse- 
rcri, maa vare nok- Men hvad den Forffiellighed angaaer, der er i Field-og 
Sse-Lappernes Dialekter i Finmarken, det har jeg meem jeg burde afhandle i 
en § for sig selv.

(*) Han har ffrevet paa Ungarff en Hof-Mands Pligter, (Udvad Ember) som og en Hof- 
Dames (Udvari Afzlzony) ret smult.

Laseren venter maaffee, at jeg ogsaa ffal tale noget om Dialekternes For- 
fkiellighed i Ungarn. Men Da Ungarerne underholde en bestandig Omgang med 
hverandre, saa merker man ikke i deres Tale til nogen saa stor Uliighed, at den 
kan kaldes en forffiellig Dialekt. Der ere faa Ord, som udtales anderledes 
paa denne, end paa hiin Side af Donau, men de forstaae hverandre alligevel 
meget got. Det samme gielder om de Ziebenbürglsche Ungarer, som kalde sig 
Székelyianer, eller Siculer. Thi foruden nogle Ord, som de have for dem 
selv, adffille disse sig lidet fra de andre Ungarer i Udtalen allene af nogleVocaler. 
Men hvilken Udtale er Den beste, det afgior aldrig de Sprvglcrrde. Siculerne 
sige, at hos dem tales det reneste Ungarff, men det samme paaftaae Ungarerne, 
Jåzygerne i fær, som boe i Midten af Riget. Dog har Grevskabet Caftro 
Ferreo givet Ungarn en virkelig Cicero i ^iater 3efttiten Francifcus FALUDI, (*)  
og Ziebenbürgerne selv maae tilftaae, at Hr. Johannes Molnar kommer denne 
ncrrmest, naar de lcrse hans Verk om de Gantles undersulde Bygninger, 
som er ffrevet paa Ungarff. Mm som jeg sagde at Siculernes Sprog er det 
selvsamme, som de andre Ungarer bruget Ungarn, saa er der paa Den anden 
Side ingen Tvivl om, at det Sclavoniffe eller Slavoniffe Sprog er gandfft 

forffielligk
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forffielligk fra det Ungarffe. Og jeg kan ikke nok forundre mig over den haand- 
gribebge Vildfarelse nogle Historieffrivere, fom strive i disse Nordlige Egne, 
begaae, naae de efter (D!e Rudbeck den LEldre^ (i hans Atlantica Tom. i. 
Cap. 3. § 18.) sige, arderSclavoniffe, eller SlavonisteFolkeflag er der famme 
fom det Ungarffe. Vel er det sandt, at det Slaviffe Folk beboer er stort Stykke 
af Ungarn, men naar man undtager nogle faa Ord, femte have laant af hver
andre, har deres Sprog sier ingen Liighed med det Ungarffe. Disse Skribenter 
giorde rettere, ock de udlevede det Sclavouiste Sprog af det Jllyriffe, men det 
Ungarffe fra de gamle Scpther. Men da dette ikke meget vedkommer Hoved
sagen , vil jeg ikke tale mere derom.

$.7.

Om Lappernes forssiettige Dialekter i Fmmarken.
At der ibiank Lapperne i Finmarken findes forffiellige Dialekter, det hak 

baade jeaftlv erfaret, og det viser Hr. Leenr vidtloftig. Forffiellen er ikke saa 
stor iblanr Keld-Lapperne, da de have dog nogen Samqvem med hverandre, 
naar ve ti! visse Tider komme sammen til Markeder paa bestemte Stader. For
sstellen er stsrre imellem Soe-Lapperne, eftersom de boe ved adstillige Hav
bugter, og meget sielden besoge hverandre. Men Uliigheden er allerstsrst imel
lem Soe- og Field Lapperne, da diste leve gandffe afsondrede og adffilte fra 
hverandre. Men hvori denne Fvrssiellighed beftaaer, dec viser samme Hr. Leem 
meget vel i hans Grammatik. Jeg har samler hans Anmcrrkninger i folgende 
Tabel. Ved Hielp af dem kan enhver letteligen forandre et Ord af een Dialekt 
til een anden. Samme Tabel ffal jeg benene mig af, naar jeg vil vi'e, at mange 
Ord, somere virkelig Ungarffe, findes ogsaa hos Lapperne. Thi ofte er et 
Ord, so adan som der udtales efter Fjeld-Lappernes Dialekt, det UnZarjke 
uliigt, men forandrer man det lidet efter disse Anmcrrkninger, saa at der om
dannes efter Soe-Lappernes Dialekt, saa er det gandffe eens med det Ungarffe. ' 
Og dette kroer jeg vist Lcrseren gierne tillader mig, for enten jeg viser at et Field- 
Lapff, eller et Soe-Lapff Ord kommer overeens med del Ungarffe, er lige me
get, siden ingen tvivler om, at jo baade Kyst-og Field-Boerne ere Lapper.

Rrry Anden
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Anden Tabes.
Som forestiller de Anmærkninger, hvorefter et Ord af Field- 

Lappernes Dialekt, kan forandres til et Ord af
See-Lappcrnes Dialekt.

i.
n. 

ni.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.
IX.

X.

XI.

See Hr. Leems Grammatik fra Sid. 731.11! 788.

Hvor nogle udtale B der udtale andre det som P. . 
Bogstavet D udtales af andre som T.
Forekommer Bogstaver B foran for M, saa forandre 

somme der ril M.
Ligeledes dersom D staaer foran for N, saa forandre 

nogle der til N. ...
I Stceden for B, eller P> bruge andre V.
F. ombyttes ofte med V.
Ved at holde disse ko Anmærkninger mod hverandre, 

er det klart, ar Bogstavet F undertiden forandres 
til B. ...

Leem beretter, at det, som nogle udtale som F, ud
sige andre som K.

Bogstaverne G, og K veed man bruges i Flceng.
I nogle Ord, erindrer Forfatteren, bruge somme Z, 

andre S (Ungarernes Sz)

I Ster» 
Den for 

Boisiavct 
B.

Kan stri
ves.

P.
D. T.

BM, MM.

DN. NN.
B. V.
F. V,

F. B.

F. K.
G. K.

Z. SZ.
Endffiont Leems ZHI har almindelig samme Lyd, som Ungarernes 

TS, saa have dog nogle udtalet det som S, andre som Ungarernes 
ZS. F. E. Zhialme have nogle udtalet som Tsalme, nogle som 
Selme, anOre Szemme. Men Ungarerne vide, hvor n«r besicegtede 
disse Udtaler ere.

Foran nogle Ord, siger Leem, seme somme ved en Aphære/Is det 
Bogstav S eller Ungarernes SZ,
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Det er ikke uscedvanligt, ar somme satte en Vocal imellem to Conso, 
nanrer.

XIII.

XIV.

XV.

Den Figur Syncope, siger atter Leem, er ogsaa brugelig hos Lapper, 
ne, saa ar ve i Steeden sor Lokkuj.uvum sige Lokkum,

Foran Bogstavet M scrcte somme der Bogstav Li hvilket ogsaa ffeer 
" hos Ungarerne.
Jeg har ogsaa market, ar Estherne, Finnerne og Lapperne have foran, 

dm Ungarernes F i Begyndelsen af Ordene til P.

Omendssiont jeg ved at bruge nogle af disse Anmcrrkninger, i sig selv ey 
har giorr andet, end ar jeg har forandret Ordet fra een Dialekt til en anden, 
saa har jeg dog seer, ak de Lapsse Ord ere med der samme kommer til ak staae 
ligesaadanne, som det endnu er brugeligt hos Ungarerne. Hvad, om man og 
tog de Ombyttclser i Betragtning, som jeg forhen har viist ere befundne imellem 
de Svensse Lappers og Finnernes Dialekter? Vist er det at mange Ord vilde 
da komme til at ligne de Ungarsse, som nu synes ingen Overeenstemmelse at have.

§- 8.

AL Ungarernes og Lappernes Sprog er det samme, vises afde 
Ord, som begge Folkeflag have trlftttes sammen.

Alle de, som tage sig paa at bevise Overeenstemmelsen imellem forssiellige 
Folkestags Sprog, pleye ac forfardige en Liste paa de Ord, som begge Fo k 
bruge sammen. Dette seer jeg og at jeg bor gi ore. Dog forend jeg ssriver 
Fortegnelsen, tcenker jeg, at jeg nodvendig forud maa erindre dette.

F^rst anforer jeg ikke paa denne Liste noget Lapff Ord, som ikke staaer i 
Leems Nomenclator, ikke heller noget Ungarss, som ikke findes i Molnars 
Ungarsse Lexicon. Og det derfor at ikke nogen ffal tcrnke, at jeg med Forseet 
urigtig har ansort enten Lapsse, eller Ungarsse Ord, for at faae Fortegnelsen 
des storre. Ja endog mange Lapsse Ord, som have Liighed med Ungarsse, og 
som jeg har tort af at hore Lapper tale, har jeg beholdt tilbage i min Tegnebog, 
da jeg ikke fandt Dem t Nomenclator.

For der ander, har jeg med Fliid udeladt af denne Fortegnelse alle de, 
saavel Lapsse, som Ungarsse Ord, som man paa nogen Maade kunde mistanke

Rrrr r for 
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for ikke vare Folkets egne, men laame af andre. Saavanne ere de, som hen
hore ti! Religionen og Troens Lårdomme; som og de Navne, der sigte hen til 
SrarsvaSner, Krigsstanden, Oeconomien og Agerdyrkningen; Samt Navne 
paa Zordfrugter, Fedevahre, Boeffab i Husene o. s. v.

For der eredie, naar jeg formedelst Forstielligheden i Dialekterne bekiener 
mig efter den anden Tabe! af Bogstavernes Ombyccelse, Omsirrning, Tillag, 
har jeg fogc ar gisre dette sielden og med Forsigtighed, vel vidende, at mange 
misbruge denne Friehed ti! at faae ud af hvad det endogsaa er, hvad dem lyster. 
Men nred samme Konstgreb, som disse ville bevise Liigheden af Ordene, robe 
de og deres Nliighed. Jeg, omendffront jeg runde benytte mig af de samme 
Ombyrrelser, fom jeg forhen har vrist sindes hos de Svenffe Lapper, har jeg 
dog med vetbetcenkl Hu holdet mig derfra, og brugt alleneste dem, som Hr. 
Leem rydelig siger, og med Exempler beviser ere brugelige imellem Soe-og 
Field-Lapperne i Finmarken.

For der fierde, har jeg ikke meent jeg burde folge deres Maude, forø em
fore Ord, som forffiellige Folkeflag bruge, hvilke vel ere eens, men betyde 
hver sit, som et Beviis ar Sprogene komme overeens. Derfor bemærke de 
Old, jeg har sak paa min Liste , enten gandsse dec samme, eller ncesteu dec sam
me, hos begge Folkestag. Thi havde jeg ikke villet bekymre mig om Bemærkel
sen, men kun afffrive alle de Lapjke Ord, som ogsaa sindes hos Ungarerne, 
men i en anden Mening, saa havde jeg kommet nl at udffrwe snart den hele 
Nomenclator.

For der ferme, eftersom Hr. Leems Lapste Nomenclator ikke er en fuld- 
sicrndig Ordbog, og indeholder ikkun faa sammensatte og afstammende Ord, 
saa maa Laseren ikke fortryde paa, ar der ogsaa i min Fortegnelse forekomme 
sammenfatte og afstammende Ord poger sieldnere, end han maastee vnffede. 
Men denne Mangel kan tilstrækkelig blive oprettet, naar Lecms store Lappiffs 
Lexicon kommer for Dagen.

For dsr sierte, ommdstionr i Folge 2 Anmærkning. 1 Tabel, det Lcemfks 
Bogstav A gielder der famme, fsm Ungarernes accentuerede Bogstav A', 
saa er dette dog ikke brugeligt i Endelsen af Verba, chi disse er der vtst udtales 
af Lapperne med en lav Lyd, og som nærmer sig kil O. Og var det ikke for 
Kortheds ffyld, burde dette i den Leemffs Skrive-Riglighed udtrykkes ved et 
dobbelt A. ' Ungarerne udtrykke det rigrigen ved et enkelt A. Ikke heller stal 

nogen 
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nogen Hære sig om, at nogle Ungarsse Verba endes paa Bogstavet K, da alle 
Lap ske Verba endes paa M; Denne tilsyneværende Uliighed hæves ved § it. 
Desuden har det Leemske Bogstav s, som gælder det samme som Ungarer» 
nes sz, i Enden af nogle Ord virkeligen den samme Lyd i den Lapske Udtale, 
som Ungarernes s.

Dl Slutning dersom jeg ikke nsyagtig nok har oversat paa Latin den Be
mærkelse af nogle Lapske Ord, som der staaer paa Banff i Nomenclator, saa 
beder jeg den gunstige Læser om Forladelse paa mine Fortolkeres Vegne.

FORTEGNELSE
paa Hundrede og Halvtredsindstive Ord, fom Ungarerne og 

Lapperne have tilftttes.
Det Tal, som staaer foran der Lapsse Ord, tilkiendegiver Siden i den 

Lapsse Nomenclator, hvor det folgende Ord staaer. Efter Tallet kommer det 
Lapsse Ord, saadan som det ffrives af Leem paa anforce Side. Derpaa 
folge de Anmærkninger af den forste Tabel, hvoraf jeg har betient mig for ar 
faae der foregaaende Ord afskrevet efter ven Ungarske Skrive-Rigtighed, og disse 
beregnes nied Dansse Tal. Men de Romersse Tal tilkiendegive Anmærknin
gerne af den anden Tabel, hvorefter der Lapsse Ord kan forandres til em anden 
Dialekt. Den næstsidste Pille indbefatter de Lapsse Ord, ssrevne saadan, 
som det er brugeligt i Ungarn. Endelig forestiller ven sidste Pille de Ord, som 
Ungarerne nu bruge, saadanne som de ere at finde i Molnars Lexicon.

304. Ælam, skal efter Anmærkning 4. strives 
Elam, betyder hos Lapperne jea lever, hos Unga
rerne^ bidder detre Elem, eller E'lek.

DttLapffcOrd 
ffrevet efter den 
Ungarsse Oi>- 

thographie.
Elam,

. Æled, ester Amn.4. E'led, men efter Anm.ll. 
kan det strives E'let. Hos Lapperne betyder det 
Livs Tird/ hos Ungarerne Liv.

E'let.

Rrrr 3

Molnars Un# 
sarsse Ord.

E'lem.

E'let.;

t
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E'lö.

Elo. E'Iés. ’

E'letam, E'ltetem.

Nyelatam. Nyeletem.

Nyalom. Nyalom,

Nyalatam. Nyalatom.

E'lefztem.

Nyelem,

Det LapskeOrd 
strevtt cherden 
Ungarske Or- 
thoaraphie.

E'le,

E'lafz’ am, 

Nyelam.

Molnars Un
garske Ori».

Ælle, efter Anm. 4. og naar Bogstavet, det 
' eene I, udelades, E'le, betyder paa Lappist leven

de. Ungarernes Eiö betyder der samme.
Ællo, efter Anm. som for, E lo. Med dette 

Navn, siger Leem, beregne Lapperne deres Mid
ler, Rigdomme. Ungarerne kalde E'Iés pro
viant, Forraad af Mad og Drikke, Fpdevahre. 
Derre er Lappernes Rigdomme.

Æletam, efter Anm. 4. E'letam, betyder jeg 
giøc ar leve. Paa Ungarsk be:yder E'lcetem der 
samme. Jeg bliver levende tgien hidder hos 
Lapperne E'lafzkam, hos Ungarerne E'lesztem.

377. Nielam bor efter Anm. 8. strives Nyelam. 
Der betyder baade hos Ungarerne og Lapperne jeg 
sluger.

Af Verbum Nyelem nedstammer Ungarernes 
Nyely et Sprog. Synes nogen, ar dette falder 
for Haardt ac udtale, saa er han saa god nt udtale 
det £>ti) Niuovzh, er Sprog, som staaer Sid. 604. 
af Nomenclator. Eet Sprog kalde Lapperne Gyel, 
hvilket niere nærmet sig til Ungarernes Nyelv.

Nielatam efter Anm. 8. Nyelatam, paa Lapst og 
Ungarst jeg tillader ac opsluges.

486. Niaalom stal efter Anm. 1. vg 8. nodven 
dig skrives Nyalom. Det betyder gandfle det sam
me baade hos Ungarerne og Lapperne, nemlig jeg 
flikker.

Af dette Verbum Nyalom udlede Lapperne 
Nyalme en Mund. Ungarerne kalde Savl Nyal.

Niaalotam bor efter Anm. 1. og 8- strives 
Nyalotam, men kan efter z. strives Nyalatam. Be- 

1 tyder
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tyder hos Lapperne i?g tillader at stikkes. Hos 
Ungarererne er Nyalatom Det samme.

DetLapskeOrd 
strevet efter den 
Uiigarste Or
thographie.

Molnars £1^ 
garste Ord.

Niaalodam bor ligeledes ester i og 8. Anm. 
strives Nyalodam. Hos Lapperne er Det jeg stik
ker langsom, med Bercenksonchcd. Hos Unga
rerne er Nyalodom gandste Det samme.

Nyalodam. Nyalodam.

349- Solve, ester Anm. 12. Szolve. Betyder 
hos Lapperne Mundvigen. Hos Ungarerne hidder 
Munden Szäj, hvori De komme overeens med Ca- 
relerne, som kalde Munden Szu. Estherne kalde 
ogsaa Munden Szui. Men Rpsi hidder paa Un> 
garst Szo.

Szolve. Szaj.

577. Zulom, kan efter Anm. IX. strives Sulom, 
og stal ester Anm. 12. strives paa Ungarst Szulom. 
Betyder hos Lapperne jeg raler. Dette kalde Un
garerne Szolok, eller Szolom.

Szulom, Szolom,

27. Karodom, efter Anm. 2. Karodam, bety
der bos Lapperne, jeg besporter, forbander. Ka- 
romlom, Karom kodom have hos Ungarerne Den 
samme Bemarkelse.

Karodom. Karomko- 
dom.

i*$ §

390 Shiaalom stulde efter Anm. I. og IZ. strives 
Salom, men kan efter X. strives Tsalom, og kom
mer til Punkt og Prikke overeens i Bemcrrkelsen 
med Ungarernes Tsalom; Nemlig Det betyder hos 
begge jeg stadrer, narrer, spiller, en Bedrager.

Tsalom. Tsalom.

S’niaahs strives ester samme og 2. Anmcrrknin- 
ger Tsalas. Det betyder baade hos Ungarerne og 
Lapperne Gladder, Bedragerie.

Tsalas, Tsalas.

Shiallo, efter forrige Anmærkninger betyder 
saavel hos Ungarerne/ som hos Lapperne, en Be
drager.

Behager

Tsalo. Tsalo.
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Behager nogen at afstrive Ordene: Shiaalom, 
Shiaalas, Shiaalo, saaleves efter, den Ungmste Or« 
thographie i Kraft afAnmcrrkning X, ar der kom
mer til at staae Szolom, Szolås, Szolo, saa biive 
de endda Ungarste, og betyde: jeg raler, Lale, 
talende.

Dct LapsteOrd 
ffrrsct rftcrdcn 
Ungar^t Or

thographie.

Molnars XIIV 
garste Ord.

284. Aalen «Zafts. Sammenfat af dafte» Been 
og Aaion. Betyder hos Lapperne Rrnd. Paa 
Ungarst er all en Band, -Hage.

Alon.

319. Bouvs strives efter Anm. 3. og ir. Baufz. 
Betyder hos Lapperne en Lcebe. Ungarerne kalde 
vel en Lcebe Ajak, men Overlceben hidder hos dem 
Baufz,

66o. Zhialbme kan efter Lappernes Udtale stri
ves 8alme, eller Szetnme>, og betyder et Ope. Dette 
kalde Ungarerne Szem, men Fillnerne Szilme, 
Esthrrne Szim, Carelerne, ligesom Ungarerne, Szem.

189. Giet efter Anm. VIIL Kiet, betyder en 
Haand. Estherne sige Käzi, Finnerne Keszi, me» 
Carelerne Kez, og Ungarerne Kéz.

12. Garniel efter Anm. 8- cg VIII. Karny el. 
Betyder hos Lapperne en Albue. Ungarernes Kar- 
nyil er sammensat af Kar, en Arm, og nyil, ret 
ligesom de vilde sige Armens Aabning. Jmidler- 
tiid kalde Ungarerne ogsmr en Albue Kar.

3f6. Nikke kalde Lapperne en Nakke, Hals, 
paa Ungarst bidder det Nyak.

Nauvgos efter Anm. VIII.Nauvkos. Betyder 
hos Lapperne haardnakked, ftirsinded. Paa Un
garst er Nyakos vel samme.

62.

Baufz.

Szemme.

Kiet.

Karnyel.

Nikke.

Nauvkos.

AU

Baufz/

Szem.’

Kéz.

Karnyil,

Nyak,

Nyakos,
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Ssss 408.

62. Mieélg bor efter Anm. u. strives Miely. 
Hos Lapperne betyder det er Bryst. Paa Ungarst 
hidder det Mely.

DttLapskeOrd 
skrevet ester den 
Uugarste Or- 
tbographie.
Miely.

Molnars U[p 
garffe Ord.

Mely,

fo. Vuor er pag Lapst Blod. Finnerne kalde 
Blod Veri, Esthern» Verri, Ungarerne Ver.

Vuor. Ver.

Vuoris betyder hos Lapperne blodig, hos Un-, 
garerne hidder Det véres. Men strives Leems 
Vuoris efter Anm. 7. Vöris, saa kommer Det over- 
ems med Ungarernes Vörös t^d, af r-d Farve.

Vuoris. Vörös.

169. Saeppe efter Anm. 4. og XI. E'ppe. Be
tyder baade hos Lapperne, og Ungarerne, Galde.

E'pe. Epe.

133. Mirko efter Anm.;. Mérko, kan og efter 
VilL strives Mérgo. Paa Lapst betyder det For
gift , hvilket hidder paa Ungarst Méreg.

Mérgo. Méreg,

;68. Vuodnom betyder paa Lapst jeg jager 
VilDt, hvoraf ee vild Dyr hidder hosdemVuod, 
bos Ungarerne Vad. Jeg jager kalde Ungarerne 
Vadafzom.

Vuod. Vad.

207. Sorv. bor efter Anm. 3. og 12. strives Szarv. 
Hos Lapperne betyder Det en Hiott. Ungarerne kalde 
en Hiort Szarvas.

Szarv. Szarvas.

209. Zhioaarve stulde efter Anm. 6. og 14. stri
ves Tsorve, men kommer efter Anm. X. til atffri 
ves Szorve, hidder er Horn hos Lapperne. Hos 
Finnerne betyder Szarvi et Horn. Estherne sige 
Szarv, aldeles ligesom Ungarerne.

Szorve. Szarv.

Zhioaarvos efter samme Anmærkninger Szor- 
vos, betyder hos Lapperne Hovedet afer Rens
dyr med sine Horn. Horned hidder paa Ungarst 
Szarvos. ,

Szorvos. Szarvos.
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498.

Det LapffeOrd 
strcvctester den 

Ungarste Or
thographie.

Molnars UlV 
graste Ord.

408. Zhiorra efter 9(nm. ^.Tsorra, betyder paa 
ßapff en Flok Rensdyr. Paa Ungarsk er Tsorda 
en Flok ^»orn-Gevceg.

Tsorra. Tsorda.

Z89. Niuol efter Anm. 8- Nyuol, betyder hos 
Lapperne en piil. Finnerne ftge Nuol, Estherne 
Nool, Ungarerne Nyil.

Nyuol. Nyil.

Dolge ester Anm. II. Tolge, betyder cn Sier. 
Ungarerne kalde en Sier Toll.

Tolge. Toll.

401. Bæfe bor efter Anm. 4. og 12. nodvendig 
skrives Béfze: og efter Anm. VI. Féfze. Betyder 
hos Lapperne en Rede. Ungarerne sige Féfzek.

Féfze. Fészek.

89. Manne stulde efter Anm. 2. strives Mane, 
og betyder hos Lapperne er 2Lg. Estherne sige 
Munna, Finnerne Muna, Ungarerne Mony

Måne. Mony.

271. Vuosshiam bor ester Anm. 7. og 17. strives 
Vösam, men strives efter V. l osam, eller efter X. 
Fözam. Betyder baade hos Lapperne, og Unga
rerne jeg koger.

Fözam, Fözöm,

Vuosshiatam ester samme Anm. Fözatam, be
tyder hos begge: jeg lader koge.

Fözatam. Fözetem,

Vuosshius efter forrige Anm. Fözus, betyder 
baade hos Lapperne og Ungarerne Rogen.

Fözus. Fozés.

Vuosshie efter Anm. som for, Föze. Saale- 
des kalde Lapperne en Rok. Hos Ungarerne hid, 
der en Roger Fözö, thi en Rok kalde de egentlig 
Szakåts. HoS Lapperne er Szokos en Ting, fom 
under Rogningen opsvolmer.

Föze. Fözö.

331. Malees bor efter Anm. 2. strives Måles. 
Hos Lapperne betyder det alc Slags Mad. Unga
rerne kalde enArc stsdRage, fom Almuen fpiser, 
Måle.

Måles. Male.
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498. Vuoigi stal efter en Laps Udtale strives Voj. 
Det betyder kos Lapperne ©ntør. Finnerne og 
Estherne sige ogsaa Voj, Ungarerne Vaj, Smør.

DetLapsteQrd 
strcvtt efter dc« 
Ung'irffe Or
thographie.

Voj.

Molnars Utu 
garste Ord.

Vaj.

373. Toppecalam betyder hos Lapperne jeg op- Toppeta- Tåplalom.
ammer, opdrager, og synes at vare besiccgret med 
Taplålom, som hoS Ungarerne betyder gandste det 
samme.

lam.

98. Bæresh, efter Anmcrrkn. 4. og iz. bor endelig 
strives Bi res. Hos Lapperne betyder det alle Huuo- 
egne, saa mange, som høre hiem i er -Hune. 
Ungarerne kalde et vist Slags Timeste- Tyende 
Bi res.

Béres. Béres,

8. Sakko, efter Amn. 12. strives Szako. Hos 
Lapperne betyder det Herkomst. Og de have mange 
smukke uedstammende Ord, men som nu ey mere cre 
bekiendte hos Ungarerne. Det eeneste Ord, de endnu 
bruge i saadan en Mening, er Szakott. Hvorfore: 
agyabul Szakott, bemerker hos dem: Fød, afler af 
der 2Lgtestab.

Szako. Szakok.

141. Girermom bor efter Anm. 4. og 10. strives 
Gyérmom. Hos Lapperne bemcrrker det, jeg kom 
mer til Fornufcens 23nig, af Stamme - Ordet 
Gyénne, Fornuft, Forstand. Ungarerne kierrde 
hverken dette Ord, eller dets Stamme, eller de an
dre Derivata. Dog er Navnet Gyermek meget 
bekiendt, hvormed de betegne Børn, eller dem, som 
komme til Fornuftens Brug. Hvo skulde ve! 
have troet, at man hos Lapperne stulde fege efter 
Oprindelsen og Stammen til dette Ord? Men Un
garerne stal finde mange flere af dette Slags, der 
som de behage at igiennemlæfe Lecms nye Lappiste 
Lexicon.

Ssss L 137»
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Det LapsteQrd 
strevetester den 
Ungarske Or 

thograxhie.

Molnars Un« 
garste Ord.

137. Mieel, betyder hos Lapperne Vi&/ Nem« 
me Esthlænverne ka!de det Meet. Ungarerne Elme,

Mieel. Elme.

som ved er Anagrama.
Ligefaadank et Anagramma giorede af der Lap- Kerefz. Szekér.

piffe Kerefz, som betyder cirLappist Glæde. (pul£) 
Thi Ungarerne kalve Vogne og Slcedec Szekér.

284. Duouvdam, strives Anm. 7. og II. Tuo- Tuo dom. Tudom.
dom. Hos Lapperne betyder der jeg veed. Hos 
Ungarerne er Tudom, eller Tddok Det stimme.

Duodatam, efter samme Anmærkninger Tuo- Tuvdatam. Tudatom.
datam, betyder jeg gtør at vides. Hos Ungarerne 
har Tudatom samme Bemærkelse.

Duttevas, betyder hos Lapperne den Ting/ 
ssm v-dcs, kiendes. Hos Ungarerne et Tuttas 
en beki- ndr, almindelig kündbar Sag.

Tuttevas. Tuttas,

Tuodos, efter Anm. 7. Tudos, betyder hos Tudos. Tudos.
begge Vidende, Riendende.

521. Bl fom, efter Amn. 17. Bizom, betyder hos 
Lapperne: jeg staarr fast. Men hos Ungarerne:

Bizom. Bizom.

Jeg forlader mig fast paa.
Bifoladam, Bi fodom, Biforam. Jeg street Bizoladam. Bizodaiom.

her efter at rare fast. Hos Ungarerne findes cg« 
saa Ord, som ligne diste: Bizodaiom, Biztam.

522. Biflbl, efter Anm. 17. Bizol, betyder hos Bizel. Bizony.
Lapperne fasteligen. Ungarerne kalde fasteligen, 
visse ligen Bizony.

110. OnokoRam, efter Anm. 3. Anakofztam, Åna’ofz- Gyano-
betyder hos Lapperne jeg mistænk-r. Det synes at 
nærme sig til Ungarernes Gyonokofztam, j?g har 
mistrenkr, jeg mistænker hidder hos Ungarerne 
Gyanokozok. 1

tam, kofztam.

SsZ.
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653. Onokosat, efter famme Anm. Anakoszat, 
betyver misrarnkelig. Ungarerne kalve Mroranke 
Gvanokozås, og misrrenkelrg Gyanokozo.

ion. Vikke, efter Anm. 5. Vékke, betyder hos 
Lapperns Viiofarei(e, Feyl. Hos Ungarerne er 
Vétek, eller vgsaa Vétke, det samme.

252. Vaidam, Vaidelam, betyder hos Lapperne 
jeg klager, anklager. Ungarerne sige Vadolom.

478. Zhiaskom, efter Anm. 14 Tsaskom > be# 
tyder: Jeg slaaer, stader. Ungarernes Tsaporn 
bemcrrker der samme.

S36. Rangaftam, efter Anm. 2. og 12. Rångåfz- 
tam, betyder: Jeg slaaer. Ungarernes Rangafz- 
tom er jeg rrcekker frein ogrilbage, hvilketgrerne 
steer, hvor Hug uddeles.

626. Væratam, efter Anm. 4. Vératam , er hos 
Lapperne: Jeg siraster, gwcrHug. Hos Unga
rerne betyder Veretem jeg gier ar faae ^ug. 
Men jeg giver ^ng, kalde de Verem.

536. Schiiggom, cg efter Anm. 13.Sigom, men 
efter X. Tsigom, betyder hos Lapperne jeg straff r, 
rcvftr. Som oafM Tsigolam, Tsigodalom. Iln# 
garernesTsigåzorn er jeg legger paa Pine-Bcrn- 
ken, Tsigazo,en B<sddel, Tsiga, dennes ^>rcffc- 
Gkrlte.

185. Zhiærom, efter Anm. 5. Zhiirom, og ef
ter X. Sirom, betyder jeg grcedrr. Ungarernes 
Sirom et Det samme.

Zhiærolas, efter samme Anmærkninger Siro- 
lås, betyder iGraad. Ungarerne kalde den Sirolas, 
Siratas, Sirås.

Dct LapsseOrd 
streret efter den 
Ungarske Or

thographie.
Anakosat.

Vékke.

Vaidelam.

Tsaskom.

Rån- 
gafztam.

Veratam.

Tsigom.

Sirom.

Sirolas.

Ssss 3
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Molnars Un
garske Ord.

Gyano- 
kozås.

Vétke,

Vadolom.

Tsaporn.

Ran- 
gafztom.

Veretem.

Tsigåzom.

Sirom.

Sirolas.

Zhiæro-
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i

Zhiærotam, efter forrige og z. Anmærkninger 
Siratam, betyder hos Lapperne jeg græder, hos 
Ungarerne jeg begræder.

252. Biegom, er hos Lapperne jeg hyler, og 
bruges ligesaavel om Dyr, som om Mennester. Un
garerne f di De det B ogök.

Det LapffrOrd 
iTritiet efter ben 
Ungarffe Or
thographie.
Siratam. 1

Biegom.

Molnars 
garste Ord.

Siratom.

Bogok.

194- Buoshie, strives efter Anm.7.og 13.Bufe. 
Hoß Lapperne betyder Det Bitterhed, Smerte. 
Ungarerne kalde Sindets Bitterhed Bu, og Bufos 
bitter.

Bufe. Bufos.

176. Addom er hos Lapperne jeg giver, rib 
lægger. Jeg holder ikke med dem, fonf mene, at 
det kommer af Latinernes ^/0, jeg giver til; ef
tersom Ungarerne ogsaa sige, Adom, jeg giver, 
tillægger.

Adom. Adom.

Addetam, betyder jeg gi^r at gives. Unga
rerne sige Adatom.

Adetam. Adatom.

Adde, betyder den, som giver. Paa Ungarst 
Ado,

Ade. Ado.

Adaldak, betyder paa LappistettGave. Paa
Ungarst kunde det bemærke en given Ting; Thsi 
egentlig hidder en Gave Ajandék.

A'daldak. A'daldak.

Addaltas, Findel-N. Saadanne en Drikke
penge kalde Ungarerne A'ldomås.

A'daldas. A'ldomås.

330. Mæredam > efter Anm. 4. og II Méretam, 
betyder hos Lapperne jeg umaler. Hos Ungarerne 
er Mcretem jeg tillader arnraales, men jegmaa- 
ler kalde de Metern.

Méretam. Mcretem,

Mætte, efter Anm. 4. Méte, betyder et Maal. 
Ungarerne kalde dek Méro, eller Mérték.

1 Mere. Méro.

6;Z-
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65z. A'rvo, betyder prisen paa en Ting, som 
er tilfals. Ungarerne kalde vel A'r, Aro, A'ru- 
lok, jeg falbyder.

497. Zhieppe, ester Anni. 14. Tsepe, men ef
ter X. Szepe, betyder hos Lapperne smuk, konstig. 
Ungarernes Szép et dec famine.

206. Amees, efter Anm. 4. vg IX. Améz, be
tyder indsylred i Honning. Delte Ord bruges 
egentlig omALgtefolk, som om man vilde sige: Min 
allers-destel Paa Ungarsk hidder Honning Méz.

5ir. Lcigie, stal efter Anm. 10. skrives Loigy, 
betyder miio, biøb, sagtmodig. Ungarernes 
Lagy er aldeles det samme.

624. Uigio, efter Anm. 9. Uigyo, betyder und
seelig, eensoldig, vg er vanskeligt at udtale, lige
som Ungarernes Egyigyö, der betyder gandjke det 
famine.

222. Bilam, efter Anm. V. Vilam, betyder hos 
Lapperne jeg glimter, lyver. Hos Ungarerne er 
Villarn er Lynild, af det Verbum Vilamlok, jeg 
lyner, blinker.

Vielgad > hos Lapperne et Lys, Hviidhed. 
Ungarerne kalde ec Lys Vilåg, lys viiagos.

536. Suongiar, efter Anm. 7. og 10. Sungyar, 
en Goelftraale. Hos Ungarerne er SuggarganDjTe 
det samme:

49. Shiælgad, efter 4. cg X. Tsélgad, be
tyder hos Lapperne straalende, srraalesnld. Un
garerne kalde cn ©tterne Tsillag.

35. Zavagak, efter Anm. 16. og VI. Tzafagak, 
betyder LZaand afuldeneTraade, med Lin-Traadr 
beprydede, som Lapperne haver hängende foran un

der

Dct LapffcOrd 
ffrevct efter dcn 
Ungarste Or
thographie.
A'rvo.

Szepe.

A'méz.

Loigy.

Uigyo.

Vilam.

Vielgad.

Sungyar.

Tsélgad.

Tzafagak.

695
Molnars Un
garske Ord.

Ar.

Szép.

Méz.

Lagy.

Egyigyö.

Villam.

Viläg.

Suggar.

Tsillag.

Tzafran- 
gak«
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der Bckltet. (See Leems Nomenclat. pag. 36.) 
Disse ere og faa i Brug hos Ungarerne, og kaldes, 
Tzafrangak.

Det LapsteOrd. 
strevtt ester den 
Ungarste Or
thographie.

Molnars UlU 
garste Ord.

i8z. Rontzas> efeer Anm. 3. Rantzos, betyder 
hos Lapperne sammenfolder, hos Ungarerne ryn
ker, folder.

Rantzos, Rantsos.

278 Gaure, naars« forandres til 0, Hiver Göre, 
og betyder hos Lapperne krumc, b<syer. Ungarerne 
kalde delte Görbe.

Göre. Görbe.

58. Vuofs, eller Anm. 7. og V. Buvs, betyder 
hos Lapperne gavmild, breed, hvilket hldder hos 
Ungarerne Biiv.

Buvs. Biiv.

$93. Kuorras, efterAnm.7. Kuras, betyder tom. 
Ungarerne kalde dec Ures.

Kuras. lires,

42. Ruddoi) efter Anm. II. Rutoi, betyder hos 
Lapperne den, som gierne bejudler srg. Unga
rerne kalde dette Rur.

Rutoi. Rut,

Rudpdom, kan efter Anm. II. strives Ruto 
tom, bAyder jeg smitter, anstryger. Ungarernes 
Ruritom er aldeles Det samme.

Rutotom. Ruritom.

i 620. Ruodzh, efter Anm. 7. og u. Ruty, be
tyder styg, gnm. Hos Ungarerne bidder hæslig 
Rut, Hceslighed Rutsag, jeg begegnet med 
Skicldsord Rutolom.

Ruty. Rut.

481. Poikom, betyder hos Lapperne jeg Harker 
nd. Ungarerne kalde jeg Harker ud, spyrrer ud 
Pököm.

Poikom. Pököm,

Poik, betyder hos Lapperne der opharkede, 
hos Ungarerne Spyr.

Poik. Pok.

374-
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374. Ælam, efter Anm. 4 Elam, betyder hos 
Lapperne jcg forbliver, opholder mig paa er 
Greed. Hos Ungarerne bidder ogsaa jeg forbliver 
E'lek, ligesom jeg lever her.

DttLapffMrV 
skrevet ester dc» 
Uugarsse Or
thographie.
Elam,

Molnars UlV 
garste Ord.

Elek.

16$. Mæggam, efter Anm. 4. Mégam, betyder 
hos Lapperne jeg gaaer, spadserer. Hos Unga
rerne er Megyök der samme.

Mégam. Megyök,

Balgom, Balgadom, jeg vanker hid og did. 
Ballagok er hos Ungarerne aldeles det samme.

Balgadom. Ballagok»

Aagam, met) Afpiration foran Hagom, bety
der hoS begge jeg gaaer, kiavrer op.

Hagom. Hågok.

Aagodom, med Afpiration foran Hagodom, 
jeg gaser langsom. HoS Ungarerne betyder Ha- 
godok aldeles Det samme.

Hagodom. Hågodok.

482. Gud,o, stal hos Lapperne bemærke Sejl
dug, er Slags Vcev, de Reysende breder over 
deres pi6 Pak. Pakker selv kalde Ungarerne Gu- 
nya, men Lelrec, som strap forfcerdiges af dette 
Sejldug, Gunyho.

Gudjo, Gunye.

73. Vagie, bor efter Anm. 9. strives Vagy, og 
betyder paa Lappist en Dal. Paa Ungarst hidder 
en Dal Volgy.

Vagy. W)lgy.

Var, betyder hos Lapperne etBierg, som ge- 
meenlig er fUnigt,. hvorfra man har en lang Udsigt. 
Ungarernes Fæstninger ere fom tiest anlagte paa 
Bierge, og dem kalde de Var, 23yet med Volde 
og Muur om Varøs, og Dette Ord Var forekom- 
mer ligeså a ofte i et Laand kort over Ungarn, som i

Vår. Vår.

et over Finmarken. • h
Vardom, Varodom, betyder jeg staser paa Vårdom, j Vårom.

et Brerg, som paa er Vagt-Taarn, og ster ud.
T11 r Vårom,

1
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Varom betyder paa Ungarst jeg venter, varrer, 
og et Vagc-Iaatn hidder Varta.

DetLapsteOrd 
strrvci efter den 
Ungarste Or

thographie.

Molnars Ufi' 
garste Ord.

73- Metze, betyder kN Mark. Ungarerne kalde 
den Mezö.

Metze. Mezö.

26. Ride, strives ester Anmerkn. 5. og II. Réte.1 
Hos Lapperne er der en Eng. Ungarerne kalde den 
Ret.

Réte. Ret.

188- Garde ester Anm. 2. ogVHI. Karte, bety
der er Grcrve. Hos Ungarerne er Kert en Hauge 
»ned Gicrdr om, og jeg jartrerGlerdeonr, kalde 
de Keritem.

Karte, Kert.

497. Suine, efter Anm. ir.Szuine, betyder hos 
Lapperne Heste-Rumpe, (en Urt saa kaldet) hvilken 
de torre, og bruge i Handsker og Skoe,sor at holde Kul
den ude, og er Hoe meget liig. Ungarerne kalde H§e 
Széna.

Szuina. Széna,

72. Autzhia, ester Anm. 16. Autza, betyder 
hos Lapperne en snever Dal imellem ko Hsyc. Un
garerne kalve en Gade, sombestaaerafro Rader 
Huse, Utza.

Autza. Utza.

632. Zhiaetze, ester Anm. 14. og 16. Tsatzé, 
betyder hos Lapperne Vand, og har meget liden 
Overeenstemmclse med det Ungarste Viz Men Fin
nerne kalde Vand Vezi, Esthlcrnderne Vefzfzi, 
Carelerne Vez.

Tsatze. Viz.

566. Faule, betyder hos Lapperne en S^e. Un
garerne kalde Ftode Folyo-viz, som om de vilde 
sige flydende Vand.

Faule. Fol.

402. Arve, efter Anm. 2. Arve, paa Lappist 
Regn Ungarernes A'rviz er Vandenes hastige 
OverftpUelse.

537.

A'rve. A'rviz,
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537. Revzhia, betyder hos Lapperne ett Strand- 
brced, som er frie for store og smaae Grene, etter, 
hvor Landgangen fra Baadene falder maglrg. 
Ungarerne kalve ct Vadstced, og hvor man" kan 
fette over Floven med en Baav, Rev.

Det Lapste Ord 
strevct efter dm 
Uinsarfte Or

thographie. 
Revtsa.

Molnars Un
garste Ord.

Rév.

240. Jegn, demarker hos Lapperne Irs. Un- 
garererne kalve den Jeg.

Jegn. Jég.

Vuodzhie, efter Anm. 7. og VI. Fodzhie, 
men efter 11. Fodye. Leem siger, at det betyder 
Iis. I sig stiv demarker dec Frost (Aarsagen til 
JiS). Hos Ungarerne hidder Frost Fagy.

Fodye. Fagy.

Vv.odzhiom, efter de samme Anm. Fodyam. 
Her har Lcem Rer, naar han siger, at det betyder: 
jeg fraser til. Delte samme hidder paa Ungarsk 
Fagyok.

Fodyam. Fagyok.

273. Basked, efter Anm. 17. og VI Fazed, 
betyder hos Lapperne: Fingerne krille af Ruld. 
Der er koldt, kalde Ungarerne Fazik, og jeg fryser, 
Fazok.

Fazed. Fazik.

283 Zhiidn, skrives efter Anm.IV.ogX. 8zinn. 
Betyder paa Lappisk 2^ui. Ungarerne kalde det 
Szcn.

Szinn, Szén.

46. Kov, ester Anm. V. Kop, belyder et Bil
lede. Paa Ungarsk hivder del Kép.

Kop. Kép.

453. Top, demarker en Skede, denne kalde 
Ungarerne Tok.

Top. Tok.

207. Zhieek, efter Anm. VIII. og X. Szeg, be
tyder hoS Lapperne et Hiorne, hos Ungarerne $t 
SjSM. Men et Hierne kalde Ungarerne Szeglet;

Szeg. Szeglet.

347. Luokko, efter Anm. 7. Luko, betyder et Luko. Lyuk.
Hul. Paa Ungarsk hidder det Lyuk.

Tltt 2 583 i

•
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s8z. Daukom, efter Anm. VIII Daugom, jeg 
tillukker, tilstopper. Ungarerne kalde Det Dugom,

DetLaplkeOrb 
flttvUkstcrLcn 
UngarstcOr- 
thographie. 
Daugom,

Molnars Un< 
garste Ord.

Dugom.

a89. Lok, betyder hos Lapperne en Laas. Un
garerne kalde den Lakat, Finnerne ogEstylanderne 
Lucku.

Lok. Lakat,

Deraf kommer Det Lappiffe Verbum Lokatarp, 
jeg lukker i Laas, hvilket Ungarerne kalde Laka- 
tolom. ,

Lokatam. Lakatolom.

528. Duorbom, efter Anm. 7. Dorbom > betyder 
at kaste fmaa Grene ud. Hos Ungarerne er Do
bom, jeg kaster ud.

Dorbom. Dobom.

528. Kedge, betyder hos Lapperne en Green. 
Ungarerne kalde den Kö, Carelerne Köv, Finnerne 
Kövi.

Kedge. Ko.

647. Lieflb, betyder langsomt, strgtftrrdigen. 
Dette hidder paa Ungarsk Laflan.

Laflb. Laflan.

432. Laazhiidam, efter Anm. 1. og X. Lafli-' 
dam, betyder jeg iagtnes, giver efter af Hidsig
hed. Ungarernes Laflodom er gandjke det samme.

! Lafidom. Laflodom.

197. Jottel, betyder hos Lapperne hastigen, 
snarl'.gcn. Hos Ungarerne betyder jöttel, jött, 
hau kom strarligen, hastigen, ret som ved en 
Jgientagelse af foregaaende Ord, han koin kom
mende.

Jottel. Jöttel.

371. Jorgom, Jorgidom, betyder: jeg dreyer 
om fom et Hrul, driver rtmdr. Dette udtrykke 
Ungarerne ved Forgom, Forditom, Forgatom.

Jorgom. Forgom.

539- Vaanam, efter Anm. 1. og 3. Vonam, be
tyder hos begge: jeg rrcrkker, udstrcekker.

Vonam. Vonom.

Vaanatam, Vaanatalam, Vaanadaddam, ftger 
Leen, bemKrke det samme, som yvenstaaende. Hos 

Ungarerne

Vonatam. Vontatom,

J.'
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Ungarerne er Vantatom, jeg tillader ar trcekkcs, 
Vonogatam, Vonzom, jeg rrcekker.

DctLapstrOrd 
strcvetcfter den 
Ungarste Or
thographie.

Molnars tø#; 
garste Ord.

190. Rokkal, betyder hos Lapperne en Rok; 
Ro’.ka hid der aldeles det samme hos Ungarerne.

Rokkal, Rokka,

268. Zhiuolm, efter 'Anni. 7. og 14. Tsolm, 
men efter XIV. Tsom. Saaledes har ogsaa en 
Lap udtalt, det betyder hos Lapperne en Rnude. 
Denne kalde Ungarerne Tsomo.

Tsom. Tsomo.'

Zhiuolmam, efter de samme Anm. Tsomam, 
betyder hos begge, jeg gipr Ixnude.

Tsomam. Tsomom.

Zhiuolmodam, efter Anm. som for, Tsomo- Tsomo- Tsomo*
dam, betyder hos Lapperne jeg binder i 2xnnbe.Un« 
garerne kalde der Tsomozom.

dom. zam.

562. Zhiaggesj efter Anm. 14.og VIII.Tsakes, 
betyder hos Lapperne cnScrk. Ungarerne kaldeden 
Zsak. Molnar striver Sak.

Tsakes. Zsak.

342. Gask, efter Anm. 12. og VIII. Kaszk, 6c« 
tyder der mcllcmfte, paamiddersteGrcrd, Köfzt 
betyder det samme hos Ungarerne.

Kaszk. Köszt.

23. Vaala-Kest, ester forige Anm. Vala Keszt, 
sammensat af KeZzc paa mellemste Grced, betyder 
hos Lapperne inden for Skulderbladene. Dette 
samme hidder paa Ungarjk Vah-Köfzt.

Vala- Vala-
Keszt. Koszc.

19s. Bælle, efter Anm. 4. og VI. Féle, betyder 
hos Lapperne dec halve. Hos Ungarerne er Fél 
der samme.

Féle. FéL

187. Vare, efter Anm. V. Bare, enSnste-Par- 
tike'l, gid! Ungarerne sige Bar.

Bare. Bar.

55. Eric, eller Erydi, efter Anm. 11. Eridy, 
betyder hos Lappernes pak dig din Vey herfra!

Tttt 3 gaae

Erijdi, Eredgy,



I at giøre Forstiel imellem Graderne afBlodsforvandcstab, og at give 
dem Navne, et dec Lappiste Folkeslag ligesaa noyagcig og overflødig, som Unga

rerne.
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* Del LapsteOrd. 

ffrcvel ester den 
Ungorssc Or
thographie.

Molnars Un- 
garste Ord.

gaae bort! Det kommer overeens med Ungarernes 
Eredgysom betyder det samme.

Fuos, efter Anm. 7. Fus. Lapperne bruge det Fus. Fuss,
til ar jage Hunde bott Ungarerne betjene sig 
ogsaa deraf, til at vise Mennesker fra (Ig. Hundene
gienne de bort, vedat sige: Tzoki

589 60660, betyder hs LapperneTiid; Denne Bod6o. üdö.
kalde Ungarerne ü6ö. Ungarernes Hilsemaade er: 
J6 üdöt! tuen Lappernes buorrc i6ec,

612. Niarzo, bor ester Anm. 8. strives Nyårzo, Nyårzo. Nyår.
betyder hos Lapperne dcn Ciid, da Sneen optøet. 
Ungarerne kalde Sommeren Nyar. Førend denne 
tøet ikke Sneen i Finmarken.

649. Dalve, er paa Lappist Vinrer. Denne Tål ve. Tél.
kalde Ungarerne Tel, men Foraar Tavafz.

356 Ja, en Lap har udtalt dec Jje, det betyder Ja. E'j.
Nar. Finnerne sige Yo;, Ungarerne Ej, hvoraf 
E'jel om flatten.

8. Nogom, betyder hos Lapperne, .jeg hviler. Nogom. Nyugszom.
Hvile hidver paa Ungarst Nyugoclalom, j. g hviler 
Nyugszom.

Aigie, bør efter Anm. 10. strives Aigy. Dec Aigy. A'gy.
betyder paa Lappist let Gjsvn. Paa Ungarst hidder 
Gt-vn ålom, men en Seng kalde de ågy.

560. Vuoijotn, efter Anm. 7. og V. Bujom, Bujom. Bujom.
betyder paa Lappist, stråledes at komme under 
Vandet, at Tingen bliver borte for 0 ettene. 
Paa Ungarst er Buvom, eller Buom i Almindelig
hed, jeg lister mig bott fra eens Opne.
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rerne. Thi naar Ungaren kalder sin cvldre Broder Batya, sin yngre ötse, 
sin celdre (Søjler Néne, den yngre Huga; Saa have Lapperne et Ord kil ar 
betegne en Farbroder, som er crldre end Faderen, eet andet, hvormed de til# 
kiendegive en yngre. Jligemaade kalde de en Moster, som er yngre end Mo
deren anderledes, end den som er celdre, anderledes Bornene af en celdre 
Broder end af en yngre. Heraf ssal jeg anfore nogle.

En Fader hidder paa Lappiss Atzhie, eller Atye, paa Ungarff Atya.

En Moder kaldes hos Berg-Lapperne Ædne, hos Soe-Lapperne Ænne, 
og Navnet kommer overeens med Ungarernes Anya. Men ar man nu kan see 
Liigheden i affixa; En Lap kalder: Min Fader, Atyam. Mm Moder, 
Ænnam. Din Fader, Atyad. Din Moder, Ænnåd, aldeles ligesom Un
garerne. Thi hos os sige vi og Atyam, (min Fader) Atyad, (din Fader) 
Anyam, (min Moder) Anyad. (din NIoder)

En Broder kalde Lapperne Veelj, eller ester forige Anmcerkninger Fél. 
Dette Ord betyder hos Ungarerne det halve, og de bruge det, naar de vil 
nervne en Hustrue, da kaldede hende Felefég, ligesom det halve af sig. Lap
perne kalde en Hustru Akka, er Fruentimmer i Mmindelighed Niszszon, 
Ungarerne Aszszony.

Afkom kalde Lapperne Menna. Ungarerne give en S-inne-Done det 
Navn Meny, en F«jiem^e Meny-Aszszony.

En Far og Mor-Fader hidder paa Lappist Aigie, eller rettere A'gy. 
Ungarerne kalde en Far-og Mor-Fader os, men en Brodcr-Rone Angya. 
For Resten er A'gg hoS Ungarerne en celdgammel Mand.

En Far- og Mor-Moder hidder hos Lapperne Akko, hos Ungarerne 
ükkö, men en gammel Kiarling kalde Ungarerne Agno.

En Gaster- Søn kalde Lapperne Næp. Ungarerne kalde en Sviger# 
Moder Nap.

Ens Dones Gaster kaldes hos Lapperne Sivju, hos Ungarerne hidder en 
Mands Brodér Sti.

En
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En Fader-eller lNoder-lsts paa Lappist Oaarbes, eller rettere Arves. 

Paa Ungarsk A'rva.

Det Barn, som kommer til Verden ved sidste Barsel, hidder hos begge 
Vakarts.

Skulde nogen synes, at nogle Lappiste Ord v'rge for langt fta de Ungarffe, 
han kan sikker udelade dem af denne Fortegnelse; Der blive dog over Hundrede 
tilbage, hvilkes Overeenstemmelse med de Ungarske end ikke dmstrangesteDom- 
mer stal kunne kalde i Tvivl. Og omeudstiom deire er i sig selv et stort Antal, 
saa stal det dog blive langt storre, naar jeg giver Resten, jeg har opstrevet i 
min Tegnebog, som og den Mcrngde, der er ar finde i Leems store Lappiste 
Lexicon, og jeg stal ved Leylighev undersvge, i Trykken. Thi nu tillader hver
ken den Korthed, jeg har foresat mig at beflitte mig paa i denne Afhandling, 
eller Mangel af fornoden Tiid, mig at vare vidtloftigere.

§ 9.

At Ungarernes og Lappernes Sprog er det stimme, bevises af 
Declinatio Nominum, Comparatio Adjeétivorum, Dimi- 

nutivorum Dannelse, og Brugen af Tcelle Ord.
(Numeralia.)

Endffient jeg har anfort temmelig mange Ord, og havde kunnet anfore 
endnu langt flere, hvoraf man vist klarligen kan see, at det Ungarske ogLap- 
piffe Sprog komme vvereens med hverandre, saa har jeg dog holdet for, at jeg 
ikke burde standse her. Jeg vil gaar tongere frem, og underjoge endog diste 
Talens Parter Nomina, Pronomina og Verba efter SprogkonstenS Prove. 
Kan jeg vise, at vgstta disse Talens Parter bruges paa-eens, .eller ncesten ecus 
Maade, af begge Folkeslag, saa seer jeg nu intet mere at vare tilbage, som 
Laseren kunde uvfodre til fuldkommen at bevist mm Paastand.

Om Nornen.
Her er tre Ting at betragte: Genus, (Kionnet) Numerus, (Tallet, det 

siges om) og Endelsen af Cafus. Hos Ungarerne er der ingen Forskicl paa 
Genus, hverken i Henseende dl Artikel, eller Endelse. De Navne, som til
lagges Dyrene af forstiellig Kion, ere sårskilte, og tilkiendegive for sig selv 

denne
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denne ForskielligheN Dttssamme ere alle disse Sprogkyndige eenigr om, ar 
vEre Brug hos Lapperne og Finnerne, og de forklare sig ikke ilde, naar de 
sige: Al alle Lappiffe Ord henhore kil ulie Genera. Numeri ere for ncrrvErende 
Tiid has Ungarerne To: nemlig Singularis, (naar der tales ikkun om een) og 
Pluralis, (naar det er meer, end een). Foruden disse har jeg endnu ho§ Lap
perne i Finmarken fundet Dualis, (naar der tales om To) nogec, som ncrsten er 
sædvanligt i alle Osterlandske Sprog.. Sandt ar sige, giorde denne Uiiighed 
mig noget uroelig. Thi jeg frygtede for, at sagde jeg, der ey var lange siden, 
ar Numerus Dualis var gaatt af Brug hos Ungarerne, jeg da skulde sige noget, 
hvorfor jeg ingen Grund havde, og som maaire forekomme nogle mindre tro c# 
vårdigt. Medens jeg var bekymrer herfor, saae jeg i Hr. Gananders Gram
matik, som er skreven for de Svenske Lapper, og feel der fandt jeg Sid. 12. 
denne Anmærkning: Meerkl siger han, Dualis forekommer allene in flatu 
affixo. Siden efter laste jeg Hr. FielsirsMis Grammatik igiemrem, som lige

ledes er Dreven for Lapperne, og markcde, at hvor han handler om Nomina, 
raler han ikke eerOrd om Numerus Dualis, Men Sid. 52. har han disse mcrrkeligr 
Ord: Omendskiont Numerus Dualis i Verhaft fc megercrr Brug, har jeg dog 
villet anføre dee her, ar, om dec engang ffulde forekomme, der da ikke 
ffulde vcere gandffe ubekiendr. Og den Finniske Grammatik, som er kom
men ud i Abo, melder ingenstabs, enken t Nomina, eller Pronomina, eller 
Verba om Numerus Dualis; Som dette Numerus ogsåa ey er at sinde nogen- 
sterds i den Esrh'ffe Grammatik. Efter at jeg har seer dette, saa kan jeg gandsse 
sikker paastaae, ar Numerus Dualis er saa meget mindre i Brug, som de Folk, 
der have detre Sprog, ere längere borte fra Nord; Og eftersom det allerede 
mangler i Finland og Esthland, bor man ikkesoge efter det i Ungarn. Hvor
ledes Endelsen af Cafus er hos Lapperne i Finmarken, skal jeg udskrive af 
Leuns Grammatik. Men der er al mcrrke, at jeg med Villiegaaer Ablati-' 
vus forbie, siden jeg et ander St«d skal tale derom.

Numerus Singularis♦ Numerus Pluralis*

Nominat, er foranderlig.
Genic. som Nominat.
Dativ. paa i.
Accuf, som Nominat.
Vocat, som Nominat.

Nominat, paa k. 
Genit. paa i.
Dativ, paa di.
Accuf. paa c.
Vocat, som Nominat.

Uuuu Er
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Er det faa, som Leem siger, at regelret har Nominativus, Genitivus, 

Accufativus og Vocativus i Singularis Numerus eens Endelse, saa gietter jeg, 
at der Lavpiffe Sprog nu er i Aftageise. Thi ffa! man aliene af Forbindelsens 
Mening siutte sig til, om et Ord staaer i Genitivus, eller Accufativus, eller 
Nominativus, bliver Talen ligesom deres, der f. E. ikke tilgavns sorstaae La
tin, og udsige alle OiD i Nominativus. Denne Formodning bestyrker Hr. 
Leem selv, naar han siger Sid. 14. i hans Grammatik: At der filides nogle 
uregelrette Ord , som vige fra den foregaaenve Regel, og anforer tre Exempler, 
hvori Genitivus og Accufativus virkelige» ere scrrffilte fra Nominativus. Hvad 
om diste heller burde gielde som Regel for de andre? Men dette er ikkun en 
Formodning.

Forend jeg taler om den Endelse af Garns, som er brugelig hos ungarerne, 
vil jeg ffrive de Endelser til, som Esthla'nderne, Finnerne og Lapperne i Sver- 
rig bruge. Deraf stal man se«, hvor meget man kan, og bor jost i dette 
Stykke give Dialekternes Forffiellighed ffyld for, da alle Larve, og de For
fattere selv, som have ffrevet Grammatiker for disse Folkestag, bevidne og til- 
ftaae eenstemmigen, at det er Dialekten allene, hvori disse Folkes Sprog ere
hinanden ulige.

Den Esthiffe Dialekt. 
Nom. et* foranderlig. 
Gen. paa a. 
Dat. paa ale, al. 
Acc. paa t.

Pluralis,
Nom. paa ad.
Gen. paa atte. 
Dat. paa le, aile. 
Acc. paa aid, id.

DeuFmmfke i Abo. 
Nom. er foranderlig. 
Gen. paa en, in. 
Dat. paa Ile. 
Acc. paa a, aa.

Pluralis.
Nom paa t. 
Gen. paa ten. 
Dat paa Ile.
Acc. paa a.

Ficlstr-ms Lappiske. 
Nom. er foranderlig. 
Gen. paa n. 
Dat. paa s, i. 
Acc. paa m, b.

Pluralis.
Nom. paa h.
Gen. paa i. 
Dat. paa id, it.
Acc. paa id, ir.

Hr. FielstrFm leegger dette til: " Dativus og Accufativus har to Slags 
" Endelser, paa s og im, paa m og b. Hvilket kommer af Dialekternes 
" Uliighed. Thi ben Sydlige Dialekt har i Dativus s, i Accufativus m. 
<1 Men den Nordlige har Dativus paa i, Accufativus paa b. Dette er ogsaa 
" brugeligere, faa at ben forste Endelse paa s og m veed ingen af i heele Lap, 

11 marken,
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“ marken, dem undtagne i Angermannien. " Eftersom det heraf er klart, at 
Cafus ikke have den samme Endelse hos Lapperne i Finmarken, som hos de am 
dre, ja at Lapperne selv i Sverrig ey ere eenige; hvor er det da at tanke, at 
Lapperne ffulde komme overeens med Ungarerne? I det ringeste danne disse 
Nominativus Pluralis fuldkommen paa samme Maade, som Ungarerne. Thi 
ligesom disse, sor at faae Pluralis, Kgge til de Ord, der endes paa en Vocal, 
det Bogstav k, saa giore Lapperne ogsaa; og ligesom Lapperne foye til de Ord, 
der endes paa en Consonam, den Stavelse ak, eller rettere aak, saa foye Un
garerne den Stavelse ok til, hvilke efter tredie Anmcrrkning af forste Tabel 
have eens Lyd. Naar en Ungar ffulde giore Pluralis af det Lappiffe Ord 
Rokkadufa, saa vilde han sige Rokkadufåk, og naar han udtaler Ordet 
Zhioaarvos, eller Sarvos (som har Horn) i Pluralis, siger han Sarvafok, 
aldeles ligesom Lapperne, som er at see af Leems Grammatik Sid. i. og 6. 
Fremdeles endes Genitivus i Numerus Pluralis hos Lapperne paa i, hos Un
garerne paa é, hvilke Bogstaver man tgien seer af femte Anmærkning paa forste 
Tabel, have den samme Lyd. Hos Leem endes Dativus paa i, Accufativus 
ligesom Nominativus, hos Ungarerne endes Dativus paa nak, eller nek, og 
Accufativus paa at, eller et, eller ot, og Pluralis ffielner Pf c fra Singularis, uden 
i Henseende til Forogningen, da disse Stavelser legges til Nominativus Pluralis 
(som faaer eet Bogstav eller Stavelse mere). Deraf seer Laseren tydelig, at 
Lapperne i Finmarken komme mere overeens med Ungarerne, end med Esther- 
ne, Finnerne og Naboe-Lapperne i Sverrig, hvilket vist neppe kunde ventes. 
Ja disse ligne hinanden endog mere, end de Tydffe og Danffe ligne hverandre. 
Thi foruden at de Danffe, i Statden for de Tydffe, naar de declinere No
mina, scme Artiklen der, die, das foran, satte de Artiklen bag efter, saa for
binde de den desuden saaledes med Nomen, at en Tydff neppe kan forstaae dem. 
Thi naar Tydffen siger: der Herr, des Herrn, siger den Danffe: Herren, 
Herrens. I Pluralis siger Tydffen: die Herren, der Herren; men den 
Danffe: Herreru.e, Herrernes. Det bliver da endog i dette Stykke sandt, 
at der er mindre Forffiel i Dialekt imellem Lapperne og Ungarerne, end imellem 
de Danffe og Tydffe.

Om Nomina Adje&iva.
Jöer-k bor to Ting kotnme i Betragtning: Sammenligning igiennem Gra

der, (Comparatio per gradus) og deres Forbindelse (Cohftruétio) med Sub- 
ftantiva. Men i hvor mange Regler end Hr. Leem foreffriver, hvorledes man 
stal beere sig ad at danne Comparativa, saa kan det dog lade, som at han enten 

Uuuu 2 Havde
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havde skrevet dem allesammen for Ungarer, eller havde taget dem af Ungarernes 
Grammatiker. I det ringeste ligesom hos Ungarerne, efter den adskillige En- 
delse, som Gradus Pofitivus har, saa endes Comparativus enten paa Ven 
Stavelse abb, eller ebb, eller obb, men altiid paa b; Saa steer det vg ligele
des hoS Lapperne. F. E.

Paa Ungarff.
Tifzta (reen) COmp.Tifztabb. 
üres (tom) Comp. üreflebb.

Boaanda (riig) Comp. Boaandab. 
Kuoras (ton») Comp. Kuorafeb.

Egyigyö (eenf-ldig-Comp. Egyigyobb. Uigio (eenfoldig) Comp.Uigiob.

Men det kan jeg ikke rer komme efter, hvorledes det er koinmet sig, at 
vmendstisnr Lapperne danne deres Comparativa aldeles paa samme Maade, 
fom Ungarerne, saa er der dog en merrkelig Forstiel imellem dem i Henseende ril 
Maaden , ar gisre Superlativa paa. Thi i Staden for man HoS os i Ungarn 
danne Superlativus, ved at settle fevan Gradus Comparativus den Partikel leg, 
ft E. Nagy, (stor) Nagyobb, (stirre) leg Nagyobb, (størst) lagge Lap, 
perne den Partikel mus til deres Pofitiva, fem Boaanda, (dig) Boaandab, 
(rigere) Boaandamus. (rigest) Men foruden disse Superlativa brugeLappM 
ne at igienrage ker samme Adjeétivum, Boaanda, Boaanda. (rüg, riig) 
Deue findes ogsaa hos Ungarerne, men sielden. Benne Talemaade forekom
mer hos dem hyppigere, og ven foreener med sig en besynderlig Eftertryk, aede 
nemlig lergge Comparativus til Gradus Pofitivus, eller Comparativus, f. E. 
i Sreeden so« smukkest, sige de smukkere, end smuk (Szépnel Szebb) eller 
oafaa: smukkere, end den smukkere. (Szebbnél Szebb) Hvad da Lapperne 
øiefe med Deres Pofitiva, det seer man Ungarerne giere med deres Compara
tiva; Dm ry maastee Lapperne gisre ogsaa dette selvsamme.

Forbindelsen af .Adjeétiva med deres Substantiva vil forekomme dem, som 
ere mindre kyndige i de Osterlandste Sprog, aldeles selsom, ja endog urigtig. 
T^i omendstiont de Lappiste Adjetiiva, naar de sirtteS uden Substantiva, det 
er, naar Substantivum underforstaars, decimeres ligesaavek igiennem Casus 
ec. Numeri, som Substantiva selv; Saa dog, dersom Adjectivum staaer ud- 
trokkelig sar ved Siven af Substantivum, kommer det hverken overeens med det 
i^Numerus, eller Casus, men sattes altiid i Nominativus af Numerus Sin
gularis. Og en Lap sagde ikke: 3$g har gode Loger, men: jeg har god 
Doger. Men denne samme almindelige Regel forestrive de Ungarske Sprog

larve,
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larve, og Ungarerne iagttage de» i daglig Tale saa noye, ak dersom nogen i 
Stceden for: Szép könyveket lateam, (jeg har seer sinuk Bpger) sagde: 
Szépeket könyveket lättam, (jeg har seer smukke BPger) vilde han ikke cm 
gang blive holvc sor en Begyndere i der Ungarsse Sprog. Dog, dersom Sub- 
ftantivum underforstaaes, som, dersom der er et Sporsmaal: -Hvordanne 
B^ger har du seer? (mitsodas könyveket lattäl?) før AdjeéHvutn, hvor* 
ved der svares, komme overeens meDSubftantiyum i Numerus og Calus, t det 
man siger: Szépeket, (sinukke) men ikke: Szép, (sinuk) Dette samme passe 
Lapperne' siittig paa.

Om Diminutiva,

Lapperne bruge, efter Leerns og Gananders Fortcelning, meget hyppig 
Diminutiva, fsm de nemlig, hvori der Lappiste Sprog har sin storste Ziir- 
lighed. Disse famme Sproglcerde berette, at Diminutiva dannes ey allene af 
alle Subftantiva og Adjetiiva, tuen og sir a af Comparativa. Hvor hyppige 
Diminutiva ere hos Ungarerne, og hvor ziirligen de bruges, det vide de selv 
best. Molnar bevidner i hans Grammatik: Ar der ncrppe findes eer (E)rb i 
der Ungarske Sprog, som ved vrsse Bogstaver kan blive til ec Dimi- 
mit'wum. Men Perefzlényius i hans Grammatik, som er udgiveti Tyrnav, 
kalder det en behagelig Formindstelse hos Ungarerne, som er rilfellcs 
firavel for Subflantiva, som for Adjectiva. Men Lapperne giere ct Diminu
tiv um, ved ar lcrgge til Ordet tzfø eller efter Soe-Lappernes Dialekt, sh. Af 
det jeg tilforn har sagt om Skrive-Rigtigheden, og af Lappernes mundtlige 
Tale, har jeg tørt, ae disse Bogstaver have den samme Lyd, som Ungarernes 
Ts, eller S. Men nu bruger Ungarerne jost disse Toner til at danne Diminu
tiva. Og forbi Ungarerne vide at danne mange Diminutiva af eet og der sam
me Ord, (som af Leany, (en Pjgc) Leanka, Leäntßi, Leanotska, (en lille 
pige) saa steer det, ar man trasser hos Ungarerne ey aliene Soe- og Field! Lap
pernes Diminutiva, men og desuden andre, som endstiont de ikke sindes i Letms 
Grammatik, saa tvivler jeg dog ikke om, at de ere i Brug hos Lapperne. Thi 
der var formegel for een Mands Vmdstibelighed, at opdage alle Hemmelighe
derne i et fremmet og faa vidtlsstigt Sprog.

Om Tcelle-Ordene.
Konstdsmmerne have alriid holdt det for ct stort Beviis paa, at forsticllige 

Folkesiaas Sprog kom overems, dersom de mcrrkebe noget Slags Li'ghed i 
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Tælle-Ordene; Hvorfore man feer i deres Skrifter, at de helst have begyndt 
med Sprogenes Sammenligning fra Tælle-Ordene. Men og Erfarenhed lærer 
os, at de, som forstaae fiere Sprog, omendstiont de meget vel kan forrette, 
hvad de stal, paa et fremmet Tungemaal, faa dog, dersom det af en Hændelse 
kommer for, at de stal tælle og glare Overflag, tage de, uden at mærke det, 
deres Tilflugt til deres eget og Moders-Maalet, og beregne paa Fædrene« 
Sproget. Men hvor meget Lapperne komme overeens med Ungarerne i Tælle- 
Ordene, det lader jeg Læseren domme af understaaende Tabel.

Lapperne i Finmarken. Ungarerne. Lapperne i Sverrig. Finnerne.
i. Auft. Egy. Ackt. Yxi.
2. Guoft. Kettö. Queckt. Caxi,
3. Golm. Hårom. Kolm. Golms.
4. Nielja. Négy. Nelje. Nel ja.
5. Vit. ött. Vit. Viifi.
6. Gut. Hat. Kot. Cuufi.
7. Zhieezhia. Hér. Giegie. Seitzemen.
8. Kautze. Nyoltz. Kackze. Cahdexan.
9. Autze. Kilentz. Atze. Yhdexen.

io. Laagi. Tiz, Lacke. Kymmenen.

Dersom man i disse erindrer sig den sorstiellige Skrive-Rigtighed, og til
lige den adstillige Udtale, samt hvorledes Udtalen af eet Ord let kan omstiftes 
til Udtalen af et andet; Saa feer man, at det Lappnke andet Tælle-Ord tem
melig ligner det andet hos Ungarerne, famtat Tælle Ordene 4, 5, 6. komme 
vel overeens. Men det Lappiste 8, staaer i Forvandtstab med Ungarernes 9, 
og Ungarernes 8, med Lappernes 9. Ungarernes 10, Tiz er vel de andres <Li 
uligt, men betænker man, at Finnerne kalde Elleve Yxi- Toizta > saa seer man, 
at Ungarernes Tiz kommer overeens med Toizca, eller rettere Toiz; thi En- 
delsin ta er snarere Svenst, end Finnist.

Til at udtrykke hsyere Tal, s. E. 20, bruge Lapperne Goaalmad Laage, 
ester To gangs Ti: Til at udtrykke 21, auft goaalmad Lokkai, eller eet tit 
dec trebie Ti 0. s. v. Denne Mac-.de at udtrykke de storreTal ved at forbinde 
saa mange Ord, beviser t ilstrekke lig,, hvad Skribenterne berette om Lapperne, 
at de nemlig ikke Kttelig tælle over Ti, men flet intet vide af Tusind,Tallet. 
Dersom de fluide bruge de hoyere Tal lige faa ofte, som Ungarerne maae, 

tænker
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tinker jeg, Le havde vel allerede for lang T>id siden beflitter sig paa Korthed, lige« 
som Ungarerne ham gjort. Disse udtrykke 20 ved Hufz, 21 ved hufzon egy, 
og 1000 ved Ezer; Thi Tallet roo (Szaz) koinmer temmelig overeens med del 
gappijTe Zhioette, eller Szate, men meget mere med Finnernes Szad.

Jeg bor ey forbigaae den gandsse besynderlige Maade, disse Talle-Ord 
bruges paa / som bestaaer deri, at, hvorsomhelst et Tcrlle-Ord, som betegner 
flere end een, foyes til etSubftantivum, der satte hverken Lapperne, ikkeheller 
Ungarerne Subftantivum i Pluralis, men det forbliver altiid i Singularis. Fol
ge! °g kunde en Lap, eller Ungar ikke ret sige, jeg giver diet sirene-ger (adom 
néket Négy Konyveket) men bor sige, adom néket négy könyvet, (jeg 
giver dtg sire Bog. Denne Maade forekommer vel ved forste Oyesyn noget 
fremmed, men man seer dog lekteligen, at den er meget overeenstemmende med 
sund Fornuft.

§. 10.
At Ungarernes og Lappernes Sprog er det samme, bevises af den 

lige Maadr i at bruge Pronomina, Affixa, og Suffixa, 
fimt Præpo firioner.

Ligesom Pronomina bruges i et hvert Sprog ofte, saa foraarlage dr, der
som de endog lidet forandres i forstiellige Dialekter, en stor Ulighed i Talen. 
Saaledes, at en Totst vanstelig forstaaer en Danst, kommer for en stor Deel 
deraf, fordi deres Pronomina ere noget forandrede. Thi i Staden for

en Tydst siger: udtaleren Danst det:
ich — — — jeg. ' ?\
mir — — — tiijg.
von mir — — — af mig.
wir — — — vi.
uns — — — vs.

- er — — — han.

Lapperne, Finnerne , Eftherne, og Ungarerne ere hinanden og noget nlige 
i Pronomina■> men dog ikke saa meget, at man ikke kan see, at der er Forssiel- 
lighed i Dialekten ar tilregne. Lapperne i Finmarken udtrykke Pronomina 
jeg, du, han, vi, I, de, ved: mon, ton, fon, mii, tii; lu, men Un

garerne,



712______Bevtts/ at Ungarernes og Lappernes Sprog  
garerne, ved at sige: én, te, ö, mi, ti, ök. Og aitfaa er Pluralis vf, og I 
eens hos dem begge.

Relativum som, hvilken, hvilker, er to Slags hos Ungarerne, ki, og 
mi, -og disse begge have Lapperne ogsaa, ja de have endog beholdt den bssyn- 
derlige Maade at forbinde disse Relativa paa. Thi dersom det Subftantivum, 
hvortil Relativum som svarer, er en levende Ting, bruge Ungarerne ki; Der« 
imod betegner det Subftantivum, hvortil Relativum fom svarer, en livlss 
Ting, bruger man Partiklen mi. Jeg sagde ikke ret paa Ungarsk: mi fzol? 
(hvo raler?) men bor sige: ki fzol? og iglen siger man ikke ki efett? ly vad 
faldt?) men mi efett? Samme Regel foreskriver Leem om Brugen af Lap
pernes ki, og mi Sid. 84> og de folgende i hans Grammatik.

Den Lappiffe Partikel Jezh, eller fom de Svenske Sproglcrrde strive den, 
ez, eller egie, betyder hanselv, famme Partikel ez bemcrrker hos Ungarerne 
han: Foran Genitivus heraf egien fatte de Svenske Lapper det Pronomen 
Mo, og faaeMoegien uö, (jeg selv) eller (egen) og heraf tvivler jeg ikke paa, 
at^det Ungarske Alagarn (jeg selv) er kommet. For Resten, ligesom Ungarerne 
i Staden for PoiTeffiva miti, din, sin bruge Genitivi af Pronomina jeg, 
du, han; Saa giore Lapperne og; Hvilket dog er at forstaae om de Tilstri
de, hvor Tingen, som eyes, underforstaaes. Thi fanes Eyendommen udtryk
kelig, som: Logen er min, saa maae man ikke i Staden for PofTeflivum 
min, bruge Genitivus af Pronomen jeg, men man bor af Subftantivum 
Bog danne sig et Pofleffivum ved Hielp af nogle Partikler, som fattes til der 
i Enden; Som nu skal vifes.

£)ttl Suffixa PoiTeffiva.
Heele Kraften og Fynden af det Sprog, hvorom jeg taler, bestaaer i ret 

at bruge de Partikler, som man stal satte ti! Ordet i Enden. (Suffixa) Disse 
foraarfage ogsaadem, som villare Sproget, en cvermaade stor Vanskelighed, 
da de bruges i Mangde jkke allene i Nomina, men ogfaa i Vcrba og Adverbia. 
I det ringeste finde ve Sproglarde selv, naar de vil bestemme ved Regler Bru
gen af disse Suffixa, samt deres Adskillighed og Forskiellighed, ikke liden Be- 
svarlighed for sig, og dette er Aarsagen, at de ey ere ecnige om at fastsatte, hvad 
Plan man ssal folge, og hvad man har at iagttage, for at komme til eet og det 
samme Maas. Hr. Leem afgisr Sagen fort, og maaskee efter Tingens Van
skelighed alt for fort. For han siger: At Pofieffiva, mm, din, sin, vor, 

eders, 
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eders. deres, stal udtrykkes ved at lægge tif Nomen, naar der allerede er sat 
i sin Cafus og Numerus, folgende Partikler, am, ad, es, æmek, æddek, 
æfek; Men dersom Nomen staaer i Dativus Cafus, (Tal man lcrgge disse Em 
delser til der: Aflam> aflad, afle, aflåmek, afladek, aflafek. Og hermed er 
han klar med den hele Leere om Nomina Poflefliva.

Saaledes qaaer det ikke kil hos Ungarerne; Hos dem optager alkiid For« 
klaringen over Poflefliva den storste Deel i Grammatikerne. Thi vmendstiont 
Pofleifivurn af den forste Person dannes undertiden, ved ar sætte b ig ti! No
rnen ven Partikel am, fom Atyåm, (min Fader) saa ffeer dette dog ikke over« 
alt, tbi sommeriden ffal man jætte Partiklen em bag ril Order, sommeriden 
om, sommeriden irn, nemlig efter den adskillige Endelse, Order har, naar det 
staaer uden Forbindelse (nornen abfolutum;) Ligeledes omendstiom man um 
dertiden, ril ar udtrykke er Pofleflivum af den anden Person, bor sætte til 
Enden af Ordet den Partikel ad, som: Atyad, (din Fader) saa er der dog til 
andre Tider ed, til andre od, hvormed Order i Enden stal forogcs, alr ester
som Ordet endes naar det ey staaer i Forbindelse. Men til ar udtrykke Poflef- 
fivum fin, som horer ril den tredie Person, er Suffixum snart a, snart e> 
snart». Det samme gielder om Poflefliva af Numerus Pluralis, nemlig; 
vor, eders, deres. Til at udtrykke disse bruger man Suffixa , som ere hinam 
den aldeles ulige, saavel formedelst de adstillige Endelser Ordene have i sig selv, 
og uden for Sammenhæng med andre, som og formedelst Adstillighed af Per« 
soner, samt Forstiellighed af Numeri. Thi i Poflefliva have Ungarerne fire 
Tilfælde ar agre paa. 1. Om baade (Syeren, og dec, han eyer, staaer i 
Singularis, som min Fader. 2. Om (Syeren staaer i Singularis, og der, 
han eyer, t Pluralis, som mine Fcedre. 3. Om (Syerne staae i Pluralis, 
Tingen, de eye, i Singularis, som vor Fader. 4. Om baade (Syerne, 
og Tingene, de eye, staaer Pluralis, som vore Fcedre. J-hver af disse 
Tilfælde ere Partiklerne, som stal sættes ril Enden af Order, forstiellige, og de 
bor virkelig være det, dersom man forudsætter, ar Sproget er vel dyrket. Saa« 
ledes i Fald.

1. Min Fader, Atyåm.
2. Mine Fcedre, Atyaim.
3. Vor Fader, Atyåink.
4. Vove Fcedre, Atyåink.

Din, Atyad. 
Dine, Atyåid.
Eders, Atyåtok. 
Eders, Atyaitok.

Xp.rx

Hans, Atya. 
Hans, Atyåi, 
Deres, Atyok.
Deres, Atyåiok.

Andre
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Andre Nomina, som endes anderledes, end Atyå, have, som jeg har 

sagt, andre Partikler ril Suffixa, men dem gaaer jeg forbie for Kortheds 
Skyld.

Da der hos Ungarerne i at danne Poffieffiva er saa stor Adffillighed og 
Mceugde af Partikler, hvoraf man glor Suffixa, derimod hos Lapperne cre 
kun faa, og disse blive aliiid de samme og uforandrede; Mener jeg, at man bor 
siutte, at en stor Deel Suffixa er forgaael hos Lapperne , saa de have kun be
holdt faa tilbage, og staude uden Forstiel og Forandring fatte bag alle Nomina. 
Men dersom de Suffixa, hvoraf Ungarerne nu omstunder have en stor Mcrngde 
frem for Lapperne, aldrig have varet virkelig til hos Lapperne; Hvad rimeli
gere, end at Ungarerne, som i saa mange hundrede Aar forrraffelig have dyrket 
deres Modersmaal, have indfort dem for Ziirligheds, og en lettere Udtales 
ffyld? Ja jeg er endog fulden vaa den Formodning, at det, at der forekomme 
flere og mere foranderlige Suffixa i Ungarernes Grammatiker, end i Lcems, 
kan komme deraf, at nemlig de, som have ffrevet de Nngarffe Grammatiker, 
have forstaaet deres Modersmaa! fra Grunden af, og lan Ungarernes adskil
lige Maader at tale paa fra Barns Been af, samt våret forsynede med For
mad baade af gamle og nye Skrifter, (*)  og folgelig bedre have indseer denne 
Forffiellighed af Suffixa, hvilken de ey have meent burde forbiegaaes, men 
have foretaget sig noyere at afhandle i deres Grammatiker. Og dette have de 
sandelig giort saaledes, at ingen Udlanding, isar dersom han manglede Boger, 
ffulde letrelig synes at kunne giore dem det efter.

(*) Til de gamle henseres med rette Verdens Rr^nike, udgiven paa Ungarst af Stephan 
Székely i Cracov IZ53. De nyere ere de mangfoldige Derker af Cardinal Pazmany 
Kalds Overfattlelse af Bibelen, trykt in Folio i Tyrnas. Gyöngyöfes smaa Poetiste 
Verker, stierne paa Vers. o. s. y.

£)ht Suffixa Verbalia.
Hr. Leem har rettelig market, at Suffixa ogsåa lagges til Verba, og ar 

diste blive til et Slags Poffieffiva. Der fore afhandler han denne Lare Stv.tos. 
oa folgende, noget vidloftigere. Han siger at dette eraffer almindelig ind i do 
Verba, hvormed man beder, suffer, befaler o. s. v. hvilke hos Latinmte styre 
ut (at) ester sig: $.J£. jeg beder, ar du vil give. Irg befaler, ar du 
gaaer. At i diste Fald udelades Conjunffionen ut i det Lappiste, og det 
Verbum du vil give, eller du gaaer forbindes med Suffixum af den anden

Person.
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Person. Men han har meget ondt for at bestemme, hvorledes inan ffal bare 
fig ad med at danne delte Suffixum. Som riest ssulde det ffee ved at lægge no# 
§cr til den anden Person af Imperativus. Men denne almindelige Regel ind# 
ffrænker han ved mange Undtagelser, som han nemlig gior i Henseende til j£n# 
belsen af Verba, saavel i den forste, som i den anden og tredie Person af Tem
pus Præfens i Indicativus; Ogsaa denne igien i Henseende til Endelsen af Im
perativus. . Ungarerne construere ikke allene de Verba, hvormed man beder, 
ønjLer, befaler, men og Potentialia, samt det Ammer, det bør, aldeles 
paa samme Maade, som Lapperne ; Nemlig ved ar udelade Sammenbindelses# 
Ordet (Conjunétionen) ut, (hvilken Latinerne bruge her som tiest) og lægge til 
det folgende Verbum er Suffixum, som passer sig hertil. Saaledes: der Am# 
mer sig, at jeg seer: (illik latnom) ligtfom der sømmer mig at see: Dette 
mits udtrykke de ved Suffixum om: Siges der: hig, udnylke de det ved 
Suffixum od, o. s. v. Ligeledes forholde ve sig med ar danne andre uden stor 
Besværlighed uf Infinitivi af Verba, som tydelig er forklaret i de Ungarske 
Grammatiker.

Om Suffixa Adverbialia.
I dette Sprog forekomme to Slags Adverbia, nogle kan kaldes Præpo- 

fitioner, som sættes foran Ordene, og styre adskillige Cafus: Andre scenes 
til Enden af Ordene, og blive til eet Ord med dem. I sig selv kalder man Tem 
ikke heller Præpofitioner af anden Aarsag, end for saavidt de giclde det samme, 
fom det Slags Partikler, man i andre Sprog giver Navne af Præpofitioner.

Til de forste, eller desom virkelig ere Præpofitioner, pleye saavelUnga# 
rerne, som Lapperne at lægge deres Partikler am, ad in. ni. i Enden, for saa
ledes ak vise, af hvad Person og Numerus det Pronomen er, til hvilket Præ
positionen henhorer. F. E. Efter hidder paa Ungarsk utan: Wi jeg sige: 
efter nn g, lægges Partiklen am,-som betegner den forste Person, hl Adver
bium utan, og jeg siger: utanam. Mellet (hos) ved at lægge em til, bliver 
Meliertem, (hos mig) Men her er det og at agte, at der ere flere Partikler, 
man bruger til Suffixa, hos Ungarerne, end hos Lapperne, som jeg tilforn 
har sagt.

Oltt Præpofitioner.
Næsten i alle Sprog har man Dt|je Præpofitioner: Af, udaf, med, i, 

fra, om. Dl disse Præpofitioner svare i Lappernes, eller Ungarernes Sprog 
2 nogle
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nogle Suffixa, fom fsyes til Enden af Nomina. Og hertil henhore de Cafus, 
fom de sieste Sproglcrrde kalde Ablativi, og fom jeg forhen med Forsæt foibie- 
gik. Thi naar Leen, siger, at Ordet Rakadufa (en Tale) har i Ablativus 
Rakadufain, eller Rakadufaft, gielde Partiklerne in og ft i sig selv det samme, 
som med og af; som om man sagde, med Tale, af Tale- Disse samme Suf
fixa anser de Svenske Grammatik-Skrivere fom forssiellige Endelser af Cafus. 
Derfor seer man hos dem, foruden de sex ordentlige Cafus, ogsaa anforeS Lo
cati vus , Mediativus, Faélivus, Nuncupativus, Penetrativus, Inftruéli- 
vus m. tu. Men Hr. Lcem forklarer sig saaledes? "Z den Stcrd af Præpofi- 
" tioner i det Latinsse Sprog forandres ikke; Men ved det at der betegnes 
" quies in loco, eller motus ad locum, skarer diverfe Cafus, da styrer de 
" Lappiffe Præpofitioner altid den samme Cafum, hvad heller der betegnes 
" quies in loco, eller motus ad locum; Men mange af dennem forandres, 
" og anderledes udncernes, nagr der betegnes quies in loco, anderledes, naar 
" der betegnes motus ad locum. " Alt delte forholder sig ogsaa hos Ungarerne 
ligesaaledes; Og det feer man af dette eeneExempel: En Ungar siger: Cree, fa: 
ofCræ,fatol: udafTror, fabul: fra Dce, fårol: mcdTtoe, fåval, i Stee
den for Trer, faért: til Tr«, fåhoz: hos Tt«, fånål: ovenpaa (fupra 
lignum) Tr«, fåra: owt&o:, (fuper ligno) fån: iLrce, fåba: indtTrcr, 
fåban: forandrer ril Tree, fåvå.

§. il ' - '

At Ungarernes og Lappernes Sprog er det famine, bevises af 
C onjugationen afHoved-Verba, samt af Htelpe-Verda.
Hvad Antallet af Conjugationerne, Ordenen, Modi, Tempora og 

Manden at danne disse paa er ängaamde, at disse Ting komme mere an paa 
Grammatik Skriverens Indfald, end Sprogets Natur, det seer man endog heraf, 
at man finder Grammatik Skriverne afhandle dem enhver paa fin Ma«de. I 
Verba sremftrtter Hr. Leem Tempus Præfens, Tmperfeclum, Perfeci um, 
To Plusqvamperfecla, og eet Futurum; det er Sex Tempora. Hr Fid- 
(trem har To Tempora Præfentia, ligeledes To Imperfecta, E t Perfeflum 
Plusqvamperfedum og Futurum, tilsammen Sav Tempora. Molnår fætter 
i hans Ungarsse Grammatik det forste og ordet Præfens, det forste og andet 
Jmperfeélum, det forfte, andet og treDie Perfetfum, det forste og andet Plus- 
qvamperfeélum, og Futurum, Ti Tempora i alt. De Tempora, Leem
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har anfert, ere enten enkelte, (fimplicia) eller sammensatte, (compofica) 
nemlig af Hoved-Verbum, og et Hielpe-Verbum.

Om Tempora i de enkelte Verba.
Den forste Person af Tempus Præfens siger Hr. Leem endes paa em, 

eller am, undertiden paa im. Hr. Fieljirøm taler Sid. s?, i hans Gramma
tik saaledes: "Det at Præsens endes paa am og om > er ikkun en Angerman- 
" nist Dialekt, andre forandre denne Endelse tii ab, eller ob, de i Lul til af, 
" eller of." Derpaa foretager han sig med stor Msye at foreene disse Endelser 
sammen med hverandre.

Om Ungarerne har jeg dette at sige. Deres Verba endes paa om, nogle 
paa em, naar den Accufativus, Verbum styrer, enten er sat udtrykkelig hos, 
eller idet ringeste underforstaaes. Dom: Tudom a Magyar nyelvet. (jeg 
forsiaaec der Un garste Sprog) Men har Verbum en ubestemt Forbindelse, 
uden at have nogen Accufativus, end ikke engang underforstaaet, faa foran
dres Endelsen om, eller em, til ok, eller ek, f. E. jcg forstaaer paa Un- 
garst. (Tudok Magyarul) Dette er en Regel, som ingen Ungar tillader at 
handle imod. Og maastee havde Hr. Fielstrøm, dersom han havde anbragt 
denne Anmcrrknmg, lettere reOet sig 'ud af den Vanstttighed, han har for at 
foreene Endelsen of, de bruge i Lul, med Endelsen om, andre have. Desuden 
maa mærkes, at hos Ungarerne betragtes ikke allene Endelsen af Tempus Præ
sens paa om, ok, em, ek, men ncesten af alle Tempora, og alle Personer, 
famt begge Numeri, som virkelige Suffixæ. Aarsagen er, Ungarerne forudsætte, 
at dm tredie Person as Præfens i Indicativus er Stamme.Ordet (radix) til alle 
Tempora vg Personer, det og alle de, der strive Grammatiker for Osterlandste 
Sprog, giere. Ganandet antager ogsaa den tre Die Person af Præfens t In
dicativus, som Stamme Ord til alle de andre Tempora Men Sidjirøm 
tager fepi, i Det ban vælger Infinitivus, og Hr. Leem endnu mere, naar ban 
vil have Imperativus Dertil. For Tydeligheds stvid: Ungarerne sige él, åd, 
ny al, (han lever, giver, slikker) beruf Danne De alle andre Tempora og 
Personer, ved at lægge forffiell'ge Suffixa til, t Folge De forstiellige Personer. 
<Pil de sige jeg lever; lægge De Suffixum ek til Ordet él, og deraf bliver 
élek, (j- g lerer) men ubestemt. Wil te sige jeg giver, faa lægge De til Or
det ad Suffixum af Den forste Person om (dersom Accufativus underforstaaes) 
eg faa bliver Det til adom (jeg giver, nemlig den, eller den Tinet) og saale
des gaaer Det fremdeles ril med De øvrige Personer. Men disse Suffixa ere hos 

Txxx 3 Ungarerne
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Ungarerne langs siere, og mere foranderlige, end hos Lapperne, og der af sam
me Aarsager, som jeg anforte i forrige Paragraph.

Men fremsattes for nogen den forste Person ar Præfens, han kan let staffe 
sig den tredie Person af Verbum, for at faae Stamme-Ordec til de evrige. 
For han behover intet m det, end kaste den sidste Stavelse om ok, em, ek, 
bort; det som bliver tilbage, er Stamme-Ordet til alle Tempora og Personer. 
Og dette bor man ogsaa giere, naar man vi! sammenligne de Lappiste Ord, jeg 
forhen ha'' anfort paa min Liste, med de Ungarske Da stal wan fee, at om# 
endffiont Verba ere hinanden undertiden ulige i Henseende til End isen, naar de 
sættes i den forste Person, ere de dog ikke længer hinanden ulige- naar man 
(kun paa foromtalte Maade) vpfoger den tredje Person, eller Stamme-Orbct 
selv. En Lap siger: élam, (jeg lever) tn Ungar élek, (ligeledes jeg lever) 
diffe Ocd komme ikke overeens, men leder man efter Stamme Ordet, faa bliver 
det hos begge él; (han lever) Saa at denne Uliighed ikke laae r Verbum selv, 
men allene i Suffixum am og ek.

Ikke heller bor nogen kiære sig derom, at naar man paa denneMaade so
ger ester ben tredje Person af Verbum, træffer man almindelig, at de endes 
paa en Confonant, da dog hos Lecni den anden og tredie Person som tiest en
des paa en Vocal. Thi man managte, at ben endesogsaa hos Ungarernepaa 
en Vocal, 6er (om Accufativus enten staaer udtrykkelig hos, eller mwcrfor- 
staaes. Vel kalder man hair lever (ubestemt) 41, men staaer Accufativus hos, 
stal man sige éli, f. E. a Vilågor. (han lever er forn-iyelrg Liv.) Men 
Hr. Fielstr-m erindrer Sid. 62. At Vocalen af den tredie Person i Præfens 
fluges i de fleste Verba af dm Sydlige Dialekt: Hvad om alle Lapper folge 
Ungarernes Regel, og undertiden siuge, undertiden udtale denne Vocal, efter
som Verbum forbindes i en bestemt, eller ubestemt Mening?

Tempus Imperfeéhim endes hos Leem paa den Stavelse im. Hos 
Molnar er c Tempora Imperfecta sammensatte, men det forste Perfectum endes 
paa ék, eller em, hvilket sidste kommer Lyden afim meget nær.

Imperativus har saavel hos Ungarerne, som Lapperne, en meget ustadig 
Endelse. Dog endes Ungarernes Imperativi næsten aldrig paa en Vocal, men 
gierne paa Consonanter, af haard Udtale, og som der behoves en Ungar, eller 
Lap til tit udsige. Saaban er olvass, (lcrv) fé!ly> (fr^gr) adgy, (siwj 
örezz , (vogt) tarts, (hyld) Til bisse Imperativi lægge Leem, og De Svenske 

Grammatik,
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Grammatik-Skrivere almindelig en Vocal, som jeg tcenker, for at giøre dem 
lettere at udtale. Ikke desmindre erindrer Sidftrøm, at ren sidste Vocal fluges 
af den Sydlige Dialekt, og at man siger Gol, (hør) Börr, (ced) Dack, 
(giør) Rap; (luk op) Saa at Imperativi af denne Dialekt ere aldeles 
Ungarske.

Præfens i Infinitivus endes hos Lapperne paa t, hos Ungarerne paa i, 
men conftrueres hos begge ved Hielp af Suffixa i forssirllige Numeri og Per
soner, som jeg allerede tilforn har erindrer. Leem danner Gerundium paa 
diin: Logadoediin, (vcd ar læse) Supinum paa shiet, eller fet, som Lo- 
gashiet, eller Logafet. (atlcrse leélu)

Hr. Fielstrøm siger at begge dannes af Lapperne paa an, fom jackeman. 
(ved ar troe, i at troe) Hos Ungarerne kalde nogle der fom endes paa an, 
riler en, Gerundium, andre Participium: Latvan, (ved at fee, seende) 
hvilken Endelse mere kommer oveceenK med den Svenff-Lappisse. Men Parti
cipium Futurum danne Ungarerne paa ando, eller endo, som låtando, og 
delle har Liighed med Leems Gerundium. For Resten sige vi olvaffott, (!cest, 
for ar (afe) som tgien kommer overecns med del Lappisse. Dog udtrykke diste 
Folkeflag de Ord Latinerne udsige i Gerundia og Supina, hellere i Infinitivi,^

Om Hielpe-Verba.
As Hoved-Verbum og et Hielpe-Verbum, som lægges dertil, veed man 

at de sammensatte Tempora dannes. Saadanne ere hos Lapperne Perfeéta, 
Plusqvamperfeéla, og Futura Tri at danne et Futurum, bruge de Det Hierpe- 
Verbum kalkam, (jeg bør, stal) (paa Ungarss hidder han bør, stal kel,) 
hvilket har en meget stor Liighed med Den Dansse og Svensse Dialekt, for disse 
bruge vgsaa det Hielpe«Verbum stal, til at danne Futurum: Jeg stal giøre 
der. For at danne Dette Tempus, bruge Ungarerne Det Hielpe-Verburn fo- 
gok, fogom, ligesom s-g fanger an, begynder, hvorfore: fogok tseleked- 
ni ligesom jeg begynder nu ar giøre, deter: jeg stal giøre, fuldføre. Ellers 
b.Uger man vgsaa Præfens Indicativum, ved at stene Partiklen meg foran, 
som: meg tselekszem. (jeg stal grøre) I De vorige Tempora bruge Lap
perne det «recipe-. Verbum Lem: (jeger) Og for at vise dettes Overeenftemmelse 
med Det Ungarske Hielpe-Verbum, vil jeg her skrive tik af Leem den hele Con
jugation af dette Verbum.

Indicativus.
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Indicativus.

lem, lek, lo. jeger, du er, haner.
leigyém, leigyék, lei. jeg var, du var, han var.
lem lémåtz, lek lémåtz, lé lémåtz, jeg haver varet, du haver varet, han 

haver ratet.
leigyém lémåtz, leigyék lémåtz, lei lémåtz. jeg havde varet, du havde 

varer, han havde varet.
Conjunélivus.

lézfam, lézfak, lézfa. jeg er, du er, haner, 
liftsém, liftsék, liftsé. jeg var, du var, han var.

Imperativus.
leg. var.

* ■ Infinitivus.
let. ar vare.

Hos Ungarerne.
Indicativus.

Lészek, lészeslz, lészen. Betyder egentlig: jeg bliver, du bliver, han bliver. 
Lök, lovék. löl, lei, lövel. Ion, len. jeg var, du var, han var.
Löttem, lettern, lottél, lettél, löt, lett. jeg er bleven, du er bleven, han 

er bleven.
Lort legyek. lett légy, lett legyen. jeg havde varet bleven, du havde 

varet bleven, han havde varet bleven.
Conjunétivus.

Legyek, legy, legyen. jeg er, du er, han er.
Lenném, lennél, l'enne, jeg var, du var, han var.

Imperativus.
Légy. var.

Infinitivus.
Lenni. at vare.

Participium.
Lott, eller lett. varende.

Nu
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Nu er der sseet nogen Forandring i Udtalen, rager man det i Betragtning, 

saa seer man at de komine fortresselig overeens. Men ar Udtalen bor komme t 
Betragtning, der billiger endog Leem selv, naar han siger Sid. 387-1 hans 
Grammatik, mLifzhjim, eller Liftsém udtales af andre Livlim, elievLiYlem. 
Endelig er Imperativus eens hos dem begge.

Dersom en Ungar desuden betcrnker, at Ungarernes Præteritum Perfe- 
dum ingenlunde regelmæssig udledes fraden tredie Person af Præfens Lefzen, 
men nreget mindre fra den rredie Person af Verbum Vagyok, (hvilket egentlig 
betyder hos Ungarerne jrg er) saa rænker jeg, vil han biefalde min Formodnmg: 
At Præfens Tempus af det Verbum Lem er gaaet as Brug hos Ungarerne, 
hvoraf de endnu have beholdt tilbage Præteritum Pcrfedum, Lettern.

Men hvad Lappernes Praeterita Perfeda angaaer, saa haver jeg her en 
Anmærkning at giore af storre Betydenhed. Disse Tempora ere hos Leem 
altiid sammensatte, nemlig af Præfens Tempus afHoved- Verbum, og Hælpe, 
Verbum Lem. Saaledes har Addom (jeg giver) i Præteritum lem addom. 
(jeg haver giver) Hos Ungarerne er der andet Præteritum Perfedum rcke 
sammenfat, men udelades regelmcessig fra den rredie Person af Prælens Indi
cativum, ved ar lægge ril des snart den Stavelse tam, snart tem. tLpaaledes 
sige Ungarerne adom, (jeg giver) ad, (han giver) adtam, (jeg haver 
givet) adatom, (jeg gives) adatattam , eller tiefcSyncope, adattam. (jeger 
giver) Disse Endelser forekomme vel ikke i Leems Grammatik der, hvor 
han handler om Conjugationer, men hvor der rales om Derivativa Verba» 
foreßnder man alle disse Endelser, og det i stor Mængde. Saaledes siger Leem 
Sid. 309. at af Logam, (jeglæser) kommer Legatam, af Logatalam Loga- 
taddam, af Lokkalam Lokkaladdam, af Rattafam; (jeg bryder) Udlever 
han Rattafaddam, af Laanom (jeg beder) Laanotam, 0. s. v. og disse ned- 
stamniende Ord, siger Leem, have gierne samme Bemærkelse, som deres 
Scam-Ord. Men da jeg veed, at i Lappernes Sprog forandres Ordenes Be
mærkelse endog ved at lægge faa Bogstaver til, saa er det næppe, jeg kan over
tales til at troe, at disse betyde eet og det samme. I det ringefte maatte Unga
rerne anser disse nedstammende Verba for Præterita Perfeda af sine Skam- 
Verba. Og vmendskiont jeg tilstaaer, at Lapperne bruge nok saa meget de 
sammensatte Præterita Perfeda, eftersom Letheden selv, hvormed de dannes, 
ved at lægge Hielpe-Verburn lem til Præfens Tempus, glor dem yndede; Saa 
kan det dog gierne være, at de ogsaa, ligesaavel som Ungarerne, have enkelte 
Præterita, som nu ere sieidnere i Brug, og ansees af udlændiffe Grammatik- 

Py yy ' Skrivere
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Skrivere som nedstammende Ord, og som Verba af Præfens Tempus^ Om 
saa er, saa have Ungarernes Conjugationer en fuldkommen Overeenstemmelse 
med Lappernes Conjugationer. Jmidlertiid have Lapperne en besynderlig og 
egen Maade ar conftruere Verba paa i en benægtende Mening. Til ar ud
trykke en b-ncegrende Mening, bruge Ve at forbinde Benægtelsen med Hielpe- 
Verbum Lem, og giore tillige nogen Forandring i Hoved-Verbum, ja de ud
sige endog Pronomina jr g, du, han, i en benægtende Mening anderledes, end 
ellers. I Verre Stykke, tilstaaer jeg, have Lapperne noget besynderligt frem 
for Ungarerne. Men efter ar have været adskille i saa mange hundrede Aar, er 
det og en gandste nodvendig Folge, at imedens det samme Sprog frister hos 
fvrffiellige, og fra hinanden assondrede Folkestag, forsttelligSkiæbne, saa mage 
mange Ting forblive ved Magr hoS det eene Folk, som gaae af Minde hos det 
andet, allene fordi de ikke bruges. Men dersom disse Folkeslag efter en lang 
Ttids Forlob holde deres Sprog imod hverandre, og ligner dem sammen, saa 
stal de ikke uden Smerte erfare, hvormeger de have havt, og hvor meget de 
have mistet. Og hvor fornodenr dette er, seer enhver, tt! at udziire begge Fol- 
kcslags Sprog, og give det sin forrige Glands igien. Endelig, hvad de Verba 
angaaer, som lilktendegive Overlag (meditativa), Begyndelse (inchoativa), 
Formindstelse (diminutiva) o. s. v. ere Lapperne og Ungarerne hverandre saa 
lige heri, at man endog heraf meget tydelig kan bevise, at begge Folkesiags 
Sprog er det samme. I det ringeste stal Ungarerne, naar de faae Le« ms store 
Lexicon ar see, paa det klart ste kiende deres eget Sprog deri igien. Thi da Hr. 
Leem er frem for nogen anden Ordbog-Skrivere, vidlloftig og flittig i ar op
regne de nedstammende Ord af Verba; stal de i dette Werk efter ethvertSmm- 
Verbum finde i en meget lang Række alle Slags nedstemmende Ord. Men 
hertblant stal Ungaren strap fee, at de Lappiste Overlægs Ord ere virkelig Un- 
garste. Begyndelses Ordene ere ligeledes Ungarste, og Igienragelses-Vr- 
d«ne (Frequentativa) bruges aldeles paa samme Maade, som HoS Ungarerne. 
Desuden stal han og blive vaer, ar Præteritum Perfedum er i alle disse, saa- 
vel Skam-Verba, som Overlægs-, Begyndelses-, Igientagelses-Verba, aldeles 
Ungarst: At Tempus PræfensPaffivum, font og Præteritum Perfedum Paf- 
fivum, i ethvert af diste Verba, er paa det noyagtigste vannet og afbildet efter 
Ungarernes Regler. Saa ar jeg alrsaa for at bevise for Ungarer Sandheden af 
min Sætning, ey hehover andet, end at forelægge for dem det oftomtalre Lexicon 
at see t.

Desuden kan Ungarerne i dette Leems Lexicon blive en temmelig stor 
Mangde Stam-Ord vaer, hvoraf Ungarerne endnu have Spiirerne, da de 

have
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have mistet deres Stamme. De stal finde, at Lapperne ziirligen bruge mange 
nedstammende Ord/ som i det nu brugslige Ungarske vilde holdes for nyegiorte, 
da de dog ere meget gamle. De stal mærke, at vore fleste Verba af tre Sta
velser ere To-Stavelses-Ord hos Lapperne, og (hvilket folger deraf) at ncesten 
i alle Verba udgisr den tredie Person af Tempus Præfens (hvilken er Stam
men kil de andre) ikke mere end een Stavelse. Og dette er en væsentlig Egen
stab, det Ungarste Sprog har for sig selv. Men var det mit Forsæt at af
handle alt dette udforlig, vilde nærværende Werk blive alt for vidtloftigt. Jeg 
vil derfor rette mig efter Leyligheden, og ende denne Afhandling, naar jeg forst 
har anforr nogle bervmmelige Forfatteres Meninger, som allerede for mig have 
paastaaet, at det Ungarste og Lappiste Sprog havde OvereenjKmmelse med 
hverandre. Thi saa seer Laseren, at hverken er min Satning nu forst opfun
den, ikke heller et Hierne Spind af mig allene. Og dette bliver er nyt Beviis, 
som tiener til at bestyrke dens Sandhed.

Sidste §.

At Ungarernes og Lappernes Sprog er det samme, bestyrkes 
af nogle beromte Forfatteres Mening.

Omendstiont jeg, da jeg var kommen tilbage fra Finmarken, tilstod med 
den Bestedenhed, som jeg burde, at jeg ikke (hvilket Rogtet havde udspredt) 
havde forstaaet Lapperne tale, faa bekiendte jeg dog tillige, at det Ungarste og 
Lappiste Folkeflags Sprog var eet og det samme, men at det ikke kunde bevises 
uden ved et Skrift, ister for dem, som ikke forstode begge Folkeflags Sprog. 
De fleste Lcrrde raadte mig da, at forfærdige saadant et Skrift, men at jeg og 
ffulde være i Stand dertil, giorde de mig mange Lofter om at være mig behiel- 
pelige i at anstaffe mig de hertil fornodne Boger. Men fordi de viste sig ligeså« 
hurtige i at holde deres Ord, som i at love det, blev jeg i kort Tiid forsynet i 
Mængde ikke allene med Lappiste, men endogsaa med Finniste, Esthiste og 
Ungarste Grammatiker og Ordboger. Foruden disse fik jeg nogle berommelige 
Forfatteres Verker, hvori omendskiont de ikke, bevise, at det Ungarste Sprog 
kommer overrens med der Finniste og Lappiste, faa sige de det dog faa tydelig, 
at jeg ikke heri kan tilegne mig ZEren af en nye Opfindelse, men nok maaffee 
af at have giort Tingen vis og beviislig. I hvordanne dette end er, vil jeg ind
befatte disses Meninger i Denne §, og tillige antegne de Mænds Navne , fom jeg 
har at takke for at jeg har faaet disse Skrifter, som kom mig faa vel til pas tH 
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mit Forehavende. Og dette har jeg giert af den Äarsag Mene/ for at give dem 
tt offentlig Bevi is paa min Taknemmelighed.

Zblant disse maae jeg ncrvne forst Hans Hoy-Grceveligr Crcevence af 
T^>GTT, Geheime-Raad i det Geheime Conseil, og Prases i dette Konge
lige Widenssabernes Selssab. Thi foruden at jeg har ham at takke for Leems 
Grammatik og Nomenclator, saa har han ogsaa laant mig en liden Afhand
ling af Sonnen OlcRridvcck, som forer denne Titul: Specimen UfusLingvæ 
Gothicæ, og er udkommen i Upsal Aar 1717. Deri Sid. 77. rettet denne Hr. 
Forfatter Vorton, fom siger: Ar det Efthisse og Lemsse Sprog ere Dia
lekter af det Finnisse, men ar det Ungarsse er aldeles fotssielligt fra alle 
Enropcrrsse. Han taler saaledes; "Jeg tør ncrsten sige at denne berømmelige 
" Mand ikke tilbørlig har undersøgt det Ungarsse Sprog, og sammenlignet det 
" med det Finnisse, da jeg har befundet det Ungarsse og Finnisse Sprog at 
" vcere hinanden faa nar beflcegtede, at man med Rette kan kalde dem For- 
" vandte. For at iergae dette tydeligere for Dagen, har jeg her villet opregne 
" nogle Ord, som forekomme i daglig Tale, og følgelig ere mindre Forandring 
" underkastede, og lettere have kunnet bevares, hvoraf man kan see det lin« 
“ garsse Sprogs Overeenstemmelse med det Finnisse. Disse ere:"

Dek Dansse. Finnisse. Ungarsse.
Skye. Pilwi. Felhö.
En liden Skye- Suma. Homaly.
Regn. Sade. Effö.
Zis. Jææ. Jég.
Riimfrost. Hærme. Harmat.
Winter. Tolwi. Tel.
Tider. Ohauxet. Vakfzem,
Gummens. Ikenæ. Iny.
Strube. Curcku. Torok.
Nakke. Nifca. Nyak.
Haand. Kæft. Kéz.
Hierte. Sydan. Sziv.
Bug. Vatza. Has.

Dansse. Finnisse. Ungarsse.
Nat. Yo. Ej.
Lys. Walkæus. Vilåg.
Aften. Etho. Eftve.
Hoved. Pææ. Fo.
Hierne. Aju. A'gyvelo.
Mund. Suu. Szäj.
F'ss. Cala. Hal.
Vand. Vezi, Viz.
Balte» Wye. ÖV.

Laas. Lucku. Lakat.
Steen. Kiwi. Kö.
Kul. Syfi. Szen.
Troe.' 1 Ufco. Hit,
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Der Danske. Finniste. Ungarske. Danste. Finniste. Ungarste.
Skusder. Olca. Våll. Kniv. Vætzi. Kés.
Axel. Cainalon, Honallya. Riis. Vitza. Vefzfzö.
SkinDebeen Saari. S?ar. Brond. i Caiwo. Kut.
Blok. Veri. Vér. Horn. Sarwi. Szarv.
Galve. Soppi. Epe. Piil. Nuoli. Nyil.
Lunge. Tædyc, Tiido. Gronspcek. Kærki. Harkaly.
Lever. Maxa. Maj. Svale. Pæskinen. Fetske.
Graad. Kyne. Kony. Spurre. Warpui. Veréb,
Horelse. Cuulemi. Hallas. Krage. Wares. Szarka.
Haar. Huix. Haj. Luus. Tæl Tetö.
Levende. Elævenin Eleveny. Gnid. Saiware. Sark.
Liv. Eieme. E'lct. Een. Yxi. Egy.
Dyr. EJein. All ar. Caxi. Kettö»
Dod. Cuolema. Halal. Forste Begyn« Alcu. Elei.
Tlid. Aica. üdo. delse.
Vind." Tuuli. Szél, Blad. Lethi. Level,
Soort Rug. Ruis. Ros. Roed. Juuri, Gyöker.
Byg. Ohra. A'rpa. Tr«e. Puu, Fa.
Smor. Woi. Vaj. Morgen tilig. Aamu. Hajnal,
Mg. Muna. Mony. Bark. Tuohi. Hej.
Hcengsel. Sarænæ. Sark. Dor. Owi. uxi. Ajto.
Kyndig. Tietos. Tudos. Mose. Suuo. T6.
Sagtmodighed. Hiliaifus. Szelidség. Pilekree. Paju. Füzfa.
Tyv. Waras. Orv. Bov. Lapa. Lapitzka.
Svigerfader. Appi. - Ipa, Rer. Ockio. Igaz.
Svigerffe. Noppi. Nap. Kroget. Vææræ. Hergas.
Svigerssn. Vævy. Vo. Toffel. Toffeli. Tzipelö.
Ssnnekone. Minia. Meny. Skade. Haracka. Szarka.
Forffidrelys. Orwoi, Arva. Tree-Orm. Toucka. Szu.
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Der Danffe. Finniffe. Ungarffe. 1 Danffe. Finniffe. Ungarffe.

Ret. Ockeus. Szokas. Hul. Lauku. Lyuk.
Vidie. Vitzaus. Vefzfzö. iJldstæd. Totto. Tüz,

Saavidt Rndbeck. Og omendffiont han paa dette Steed sammenligner 
det Ungarske med det Finniffe, saa siger han dog ogsaa dette Sid. 83. ar det 
Fmniffe kommer overeens med det Lappiffe, og anforor Scheffer at verre af 
samme Mening. Deter altsaa aabenbar, at alle disses Sprog ligne hveran
dre. Men fordi de Ungarffe Ord, hvilke han af Mangel paa en bedre Ordbog 
har taget af Mcgisser og Calcpinns, vare skrevne meget urigtigt, har jeg ret
ted, hvad Feyl der var begaaed i Skrivningen,

Hr. IHRE striver meget smukkere i denne Materie. Han har for kort 
Did siden 1769 udgivet i Up sal sit Gloflarium Suio Gothicum, hvilket Verk 
Hl. Conference-Rgad LUTDDRFF har været saa god at laane mig. I For
talen hertil taler denne Forfatter saaiedes om det Finniste og Lappiste Sprog: 

Slutning stulde jeg tale noget om det Finniste Sprog, og dettes nær 
Forvandte, det Lappiste." Derpaa viser han, at dette Finniste Sprog er 

langt ældre, end det Gothiste, eftersom dette sidste er forst indbragt i disse Lande 
afHdin; Men Finnerne og Lapperne holder han for at have været de Nordiste 
Rigers forste Beboere, og af Hunniff Oprindelse. "Thi, siger han, jeg me- 
' uer ikke at man paa anden Maade kan giore Rede for, hvorfra den kiende- 

stge Liighed er kommen, som man mærker imellem det Ungarffe og Finniste 
' Sprog, og som er saa stor, at det er berettet mig fra en sikker Haand, ak i 
* den Krig, vi nyelig forte i Tvdffland, kunde nogle Finniste Soldater, som 

vare bragte over til Ungarn, inden meget kort Tud tale med Landets Jnd- 
" vaanere. Baron Leibnitz har allerede for mig mærker denne Overeenstem- 

melse, og efter ham Egenslph med fiere, men især har Hr. Johannes 
Oelin, forfærdiget en stivn Fortegnelse paa Finniff.Ungarffe Ord, en Mand 
der forhen var en Ziir for Akademiet i Abo, og sortiente en bedre Skiæbne. 
Han sankede nemlig af Molnars Ungarste Lexicon dem sammen, som han mær# 
kede havde Liighed med de Finniste, og disse fylde mange Sider. Jeg vil 
anfore denne liden Prove."

/



Der Ungarske.
Alå.
Alåbb.
Alåhajtås.
Alåvetem,
Alåhajtom.
Apa.
Apaftam.
Artza.
A'rva.
Bab.
Béres,
Bötke.
Tzipö.
Dugo.
Ebren.
Darabos.
E'lek.
E'jeli.
Elverem,
E'nekes.
Eves.
Ej.
E'jeli.
Ez.
Falu.
Fel.
Fel.
Félek.

er det samme.__
Danske.

Neden for.
Nedrigere. 
Nedkastelst.
Nedkaster.
Den samme.
Fader.
Jeg udtorrer.
Ansigt.
Forcrldrelos.
Bonne.
Leyesvend.
Trind Roed.
Laar.
Stoppelst.
Aarvaagen. 
Skarp.
Zeg lever.
Som horer til Natten. 
Jeg kaster bort. 
En Sanger.
2Ede.
Nat.
Som hor til Nat.
Han.
Landsbye.
Opad.
Der halve.
Jeg frygter.

____________727
Finnisser

Alia.
Alambi.
Alaheito.
Alasveti.
Alasheitam.
Appi. Svigerfader.
Paifta. Jeg stegkorrer.
Ortza. Pande.
Orva.
Papu.
Berhe.
Putki.
Sypi.
Tucko,
Heræn.
Tereve.
Elle.
Eilæn.
Edesveta.
Ænikes.
Evæs.
Yo.
Yol.
Itze.
Fala.
Pææl.
Puoli.
Pelkæ.

Der
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Dre Ungarste. Danste. Fmniste.

Fé'ig eleveny, 
Fertö.
Fö.
Fold.

Halv levende. 
En Soe.
Et Hoved. 
Jord.

Puoli eleve. 
Virtæ, en Flod.
Pæ.
Peldo, en Ager. o.f. v.

" Af anfsrte (forkfarer sirmme Forfatter) tcenker jeg det er klart nok, ae 
" disse Landstaber, uagtet de have saa mange andre Folkesiag, og saa mange 
" Slags fremmede Sprog imellem sig, samt have varet adskilte i saa mange 
" hundrede Aar, have ikke destomindre far meget tilfalles i Sproget? — — 
" Thi det gaaer ikke medOrd, som med Paddehatte, at defodes i Flang, og 
" af sig selv."

Jeg tilstaaer ogsaa, at jeg er Ecah-Raad von TEMLER meget fordum 
den, i det han ved ar laane mig mange Finniffe og Lappiste Bsger har staffer 
mig ypperlig Hielp til at udarbeybe mit Beviis-Skrist. Jblant disse Boger 
var der en Beskrivelse over detRussisteKeyferdom, trykt i Stokholm Aar 1750. 
udgiven paa Tydst af Hr. Grrallenberg. Denne Forfatter leverer os en ret 
smuk Overeenstemmeise imellem disse nordlige Folkesiags Sprog. MenSidez2. 
af dette hans Verk taler han saaledes: "Man maa vide, ar der i den nordlige 
" og ostlige Deel af Europa og Asia findes fornemmeligen Sex Folkesiag, som 
“ dog i Europa alle tilsammenragne gaae under der Navn Tarrarer, nemlig i 
" Europa ere dr Morduiner, Scheremisser, Permekker og Wotyaker, og i 
" Asien de derhen horende Wognlitzer, Ostiaker og Barabintziste Folk, som 
" tillige med Finnerne, Lapperne, Estherne, de Ungarste Sekler og faa over- 
11 blevne Liewer eller Lifer i Curlanv alle tilsammen have i Begyndelsen ud- 
" giort eet Folk, og i gamle Dage have hort til de saa kaldte Hunner eller Un# 
" ner, som dog ingen Tarrarer eve." I Sprogenes Harmonie'Tabel erin
drer han iglen, at alle disse Sex Folk henhore i sig selv til det Ungarske og Fin# 
niste Folkesiag, og ligne disse i Sproget. Og for at vise dette, sammenligner 
han mange Ord af disse Sex Folkes med de Ungarste og Finniste. Jeg vil lade 
mig noye med allene at udstrive her ve Ungarske og Fmniste, som han har 
anfort.

De



De Danffe. 
Een.
To.
Tre.
Fire.
Fem.
Sex.
Syv.
Otte.
Ni.
T>.
Gud.
Fader.
Moder.
Jld.
Wand.-
Jord.
Wind.
Oye.
Tunge.
Liv.
Haandl
Fod.
Smsr.
Hoved.
Tree.
Hals.
Haar.
Mund.
Hime,
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Ungarske. Zmnifte.

Egy. Yx.
Kettö. Kax.
Hårom. Kohn.
Négy. Nelly e.
orc. Vys.

Hat. Kuhs.
Het. Zeitzeme.

Nyoltz. Kadhexen.

Kilentz. Ydhexen.
Tiz. Kymmetie,

Iften, Jumala.
Atys. Aja.
Anya. Aiti.
Tuz. Tuli.
Viz. Vefi.
Mezo. Ma.
Szel. Tuli.
Szem. Slime.
Nyelv. Kyeli.
E'let. Eleme.
Kez, Kall.
Lab. Jalka.
Vaj. Woi.
Fo. Pææ.
Fa. Pu.
Nyak. Niska.
Haj. Hiux,
Szåj. Sui.
Sziv. I

1 Sidaa,
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7ZO Bevits / at Ungarernes og Lappemes Sprog 
De Danske. Ungarske. Ftnmste.^

Hal. Kalat,
Luus.^ Tetö. Tai.
Nak. Ej. Je.
Dag. Nap. Bejwa.
Steen.' Ko. Kiwi.

Piil. Nyil. Nuoli.
Hane. Kakas. Kuko.
Hul. Lyuk. Luola.
ZEg. Mony. Muna.
Blod. Vér. Veri.
Wagt. Warta. Wartiat.'
Winter. Tél. Tolvi.
Horn. Szarv. Szarwi.

Men fordi disse tre Mands Skrifter, fom jeg har opregnet, nemlig Rud, 
beck, Ihre og Strallenberg findes nasten allene i store Bogsamlinger, saa 
har jeg ogsaa villet ansoreBnsching, hvisJordbeffrivelse snart er i alleSHander. 
Men han, naar han handler om Finland, og Finlanderne, saa siger han reenr 
ud, at deres Sprog er allene i Dialekten forssielligt fra det Esthiffe, og kom
mer overeens med Lappernes og Ungarernes.

Foruden Büsching maae jeg navne SCHIOVkING. Denne Danske 
Skribent fvrtaller i hans larve Afhandling cm de Nordiske Folkev Oprin- 
delft, som han gav ud paa Dansk Aar 1769. i Slutningen af Cap. i. nogles 
Meninger om der Ungarsse Riges Oprindelse, og derefter fatter han neden i en 
Nole: paa Grund heraf har endeel anseet Finner og Ungarer for ac 
være af falles Herkomst. Men fordi han samme Stad henviser kil Hr. UM* 
hikes Afhandling om der Ungarske Sprogs Overeenstemmelse med der 
GrS'.llandste, saa har jeg meent, jeg burdesige Laseren, at Hr. w^ld ke 
inaenlun e har paastacm nogen saadan Overeenstemmelse. Jeg har havt Af
handlingen selv til Laans af Hr. Christian HORREBOW, Eratz-Raad, 
og Astronom ved dette Universitet (og hvis store Hoflighed og Venskabs Prov^r 
jeg alnid med Taknemmelighed skal erindre). Skriftet forer denne Timl: 

Om 



_________er det simime. ___  7Zi
Om der Grønlandske Sprogs Oprindelse/ og ders Uliighed med andre 
Sprog. Ikke heller drister Forfatteren deraf sig til, at uddrage af de faa 
Ting, som Gronlanderne have tilfalles med Ungarerne, denne Slutning: Ar 
deres Sprog nogennid har Vcerer eer og dec famine. Desuden har jeg 
med Fliid igiennemlast sravel den Grammatik, fom det Gronlandffe Lexicon, 
Hr. poor! EGEDE, Professor i det Gronlandffe Sprog, har udgivet, og 
befundet, at det Ungarffe Sprog er gandffe og aldeles forffielligt fra der 
Gronlandsse.

Ligesom denne min Afhandling ssulde til Bogtrykkeren, gav Hr. Confe« 
rence-Raad SUHM mig et nyt Beviis paa sit Venffab, ved at sende mig 
et lidet Skrift, som gandffe nyelig er udkommet i Göttingen i dette samme Aar 
1770. nemlig Fifcheri Quæffiones Petropolitanæ. Heri taler Forfatteren 
saaledes: "Men Scytherne, og jeg kalder dem egentlig med dette Navn, som 
" tale Scythiff, men disse tale Scythiff: Estherne, Finnerne, Lapperne, Sy« 
11 vanerne, Permierne, Morduinerne, Tseremisserne,Voterne,Voguierneo.s.v. 
" Alle disse have eet Sprog sammen, hvori Dialekterne vel giere nogen For« 
" ssiellighed, men dog ikke siorre, end ak man jo letteligen kan kiende, at de alle- 
" sammen have een og den samme Moder. " Derpaa leverer han en harmo- 
niff Tabel paa de Ord, disse Folk bruge, og viser, ar de ere Ungarffe. Alle 
disse seer man han har taget afSrrallenberg; Men den Gisning, Fister ykkrer 
om Ungrernes (Ungarernes) Oprindelse, staaer mig ikke an. Hr. P. HELL 
stal vise os en sandfardigere Mening, naar han faaer meddeelk den larve Ver
den sit.Verk, del Larde Tog kaldet. Dette har jeg noget vel sildig oversendt 
Bogtrykkeren, for at indrykke helst paa dette Steed.

Heraf ternker jeg da, at det er klart, at minScetning ikke er sa,a nye, at 
man ikke allerede tilforn har kundet lcrse den hos andre. Men eftersom den ikke 
var tilstrcekkelig beviist, har den ikke nok giort de Lerrde opmcerksomme. Om 
Hr. P. Georgius PRAR, som har ffrevet Aar-Ar^uiker for Ungarn, hav 
ferstet nogen Troe til det, hine have sagt, ssal jeg ikke kunne sige for narva- 
rende Tiid. Ikke heller veed jeg, hvad Tanker Pater Jesuiten Hr. G-'epha- 
nus RAPRINAJ, en Mand, som er meget vel belsben i de Ungarffe larve 
Sager, er af. Vist er det, at de svrige Ungarsse Skribenter, hvoriblant 
Prcrsten til desaa kaldte Gudelige Skoler, Innocenrius DEGERJLJUS, 
udmarker sig baade ved sin Lårdom og Dyd, som og BLLJUS, der er For
fatter til en meget smuk Bessrivelse over adskillige Stader i Ungarn, samt Ty
mon, Hevenyeflius, Otrokotfius, Turotzius, Iftvanfius, Bonfinius, 0. s. v.

Zzzz r tale



732 Beviis / at Ungarernes og Lappernes Sprog er det samme,
tale det jeg veed) ikke eet Ord om Finnerne og Lapperne. Jeg vil allene am 
fore Ord, fordi de ere fulde af Redelighed og Oprigtighed.
Efterår denne Mand havde udbreder sir Modersmaals LEre ved fit ypperlige 
Lexicon Latino-Græco-Ungaricutn, ffrev han en Ungarsk Grammatik, som 
er udkommen i Hanov, og fom jeg aldrig havde seer, forend Hr. Justice-Raad 
de LANG EDELIG meddeelre mig den med mange andre mig meget nyttige 
Smaae-Skrifter. I Fortalen ril denne Grammatik striver: Forfatteren saale- 
des: "Sporger nogen mig ad, ril hvilket Sprog man stal henfore der Um 
" gaOcs Oprindelse, eller med hvilke Ler er beflergret, vil jeg bekiende, ar jeg 
" ikke veed det. Thi jeg seer, ar de, som i disse Tider udgive Polyglomste Sam- 
" linger, og henfore erhverr Sprog til sin Stamme og Classe, driste sig aldrig 
" ril ar bestemme neget med Vished om der Ungarffe. Der er en afgjort Sand- 
" hed, at dette vort <L>prog ftaaer i ingen Forbindelse med de Europcriste. Men 
“ om der i de Scythisse Egne af Asien ere nogle Folk endnu, fom tale vort 
" Hunnisse Sprog, der veed jeg flet intet." Saaledes taler Molnar, som 
dog var en Ungar! Men herefter ternker jeg, mine Landsmand ssulle strive an
derledes herom.

Zmidlerriid dersom det berommelige Kongelige Videnssabernes Selssab 
vårdiger günstigen at optage og bedomme dette mit Beviisssrift, (og detteBi- 
fald maae jog anfee for en meget vigtig Sag) saa har jeg, hvad mig selv 
argaacr, Aarsag til hoyligen at glade mig. Men den store Nytte, som den 
Lande Verden, Historien isar, vil hoste deraf, er alkene ar tilskrive Hr. Pater 
Maximilian HELL. HAN har af egen Drist fort mig med sig til de Fin- 
rnarktsse Kyster. HAN var den forste, der randede mig til at give mig i Fard 
rued denne Undersogning. HAN opmuntrede mig til at fortsatte den, da jeg 
havde begyndt. HAN har staffed mig Roelighed, ganer mig ril Haande med 
sine Rand, og ved den Anseelse, Han stod i, udretter, ar jeg har kunnet fuld
fere den. I saa mange Henseende er dette Vcrrk HANS. Og Han stal al, 
Drig aflade tilligemed mig ar anraabeGUD, ar han for der almindelige Bestes 
ssvld, til Regenternes Glade, og for hans Guddommelige Navns 8Ere, tange 
vil bevare alle disse Folkeslag, og giore dem gudfrygtige, lykkelige og blomstrende.
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over de i den

IX. og X. Tome forekommende Materier.

A.

aförattdts . ■ IX. 1O2 
Abbot (Karl) har skrevet Kong Sverres Liv og 

Levnet paa Islandsk . IX. 32 
Absalon (Erkebisp) hans Kirkelov ix. 36

. . . hans Testament . ix. 39
A cl a MedicaHavnienfia begyndes 1671. as Tho

mas Bartholin . X. 404
Adamus Bremenfis har skrevet Hifcoria Eccle- 

fiaftica Septentrionis og de Situ regnorum 
l'eptentrionalium . IX. 30

; . . ssger Amazonerne i Norden X. 55 
. . . hans Beskrivelse over Norge anfo- 

res . . ix. 140
Adelmus (en Bmedictiner) saae i Aarct 807. een 

Plit i Soklen X. 469
2Lggevcrr . . IX. 121
ægypterne udbredte deres Gudsdyrkelse til de 

leengst bortliggcnde Lande . ix. 4 
Ælnothus, en Engelsk Munk/ levede 1120. i 

Odense, har bkstrevet den Danste Konger St. 
'Knuds Liv og Levnet . ix. 31 

2Lrenpriis . . X. 425
2Lthicns, en Esther hans Cosmographie er 

den samme som Julii Oratoris X. 221. 
. . . stivkidt den tiilegges ham af Flodoar-

LS . . X, 222

Afstivende Rra ft, Afhandling om den X. 351 
. . . er ingen Vis primitiva . ib. 
. . . Neuron er Autor ti! den X. 352 
. . . Neutons Satzcr om vi repuliiva

X. 353
. . hans Argumenter bevise ingen X. 355 

Agathemerus, hans Beretninger om de Nor
diste Laude . . IX. 352

Agerdyrkningen var i temmelig god Stand i
Norge i det XI. Seculo . IX. 122 

Ahl forfærdige eu Qvadrant i Ri^benhavn, 
som bruges ved Veneris Giennemgaugs Obser
vation i wardoehuus . X. 542 

Albinovanus, see Pedo.
Alga faccharifera paa Islandst Srl voxer i

Islaiid . . X. 250
. . . Ole BorchsBestrivelse over den x. 253 
Alstahort s Poli Hsyde . X. 652 
Altens Psli Hsyde . . ib.
Alypius Antiochenus kN Gmdst Skribent i det

IV. Seculo . . x. 245
. . . trser at Verdens Ende er ved Spa

nien . . X. 246
Amalgamation, derved at bekomme Solvet,

lairte Fernandes de Vclafco forst Spanier
ne . . IX. 425

. . . er befunden utienlig ved de Bo»»gs- 
bergstv Solo Verker . . ib.

. . . bruges i Ungern . ib. 
8s!) Z Aman



Register.
Aman obfcttiim1 Veneris Gittmemgang sgSoel- 

Formerkelsen 1769. i Ingölstad X. 569.579 
Ammianus Marcellin us. Marcelli nus.
Ancherfen bflf skrevet Vallis Herthæ Deæ 

IX. 29 
Andromeda cærulea vover i Grönland , dm 

bestrives . . x. 442
. . . liypnoides VOV Cl’ i Island ib. 
. . . tetraquetra er m i'iiv Urt, vover i Grøn

land . . ib.
Anonymi Catechefis Theotifca er Udgivet af 

Eccard . . IX. n
Anthericum calyculatum vover i Island X.439 
Antiochenus. (®icc Alypius.
Antonius Diogenes har skrevet Incredibilia de 

Thule Infula . IX. 338
. . . hans Dairk om Thule bestaaer af 24 

Bsger, hvilket er kun en Roman IX. 166 
Aqvitanste Sprog, om det finder mau mindst 

Efterretning af alle . IX. g 
Aranea. See Spindel.
ArbeyLs Fod. See Fod.
Arbutus alpina findes i Island og Grøn

land . . X. 441
. . . uva urfi ligeledes . w. 
Are Frode den irldsik Islandsts Skribent X. 54 
Arenaria ciliata beskrives . X, 448 
Arentes Poli Heyde . X. 652 
Aristoteles Kundskab om de Nordiste Lande 

. . IX. 154. 326
• . . hans Beretning om Norden anforeö af 

hans Skrift de Mundo . IX. 328 
Armor ist Sprog, deraf er endnu noget tilovers 

i Bretagne . . IX. 9
Arna Magnæus har skrevet den Sicrliandste 

Kronike . . ix. 33
Arndcs (Stephan) var den ftrsie Bogtrykker i 

Slesvig . . X. 159
Arnistens, en Elskere af Botaniken X. 413 
Arnkiel (Tsrgillus) handler om Urner i hans 

Cimbrische Heyden-Antiqsiteten ix. 26 
Arnoldus Lubecenfis (VNtiNUerer Helmoldi 

Sclaviste Kronike til Anret 1209. IX. 31 
Artemidori Beretning om Norden IX. 345 
Afcaris (Intelt.) longillima beskrives X. 173 
. . . pelagiA .beskrives . X. 174

Afcenfius (Jodocus Badius) af hans Bogkl'st- 
kerie kom Saxo Grammaticus ssrst for 
Lyset . ix. 155

. . . havde i Lion holdt Foreleesningeridet 
Grastiske og Latinste Sprog . ib. 

Afcidia (Molulea) Beskrivelse over tvende X. 166 
risten, derfra er hele Verden blevet bebygget 

ix. 3 
Aste af Tang kand bruges til at giere Glas uf 

x. 252 
Astomanner, hvem vare? • IX. 101 
AfferoiInlcriptiones Siælandicæ anftves IX.27 
Aflrometer. See Heliometer.
Astronomie, Mangeler i den . IX. 541 
Auguftinus (Antonius) gior endeel Penge med 

Runiffc Inskriptioner bekiendte i sine Dialo
gis . . IX. 23

Auftriaca Sidera, stråledes kaldtes Solpletter
ne .X. 472

Avarini, hvor de boede . X. 52 
Averrhoes saae noget svrtagtigt i Socken i det 

XII. Seeulo . . X. 469
Avieni Skrift er ikke hans, eget Foster X. 229 
Azalea procumbens og lapponica X. 429

B.
Bakkagaards Psli Hsyde . X. 651 
Balanus. Bierg Ruur.
Baltia eller Basilia, hvad for en Se de Grcvdjke 

Skribentere derved sorstode . IX. 171 
Barfoeds Efterretning om de af ham indpode

de . . IX. 498
Barometeret forandrede sig ey ved Jordskælvet 

. . ix. 373
Bartholin har skrevet om Dannebrogs Orde

nen . . IX. 4§
. . . (Rasmus) giver en Capital tilden 

Botaniske Haves Vedligeholdelse . X. 409 
. . . (Thomas) kommer i Simon Paulis 

Sted ved Academiet . x. 403 
. . . begynder Acta Havnienfia i Aaret 

1671. • . X. 404
Bayers Mening em patzinakernes Herkomst 

. . X. 310

Bayers



Register.
Bayers Mening om Finnernes Herkomst X.;g 
Belidors Regel angaaende Ramiucbukken x. 364 
Belius psastaaer, o.t det Ungerste Sprog stam

mer ned fra ivt Scythiste . IX. 6 
Bercher er den forste, der grundig afhandledc 

Metall rnes Oprindelse . IX. 415 
. . . holder Schwaden for en nmoeden 

Bierg-Swd . , ilJ-
Beregning over Nedramningen X. 366 
. . . over den Skade Kong Erik tog ved 

den ulykkelige Krig i Holsteen . IX. 655 
Berger (£il)-Medicus de) hans Beretning om

Bronprintz Chriltians Indpodning IX. 508 
. . . Beretning om en Enkes Indkodning 

. . . hans Indbydelse fra inocuiations-
Hnset . . IX. 49)

. . . hans Drev til Condamine i pme 
gaaende Indpodningen . ix. 503 

Bergos, hvad klinias derved forstaaer IX. 247 
Beringius (Vitus) skrev i65o. sin Florum Da- 

uicnin . . . IX. 43
Lernsteen blev efter Taciti Beretning allene 

samlet af de ILftier i hans Tüd IX. 177 
. . . blev ester Philemons Vidnesbyrd op

gravet i Scythien . IX. 182 
. . . var de gamle Grceker bckiendt som et

Nordist Product . IX. 169 
. . . blev brugt til Ajacis Baal IX. 320 
... er funden i store Stykker i Oiöben- 

havns Canal . . ix. igr
Bernftorph (Baronesse de) lader sig indpode

IX. 490 
BerSrelserne i Veneris Giennemgang; hvorle

des observeres . x. 587
, . . Observationer over deur KVOardoehuus 

X. 613 
Biarmerne beprydede deres Dodemcd Guld og 

Golv, hvormed de bcgrove dem ix. 123 
Biarkamal i Heimskri’igla holdes fok at vwrk 

aldre end Otheri Skrift . IX. 30 
Bierg-Folk ere underkastede mange Sygdomme 

og Farliqheder . . IX. 404
Bierg-Loppe, Beskrivelse over en hoppende

IX/ 575 
Bierg-Ruur, Beskrivelse over et Slags X. 6

Bierg-Trold bildte man sig fordum ind at for- 
aarsage stem Lugt og andet Ondt i Gruberne 

. . IX. 406
Biergverke haves ikke i Dannemark IX. 84 
... i Norge vare endnu ingen opfundne i 

det XI. Seculo . . ib.
Bilde (Llaus) blev sendt til Norge 1)35.

X. 33 
. . . blev atter sendt til Norge 1539. sor at 

holde Herredag . . X. 41
. . . (Ofve) fager Brev fra Bistop En- 

gelbrechtsrn . . X. 33
. . . (Este) setter sig imod ben beflutteoe 

Norste Krig . X. 37
BiornFes Poli Hoydk . X. 652
Bi-rners Mening om Finnernes Herkomst 

. . X. 60
Bircherodi Cordati Leones er ey endnu trykket

IX. 47 
• . . han har strevet om Elephant-Ordenen

IX. 48 
. . . har udgivet en Gamling af Danste 

Mynter . . ix. 25
le Blåne haver udgivet Beskrivelse over Franste 

Mynter . . ib.
Bliksprut, en Fist, som Torsten er meget be- 

gierlig efter . . X. ig7
Block) (Hans) har strevet Horticulture Dani- 

c ci . . X. 4^4
Byger og Skrifter, hvad Oplysning de give 

i et Lands Historie . . ix. 3
. . . udgivne i det Saxiste Sprog IX. 12 . 
. . . de nødvendigste ide Drientalste Sprog

IX. 3 
. . * de nsLvendiZsie til at levre detIrlanvste 

Sprog . . ix. 10
. • . som time til at oplyse den gamle Danste 

Historie . . ix. 28
. . . de fornodenste til at Iwre det Limbriste 

Sprog . . ix. 9
. . . trykte i det Islandske Sprog IX. 16 
Bogstaver, de Hetruriste komme i Heusemt e 

til Figuren tilbeels overcens med Runerne
ix. 23 

. . . nogle af dem synes at verre Latinste 
eller Grcvste . . ib.

Bogstaver,



Register.
Bogstaver, Monumenterne hvvrpaa de sindes 

ere «ldre end de «Idste Romerste, og altsaa 
kand de ingen Connexion have medSotherne

IX. 23 
. . . ere formodentlig indfsrte af phoein-

cierne . . ib.
. . . og siden blandet med Gradste ib.
. . . de preusiiste haver Bayer anfsrt i 

Commentariis Petropolitanis . ib.
. . . ere formodentlig opdigtede af Grunow 

ib.
Bogtrykkere vare i Begyndelsen larde M«nd

X. 154 
. . . adskillige anfores . X. 155 
Bohadstch mener, at hans Argus er det samme

Dyr, som Lepus marinus, Aldrovandi og 
Jon Boni, hvilket igiendrives X. 12 

Lokkelstundo Poli Heyde . X. 652 
Bonjour har skrevet om det Loptiste Sprog

IX. 4 
Borbonia Sidera, saaledes kaldes Soel Pletterne

X. 472 
Borge Thinge Lov . . IX. izi
Borrichius (Olaus) var i Botaniken en Discipel 

af Simon Pauli . X. 404 
. . . stiftede Collegium Mediceum i Aaret 

1689. . X. 405
. . . troer, at Purpur-Farve as Snegle ikke 

bor regnes til de gandste tabte Konster x. 21 
. . . . hans Oratio de Experimentis botani

cis anfores . . x. 404
. . ‘ (Andreas) Lector i Trondhicin ib. 
Borysthenes lobrr midt igienncm Herodoti

Scythien . . X. 62
Bracteati kaldtes Penge, som kun vare myntede 

paa den ene Side' . ix, 25
. . . bleveforst stagnei Engelland af Hen

rico I. . . ib.
. . . i Tydstland i Keyser Lotbarii Did ib. 
. . . indfsrtcs i Dannemark under Walde

mar:' Regiering . . ih.
Brcendeviinsbramderiets Afskaffelse,hvad Nyt

te kunde fore med sig .' ' ix. 120
Brand (Matthias) een as desto. sie Bogtrykkere 

i Bi^benhavn . . X. 159
Brede, det ward-ehusiste Observator« be

stemmes . . X. 553

Brede, adskillige Steders Geographiske, bestem
mede paa Hr. Professor Hells Lcordlandste 
Rcyse . . X. 619

Lretteamrs, en Fisterplads under paagen 
x. iZ6 

Bronzes Poli Hsyde . X. 652 
Brygde Fiffcrikt har ey verret bekiendt over 30 

Aar ■ . . x. 202
. . . den er almindelig 10 a 12 Alen lang 

. . x. 203
. . . fanges ikke uden i stille Havblik x. 204 
. . . hvorledes sanges . . ib.
Buchwald (Balthasar Johan) sslg-r sin Fa

der Johan Buchwald i Embedet ved Haven 
X. 416 

. . . (Johan) Peter Kyllings Esterfslgerc 
ved den Botaniste Have . ib. 

BueTare, en Ssevarxt beskrives x. 252 
. . . bruges til Foder for Creaturene ib. 
Bulanes, hvor de boede . X. 52 
Burster (Iochum) en beromt Urtesainlrre i 

Dannemark . X. 396
Burton har samlet Levningerne as det gamle 

persiste Sprog i (mLeiplana veteris Lin g væ 
Perfic-æ . . IX. 4

Busbecq anfsrcr nogle Lrimmiste Ord som 
komlve overerns med Tydste . IX. 5 

Bunrfelste Roer indssrcs i Dannemark 1570. 
af Peder (Dpe . . X. ib.

Buxhorn beviser Ligheden imellem det gamle 
Persiste og Tydste Sprog med Exempler 

ix. 4 
Lygnstrgs Maade, den vamle Danste IX. m 
Byfchmgs Staat von Dannemark handler 

allene om den nye Maatr-Forsatning ix. 47

C.
Cadix i Spanien er stiftet af phoenieierne 

IX. 22 
Lalmarste Forbund imellem alle 3 Nordiske 

Riger 1397. . . x. 48
Campanula uniflora beskrives . X. 432 
Capella (Marcianus) en Afrikaner, levede i 

i det zte Skeulo i Ronr og stres sin Satyri- 
coii . . X. 246

Larl
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Earl den IV. (Keyser) hans Stadfæstelse paa 
Tolden til Gottorf, udstedt til Graroerne af 
Polstern, Henrik og Nicolaus Wismar 

. . X. 130
Larthagmeuferne flamme ned fra phoeni- 

tierne . . IX. 22
. . . om de have bragt Runerne med sig fra 

Afrika til Spanien . ib. 
Cafaubonus (Mericus) udleder dtt plottybfre 

Sprog af dct Hebraiste . IX. 12 
Cafiinus mener, atfte sammrPletiGoelen 1702, 

som saacs 1695. . x. 473
. . 1 hans Methode at observere en Tranfi- 

tus . . ix. 529
. . . Anmcrkmnger, over denne hans Me

thode . . IX. 530
Leltiste Sprog var fordum gieengseialle vestlige

Lande i Europa . IX. 8 
. . . har delct sig i mange Grene . ib. 
. . . findes formodentlig nu omstunder rencst

i Irland . . IX. 10
Ceraftium alpinum vor er i Island og Grøn

land . . X. 449
Ceremonier, hvormed Kong Olnfmodtaqes af 

sin Moder Asta og Stis-Fader Sigur Stig
IX. 118 

Chalons har skrevet et got Dictionnaire i dit 
2lrmorifte Sprog . IX. 9

Chazarer og Uzer soge Patzinakerne bort fra 
Wolga . . X. 264

Christendoms Balken . IX. 131 
Chriftiania i Norge dens Poli Hvyde X. 652 
Cli ri Kian! III. Recess af 1536,derved blevNorge 

ikke giort til en Provintz asDanncmark X. 29 
. . . en Artikel deraf anfores X. 31 
. . . hyldes af de S^ndenficeldste Torsda

gen for Pintzedag 153s. . X. 34
Chriftiani IV. Rigens Ret og Dele, deri findes 

mange af de gamle Kongers Love IX. 36 
. . ? Gave-Brev paa en Professor-Residence 

anfores . . x. 463
. . . Skwde-og Gave-Brev paa den Bota- 

niffe Haveplads ved Acadcmict X. 464 
, . . Brev ti! «Otto Arag og Docterne Fa

bricius Worm og Foß angaaende Or. «Otto 
Sperling . . . X. 466

Chriftiani IV; Brev ti! Docterne, Finke, palft 
Stougaard og Fabrscius, «ngaaende Dr. 
«Otto Sperling . X. 467 

. . . Brev til «Otto Nrag at tiltale vi .Otto 
Sperling . . ib.

Chriftiani v. Forordninger om Maalog Vikgt
X. 138 

. . . bevilger Dr. Otto Sperling, st hand 
maa bekomme en Lammeskinds Kiortcl og en 
Bibel . . X. 468

Chriftian vil. giver en Capital til dcnBotaniste 
Haves Vedligeholdelse . x. 409 

Cbriftoplier as Bayeren giver AjDenhavn 
Stads Ret . . ix. 36

. . . var den forste, fem tog en fast Resi
dence, hvortil han udvalgte Addenda c>n

IX. 87 
Chronologie, den Danske, deri haves intet som

duer, undtagen hvad som findes i Torfen 
Varker . . ix. 46

Chrystaller, om de ere et Foster af Vandet 
. _ IX 430

Chytræi (N.) Deliciæ ftinerariarflnføre§ IX. 27 
Cimbrerne deres Boeparl ester Mela- Beretning 

. - . ix. 208
. . . et Mesechitisk Folk af Norden udlog 

Celteriie afTydstland . IX. n 
. . . om de ere blcvne ndjagede af deres 

Halvse ved en Vandflod. ix. 330 
Cirnbriste Halvse, Ptolemæi, Plinii, Taciti 

og andres Beretninger om den forenes ix. 303 
Cleffelii Antiqvitates Septentrionales IX. 47 
Clylipanjke Bugt, om derved menes den ost

lige Deel as Osters-en . IX. 237 
Coboid, hvi dr Arsemkalste Ertzer kaldes stråle

des . . ix. 42t
Codanonia, om Mela derved har forstaaet -Kol- 

steen og Jylland . IX. 204
. . . Oprindelse til dette Navn IX. 205
Collegium Mediceum stiftes 1689. af Ole Borch

X. 405
Cornus Svecica . X. 429
Correctores i Bogtrykkerierne vare i Begyndel

sen l«rrde Mernd . x 155
. . . Exempler herpaa anfores af Zelmer

. . X. 156

Aaaaa Crabtrius



Register.
Crabtrius observerer Venus i Soelen 1639.

IX. Z-6 
Crag (Niels) Chriftiani III. Historieskriver, Cll 

Beretning afham undersoges x- 34 
la Croze foretager stg at udarbeyde Sprogenes 

Genealogie • . _• 3
hans coptisteLexreon glemmes t Ma- 

üusc'ript paa det Kongelige Bibliothek i Berlin

Cucubalus acaulis vover i Island X. 449 
Lüster (Henrich) Elftere af Havedvrkniug og 

rare Planter. • x- 4G

D.
Danckroerts Schleswich - Holsteinische Be

schreibung - • IX-4ö
Dannesce - • • I36
Danne iceld, hvad var - . I— 88
Danneinarko Historie, hvorfor den tt) saa go. 

fand blive ndarbeydet som de Franstes eller 
Engelskes . • IX- K

Dann nemarks Tilstand anfsres af Adamo 
IX. 107 

hvorfor det efter Kong Knuds Dod 
' maatte give sig under Kongen af Norge 

. IX. 90
Dannemark og Norge, om d-sse Riger er 

endnu ey ffrevct nogen godalmlndckgHrstom

Danste kaldtes i forrige Tider Dannir og 
Daunstir - 3°7

anfteS for de trofasteste Fsst 1 Verten 

fette sig ned i Engelland i det iitt Sc- 
<bIø_ et stort Blodbah anrettes paa dem af 
Engellcrndcrne . - lb-

ndveelg-KongMaanus 1 George, den 
' -hellige Glai Son ti! Konge i Harde Knuds 

Sted - • 1Xt 98
. deres Haardhed i Seeder under Kong 

Svend Estrithstn . IX I05 
oitl dt hüve hnndll^ Vüü ^LOrdrÄme- 

rikä i Kong Svend Estrichstns Tiid 
. IX.102

Darii Hystaspis Tog til Scythien X. 61 
... em det gik igtcnnem hele Scythien 

eller kun en Deel deraf . X. 7z
. . . Aarsagen hvorfore Leer mener, at han 

kom ikke over Tanais . X. 84
Dauciones Ptolemæi, derved forstaaes de Danste

IX. 307 
Decinral Fod. See Fod.
Degnignes Mening om patzinakernes Her- 

koinst . . X. 309
Demon fh s ti ones a priori hgx ey forkastes IX. 451 
Dentalium. See Ruur.
. . . Entalis Linnei . X. 17 
Dialekterne, deres Forstierllighed i Almindelig- 

hed . - x. 677
. . . Lappernes forstierllige i Finmarken

X. 6gr 
Diapenfia Lapponica en meget rar Plante bestri-

ves . . x. 431
Dietericius, Sperlings Eftermand ved den Bo« 

taniste Have og Bsrnehuset . X 412 
Diodori Siculi Kundstab Bin de nordlige Lande

IX. 170 
. . . hans Efterretning om de Hyperboreer 

anfores . . ix. ig9
Dionyfius, hans Kundftab om de nordlige Lan

de . . IX. 348
. . . Anmerkningcr over hans Beretning! r

IX. 350 
Diplomatiquen oplyser Historien meget IX. 37 
Diplomata, hvad der behoves til at bedomme 

dem . . ix. 38
Domkirken i Trondhiem det fornemste Mo

nument og Antigpitet as Medio Ævo j hele 
Norden . . IX. 27

Donau og Dnieper,patzinakernes tredicSerde 
> . X. 264

Dorgsey, en Fist . X. 196
Doris (Molufc.) bodöenfis bestrivts X. 170
Draavod, et Fister Redstab . X. i9g 
Drusi Germanici Tog i Nordsten bestrives af Pedone . . X. 207
. . . Taciti Beretning derom X. 209 
Drushuller, naar de serstaabires, give en hers

lig Stank fra sig . ix. 408 
Dumna, hvad plinius derved forstaaer IX. 247

Dykker-



Register.
Dokker-Briller, hvorledes bsr gisres IX. 517 
. . . sorestaaes as Hugenio . ib> 
Dykker - Compagnie oprettes af Rusfiste og 

Svenske Kiobmcend . ‘ IX. 512 
. . . forkasterDykker-Klokkeu som unyttig IX. 513 
Dykker Konstens Vigtighed . IX. 512 
Dykker L^zte. See Grund-Lögte. 
. . . er nyttig ved Ziffcrie IX. 518 
Dynges Poli Hoyde . X/652
Dyr Diid i Dannemark under Kong Olufs 

Regiering . . IX. 1-4
Dyvlens Poli Hoydk . X. 652

E.
Ebbe og Flod i Grönland. . X. 392 
Ed da, b ri findes Spor as den 2Lgyptiste Guds

dyrkelse . . IX. 4
Edda Sæmundi skrevet i Begyndelsen as det 12te 

Seculo . . ix. 35
Egede (Professor) har samlet et smukt Herba

rium i Grønland . X. 419
Egenolph paastaaer, at Lappernes og Unga

rernes Sprog er det samme x. 726 
Electriste Aer, om derved sorstaaes de Danste

♦ . IX. Igo
Elevatio vaporum beviser ikke vini repulfivaih 

originalem • . X. 356
Elph-g (Erke-Biscop) dråbes af de Danste, da 

baud ikke vilde betale dem 60 Talenter Guld 
IX. 89 

Elzeviri Respublica Daniæ . IX. 46 
Emiflio luminis beviser i^C vim repulfivam ori

ginalem . . X. 356
Engelbrechtfen (Ole) ErkrBiscop i Norge, 

soacr ak gisre Foreeningen imellem Danne
mark og Norge til intet . X. 32 

. . . stiller sig an som han var paa Kong 
Chriftians Partie . X. 33 

Engkllenderne have myntet de forste Penge i 
Norden . . IX. 24

Engelste punds Verrdie paa adskillige Tider
IX. 651 I 

Eningia, det samme svIN Fenningia. IX. 235 
. . . om derved sorstaaes Finland IX. 236 
Ephemerides Naturæ Curiolbrum begyndtes 

1670. . . X. 404

-Ephorus, en GmffHistori'ffrivere, hans Kund
skab om de Nordiste Lande IX. 329 

Epig-ia, om derved bor sorstaaes Fenningia X. 50 
Epilobium alpinurn og anguftifolium vvpe i 

Island . . X. 440
. . . corymbofum beskrives ib.
Eratofthenes sorcstaaer det Aleyandrinste Bibli

othek • - IX. 342
. . . hans Kundskab om de Nordiste kande

IX. 343 
. . . forsager at bestemme de gcom.triffe eller 

grographiffe Mile . x. 146 
. . . angiver Jordens Storrelse ix. 343 
Erfaringer, Undersogning angaaende dephvfi- 

kalffe i Almindelighed . X. 337 
. . . som synes gt bevise, at Vis inertirr er til

X. 343 
Erik bliver Rouge i Dannemark efter hans Bro

dér Oluf . . ix. 115
. . . var en tørt) Herre og talede adffillige 

Sprog . . ix. 116
. . . gior et Tog til "venden og straffer Sor- 

Rovcrne . . ix. 115
. . . gior enReysetil det hclligeL.andix.ii5 
. . . gior en Pillegrims Reyse til Rom 

. . IX. 115
. . . i hans Tud kunde man kiobeen Skieppe 

Kor» for een Penge . ib. 
. . . under hans Regiering begyndte de hel

lige Tog . . Ib.
. . . sendte r$oo unge Danste Mcend under 

Anforsel af Printz Svend til behellige Tog ib.
. . . dsde i Aaret 1105. paa C' p ru IX 116 
Erik af pomeren (Konge) meddeles Sterndev- 

ncs Vidnesbyrd i Jylland og Slesvig i den 
Slesvigske Sag . ' X. 13s

. . . tilkiendes H 'rtugdommet Slesvig af
Keyser Sigismunds . X. 12S 

. . . hans Krsuike udgives Ix. 33 
Ericus Uplalienfis, Svenff Histaricffrivcr, har 

ffrevet endeel til den Danste Hisiorn s Oplys
ning . . IX. 33

Erik og Svend, tvend- B"sdre og Jarler regiere 
snavet over deres egen A.deel af Norae, som og 
sorcstaar Kongernes afDannemark oa Sver-

IX. 117

Erling

rig deres Andeel

Aaaaa r



Register.
Erling Skiaglftn, Kong Olufs Svoger,hvor

ledes han regierer fin Hnusholdning ib. 
Ertztzicrngene forcrole fig og blive macgtigere i

Dybet . . . ix. 431
. . . hvilket en altid er en fast Regel IX. 432 
. . . omfor«dlrs,naar andreGange forcencs 

med Hovedgangen . ib. 
Esienbek-KIoster ved Randers i Jylland stif

tes af Stig Hvide . IX. 97 
Eulers Bcstrivelse over Vis inertis X. 342 
. . . hvilken han formilder x. 350 

. Exanthemata foraarsages af en foregaaendr eller 
mcdfolgrude Feber . ix. 453

F-
Faber (Nicolai) samler Urter i Vestindien

x. 423 
Fabricius (Doctor) hans Beretning om den 

Holsteenste Indpodning IX. 497
Fabricius (Johan) sage Soelp'ettcr i Aaret 

1711. og strev en Tractat derom x. 471 
Faculs Solares . X. 472
Farenheits Thermometers Fortrin for drRean- 

mnrste Thcrmomctcre . X. 334 
Fedthltden (Tunica cellulots) dens Nytte i det 

menncstelige Legrine . IX. 474 
Fen betyder en Morads, deraf have Finnerne 
' saact deres Navn . x. 52 

Ferner observerer Veneris Giennemgang og 
Soelformorkelsen 1769. i Stokholm x.569 

Feyl ved de nye Reaunmrste Thermometere
X. 329 

. . . bor ikke tilregnes Reaumur, men ha ns 
Estcrfolgere . . x. 331

. . . ved de Homanniste Kort over Norge 
. . X. 619

FicrldslrLm striver en Grammatika for de 
Svenste Lapper . X. 661 

Ficrremak beskrives . X. 26 
Finlandske H.-vbugt, der forgaaer mange Skibe 

i Efterhosten ' . ix. §12
Finnernes crldste Serde og Herkomst x. 50 
. . . vare de nordiste Rigers forste Beboere

IX. 15. X. 726 
. . . deres Tog , X. Z2

Finnerne stainme ned fra Huner kllcr Maffaex-ter 
ix. 15. X. 58

. . . ben Mening at de stamme ned fra He- 
brceerne igjendrivcs . IX. 15

. . . have forsi beboet vollhynien og Li- 
thauen . . X. 52

. . . kaldes Scritobini af Paulo Diacono 
0g Skritiphini af Procopio X. 59

. . . deres og Lappernes Sprog kommer 
overccns med Ungarernes X. 653

. . . deres .Sprog er indfsrt af Odin x. 726 

. . . Lighed imellem deres Sprog og det 
Scythiste . . IX. 15

Fist, om rand leve i Mari mortuo IX. 409 
Fiskerierne, er et as de vigtigste Narings Mid- - 

ler i de Nordiste Lande IX. 121. X. 177
. . . taber sig ester Garnbrnget x. igz
. . . Aarsagen hertil . X. ig?
. . . Forbedringer derved X. 316
Fiste-vahre, Nordlandste, deres Export 

X. 3 li
. . . endeel afhentes til Trondhiem ib.
. . . men den rette Export steer ti! Bergen 

x. 312
. . . deres Transport . X. 313 
Fiuren (Jørgen) bliver overdraget at opsoge 

Danste Urter . x. 399
Flateyar-Bok et kosteligt Je landst Manuscript 

IX. 34 
Flode, den Danste under Kong Svend bestrides

IX. 89 
Flora Medicea strives as Gudman Hoscholan

X. 405 
Flue, Bcstrivelse over een som lober paa Vandet

IX. 572 
. . . deres Gang paa Vandet beviser ikke 

Vim repuliivam originalem X. 35g 
Flyndcr-Fisteriet tiener til almindelig Bordhold 

i Nordlandene . X. 199 
. . . Maaden at fange dem paa x. 200 
Flyve Sand, driver Perlen tilbage, naar den 

nedrammes . x. 372
x- 133 

ib.
X. 132 
X. 133

Fod-Maal,

xjvv / vlyv9
. . . Decimal 
Fod-Maal, Danst
. . . dens Indderling



Register.
Fod-Maal, Forandring deri ved Kong Chri- 

ßian v. Forordning . X. 138 
. . . og Forordningen af 2den Martii 

1695. . . ib.
. .' . bestemmes ved Forordningen af 10 Ja

nuarii 1698 . . ib.
Zokstuen, et Sted i ITorge, dets PoliHoyde

. . X. 6)2
Folketncrngden var kun liden i Dannemark

i Kong Svend Estrirhs-ns Tiid IX. 107 
. . . i Norge var ikke ringe i Kong Olufs

Tiid - . IX. 121
Fontani har strevet Diélonarium Latinum,

Germanicum & Polonicum IX. 13 
Forbund imellem Dannemark, Norge og 

Gverrig stuttes paa Andrece Apostoli' Dag 
1536 . X. 40

Formica omnivora Linnei . X. 4 
... . cæfpitmn Linnei . ib.- 
Zorniotnr, Konge i Finland X. 55
Fornuft-Slutninger for fra bor bruges med

Varsomhed i Latgekonsten IX. 451 
Forordning om Jernbyrds Afskaffelse mene Ole

Worm og Resenius at virre udgivet as 
Waldema^o I. . IX. 72

. * . Song Waldemars oNI Sal IX. 69 
. . Nogle af Waldemars gnstres IX. 67 

Fortegnelse paa 150 Ord, som Lapperne og
Ungarerne have tilfcrlles X. $53

, . . paa de i det Kongelige Inoculations-
Hnus indpodede Bsrn til Aar 1760. IX. 494 

... paa dem, ssin Dr. Iensenius haver 
indpodet til midt i Slant 1764. IX. 496 

Fouchys Methode at observere en Trantitus
IX. 528 

. . . Anmerkninger over denne Methode
IX. 530 

Frankiske Sprog, derfra nedstamme de fleste 
hoytydste Dialecter . IX. n 

Frater Nigels i Sora ha»s RiiM-KtSNike IX. 33 
Frederichshalds Poli Hsyde X. 652 
Fredcrichsstads Poli Hsyde . ib. 
Frederick li. hans Privilegier for den Norske 

Adel as 14 Febr. 1582. . x. 40
Frencelius hgp udgivet Origines liagvæ Sorabi- 

cæ , . IX. 13

du Fresne har skrevet Gloffarimn mediae & in
tim æ Græcitatis . IX. 14

. . . er nodvendig til at forstaae denmidbre 
Historie . . ib.

Fribytteriet, som var meget giivngs i Danne
mark og Norge blev afskaffet ved den christne 
Troes Jndforftl . ix. 84 

. . . dets Afskaffelse Aarsag til Handelens, 
Videnstaberues og Konsternes Opkomst ib. 

Frictionens Beregning udfordrer stsrsteSlgtsom- 
hcd ved Mastiner . IX. 551 

. . . Mechanici strevbe at fastsatte dens 
Theorie . . ib.

. . . Vansteligheder, som forekomme ved 
dens Bestemmelse . IX. 555 

. . . om den forholder sig som Trykningen 
eller som Fladerne . IX.

. . . dens Storrelse ved Bevægelsens Be
gyndelse . . IX. 557

. . . dens Tilvant i Forhold af Fladernes 
Storrelse . . ix. 559

. ." . dens Tilvaext ved tiltagendeGesvindig- 
heder ,. . ib.

. . . dens Tilvivxtes Bestemmelse ved tilta
gende Gcsvindighed V 1X- 562 

. . . bliver ved tiltagende Gesvindighed oin- 
sider bestandig • IX. 564

. . . bestemmes ved at sammenligne den med 
en faldende Krafts Trykning ix. 567

. . . hvorledes bestemmes ved et Planum in- 
clinatum . . ib.

. . . Forseg angaaende den gisres best med 
Haspklen (axi in peritroebio) IX. 570

Friserne har beboet Tydstland levnge for Taciti 
Tider . . IX. 11

Frode (Are) af ham haves en kort Historie paa 
Islandsk . . IX. 31

. . . den «vidste Islandske Skribent IX. 54 

. . . (Srmund) har strevrt den aridste Edda 
paa Vers . ix. 31

Frotte , en Son af Kari og Fader til Snær dm 
gamle . . x. 55

Frost-Gaav, saaledes kaldes en stivrk Damp, 
som i streng Kulde staaer op asen stoffen See 

. > IX. 605 
Fugeres Poli Hsyde . X. 652

Fundinn A a a a a 3



/

Register.
Fundinn Nsrregur, heraf tøreS meget i Hen

seende ti! Norges aelhjle Historie IX. 34 
Fyhrsirtning i Biergverkerne IX. 439 
. . . om den kand snsees som Aarsag til

Schwaden . . ix. 440
F/hr bruges til Advarsel for Skibe ix. 129

G.
Gadus callarius (Tare-Torst) bliver rod paa 

Skindet afSsevwxterne . x. 251
Gaiiiæus var de» forste, som kiendte Soelplettcrne

Aar 1610 . . x. 470
. . . bestylder Scheiner for at have begaart 

furtum litterarium . X. 471 
. . . kalder Satellites Jovis Sidera Medicea

X. 472 
Galindæ og Sudeni vare beflvegtede med Fin

nerne . . x. 54
Gallien og Germanien vare de gamle Ro

mere ubekicndte • IX. 152 
Gallier og Helvetier bestellte sig af Grcrfte 

Bogstaver - . IX. 20
. . . fik deres Bogstaver ved Omgang med 

Grcrkrr fra Marseille . IX. 21 
Ganander striver enGraminatica for deSvensts 

Lapper . . X. 651
Gandini Grundlwre for Koppernes Indpodning 

anfsres . . ix. 467
. . . igiendrives . ix. 463 
Gange, underjordiske i Dannemark og Nor

ge'kand regnes til de «idsteTiders Bygninger 
ix. 26 

. . . endeel findes endnu i Norge ib. 

. . . tilskrives gemeenlig Munkene for der- 
igiennem at bsssge Nonnerne . ib. 

. . . om de tre fra de Hedenste Tider ib. 

. . . i Bicrgvwrkerne have tilforn vwret
Ridser . . ix. 428

Gassendns saae i6zr. Mercurius allerforst i
Soelen . . IX. 374

Geert (Greve af Holsteen) forliVNts med
Slasvig . - X. 104

Geistlige 'bleve i gamle Dage fornemmelig brugte 
til at forfærdige Lovene . ix. 54 

X. 4ZZ 
ib;

X. 435
X. 4Z4
X 437
X. 436 

Geographie, ingen god haves over Dannemark 
vg Norge . . IX. 46

Geographiste Breder bestemmede paa adstilii- 
ge Steder as Professor Hell paa hans Nord
landste Reysc . ' X. 619

. . . Lcrngder, hvorledes b stemmes X.566 

. . . Didenstab uddode rnrsten med Ptole« 
mcro . . X. 206

Genealogie, bett Danste, deri haves intet som
duer , . . ix. 46

. . . kand temmelig oplyses afTorsiri V.rker
0J RamiXlo: vegia ahtiqva & Ethr-ica IX. 47 

Gehtiaria amarella og campeftris
. . . aurea
. . . detonfa beffrivcs
. . . ' involucrata beskriv
. . . nivalis . ■
. . . tenella beskrives

Germanier, deres egen Mening om deres Her
komst . . ix. 273

. . . havde efter Taciti Vidnesbyrd ingen
Bogsirver . . ix. 21

Geysmer (Thomas) har continuevet Saxonis
Grammatici Krol ike . IX. 33 

Ghemen (Gottfried at) een af de forste Bog
trykkere i Bi-benhavn . X. 159

Gilder, Hensigten af de gamle Danste IX. n6 
Gise (Mogens) fatter Brev fra Bi stop En- 

qclbrechtsen i Norge . X. 33 
Gleffariste Øer, hvilke Plinius dermed mener

IX. 244
Glesur saaledes kaldte dekLftier Bernsiencn

IX. 177 
GlLtte en Maade at fiste paa X. 201 
Gnomon, indrettet paa det IVard-ehu fiste

Observatoris, bestriv-s . X. 541 
Godeschalk (Fyrst) bliver ihielstagen X. 162 
Goe, Thori Datter, bliver bortstiaalet x. 55 
Gople . . X. 15
(Bor, Thori Son, hans Tog X. 55
Gordius See LLveise.
Goskenii Manuduélio ad lingvam Efthonicain, 

trykt i Reval . . IX. 15
Gotherne have formodentlig bragt Runerne lind 

sig fra Spanien i Begyndelsen afdetztcSe- 
culo . * -. ix. 21

Gotherne



Register.
Socherne, hvor nar de vare besievgtede med 

vore Nordiste, bor bestemmes as Sprogene 
IX 5 

Gothiste Sprog, var det almindelig giivngse i 
de trendr Nordiske Riger . IX. 16 

. . . kaldet af V/orm det Rumste Sprog ib. 
(Bottenborgs Poli Hoyde . X. 651 
Graagaas, Kong Magni Lov, deri findes for

modentlig meget Handelen angaarnde ix.135 
. . . om den rette er mere ti! ib.
Graasey-Fisteriet er et vigtigt Fisterie X. 196 
. . . begyndes fsrst i May Maaned og varer 

til Augusti . . X. 197
Gradernes Storrclfe i Meridianen X. 146 
. . . Stsrrelfe og Veext udi det Danste 

Clima . . X. 152
Gråkerne, de gamle, synes at have faact en 

Slags Underretning om de Nordiste Lande 
as Pythias Mdffi lien fis . IX. 15 z

. . deres celdste Skribentere ansaae vor 
Norden som tvende store Ser IX. 1R4 

. . . havde nogen Kundstab om Britan- 1 
nten, saasom de vidste, at de fik deres Tin der
fra . . IX. 161

. . . deres Kundstab om de Nordiste Lan
de afkog tilligemed phoeniciernes Nordiste 
Hand?!. . . IX. 191

Gram troer, at Runerne ere evldre i Spa
nien end Romernes Herstav der i Landet 

IX. 22
. . . og at de Spanste Runerere de gamle ! 

Leltiberers Bogstaver . -* ib.
. . . mener, at de Danste have faaet deres 

Runer fra Engelland . IX. 20 
. . . hans Oration em Lårdommens Til

stand i Dannemark i de midlere Tider erfor- 
treffelig . . IX. 47

. . . haver' viisi, hvormeget det 2lngel- 
Sariste Sprog tiener til at oplys' detDanste 

. . . IX. IZ
Gratehede (Svend) Konge, Hain tilskrives en 

trykt Slesvigst Stads Ret IX. 36 
Gravesandes Arguimnter til at bevise V-imre- 

pulfivam . . IX. 361
Grav HÄye, deraffindes endeel i Dannemark 

fra de Hedenske Tider . • ix. 26

Grav-^ye, i dem findes som oftest Urner med 
Aste og brændte Been udi, undertiden ogsaa, 
men sieldcn hele Beenrader . ib. 

. . . endeel flige Hsye ere ikke Begravelser, 
men have varet brugte ti! Domstedcr eller 
Offerplads? . . ib.

. . . af deres Hsyde fastsetter Rudbek de
res LE! de . . ib.

Gros d’argent et Slags MyNt IX. 670 
. . . tournois et Slags Mynt blev forst 

flaget i Frankrig af St. Lonis IX. 669 
Grote-Tallet, den Flamste eller Nederlandske 

Mynte-Regning . ix. 614
. . . blev fort i s2und-Erot, Srilling- 

Grot og Penmnge- Grot IX. 665 
. . . bruges i det Ksterrigste, Neder- 

landste,Frankertge og Engelland IX. 666 
. . . var nerr bleven fuldkommen antaget i 

Dannemark . . . ib.
Grotto de Gane, en merkvKrdig Grotte i det 

Neapolitanste . IX. 403 
j Grube-Btrlger, Ventilatores IX. 445 

Grube, Begreb om dens indvortes Tilstand'
IX. 443 

Grundborer til Kt underssge Jvrdlavene
X. 372 

Grundl^gte ti! at illuminere Havets Bund
ix. 5l8 

Gru ndvandet i Biergverkerne, hvorfra det kom
mer . . IX. 434

i Gule Things Lov . IX. 131
Guimerus (Bistop i Trondhiem) hans ind

sigt i Botaniken . X 420
. . . bestemmer Thetyorum rette Charaetcer 

efter 2lristotelis La:re . z X. 13 
Gutæ Ptoleinæi-, derved forstaaes Gotherne

• . IX. 307
Guttorm forårer d Selvbillede as 7 Alens 

Hsyde til Sr. (Dlufs Hvilested • IX. 139 
Gylden, de forste bleve flagge i Flsreny 

>IX. 628 
. . . adskillige Slags . ib. 
Gynther (August) Apotheker i R.^benhavn 

eyer et smukt Herbarium . X. 417 
Gythones, derved forstaaer ptolemsms de Es

ther . . X. 52
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Register.

H.
Haandverker og Kcnster deres Tilstand un

der Kong Svend Estriths^ns Regiering
• . LX.I06

Hadorphs Riimkrsnike giver nogen Oplysning
i den Danste Historie . IX. 33 

Hagen, Konge i Norge, levede kun kort Tiid
IX. 147 

Hagen Adelsteen (Konge) hans Love ere de «vidste 
i Vtovge . , IX. 95

Hakon Magnussen (Konge) hans Fcvchiste 
£ot> stades paa Danst i Debes Færoa Kelérata

IX. 36 
Hales (Stephan) hans Forsog angaarnde Lus

tens In-og Exlpiration ansores IX. 442
Hambergers Begreb cm Visinertiæ X. 342 
Hammerfestes Poli Hoyde . X. 652 
Hammer, hvilken er best til Ncdramningcn

X. 372 
Handelens Tilstand i Dannemark i det 11te

Smilo . . ix. 84
> . - de Danstes i Kong Svend Esirith- 

s-ns Tiid, derom studes kun lidet i Historierne 
. . ' IX. 102

. . . maa dog have v«rret anseelig ib.

. . . drives familie Tiid af de Danste paa 
adstilligc Steder . ix. 103 

. - . _Kong cm-Kian il. strerber at bringe 
den Nederlandste i Drist i Dannemark

IX. 666 
. . . dens Tilstand i Norge i det Ilte Se- 

culo, derom haves mere Efterretning end om 
den Danste . IX. 116

. . . dens Tilstand i Kong «Dluf den Helli
ges Tiid . . ix. 122

. . - blev fornemmelig dreven af Indbyg
gerne i Vigen i det ute Seculo ib. 

. . - dens Tilstand under Kong Haralds 
Regiering . ix. i39

. . . blev forstyrret ved 'Krigen med Dan- 
nemark . IX. 140

. . . Islandernes i det nte Seculo paa 
Norge . . IX. 124

Harald Hein, Hvitfeld mener,athan afstaffede 
Iernbyrd . ix. 75 

Harald, Kong Rnuds Son, bliver efter si« 
Fader Konge i Engelland ix. 97 

Harald, Svend Estrithfens Son, bliver 
Konge i Dannemark efter sin Fader IX. ioz 

. . . var ru god^ meningen stridbar Konge-b. 

. . . dode i Aaret 1079. ix. 109 
Harald, Kong Magni Farbroder af Norge 

erhverver store Rigdomme i udenlandste Krige
IX. 134 

. . . hvilke han deler med sin Broder- 
Son . . ib.

. . . hvorimod han bekoinmer den halve Deel 
af Norge ., . ib.

. . • bliver Konge i Norge efter sin Broder- 
Ssn Magnus . IX. 136 

... ferer Krig med Dannemark IX. 137 

. . . hans Fiode be strives ix. 133

. . . feget at finde Slutningen af Sster- 
Soen og det store Nord Hav . ib. 

Harde Rnud, Kong Rnuds Ssn, blev Konge 
efter fin Fader i Dannemark IX. 97 

. . . kommer tillige paa Thronen i Engel, 
land efter sin Brod-r Harald ib.

. . . heroer Skat af de Engclste ib. 

. . . holdt daglig aabent Taffel ib. 

. . . udstyrer sin Softer Gunhild saapmg- 
tig, at h!an derved udtommer Skatkamme
ret . . ib.

. . . hans Endeligt . ix. 98 
Havamal og Voluspa i Edda holdes for at 

verre aldre end Other- Skrift IX. 30 
Haver, Botaniste, anlegges i Italien i det 16de 

Seculo . . x. 408
. . . indrettes i Ripbenhavn i Aaret 

1600. . . ib.
. . . anlegges paa Rosenborg X. 410 
. . . Chjiftian iv. giver Skiode og Gave- 

Brev paa den Aeademiste Haves Plads
X'. 464 

. . . Bartholin (Rasmus) giver en Ca
pital ti! den Aeademiste Haves Vedligehol
delse . . X. 409

. . . Ob'iK-an VII. giver en Capital tilden 
Aeademiste Haves Vedligeholdelse ib. 

. . . Botanist, anlegges paa Lsdrcborg af 
Grev Holstein . x. 422

Haver,



Register._________________________
Herba Britannica . IX. 319
Hermanni Begreb om Vis inertias X. 342 
Hermannidis (.iutgeri) Defcriptio Damar

IX. 46

Haver,Paul Rlingenberg anlegger e« Urtehave
ved H^ye Riis i Tye i Jylland X. 413. 

Havets Äftagelfe . IX. 201
Havets Bund, Middel/ hvorved man kand ser 

tydelig, hvad der ligger . IX. 514 
. . - hvorledes best illumineres om Nakten

IX. 517 
Havets Lcengds, hvor nsye kand haves IX. 542 
Hav-Lunge ved Thule, hvad var . IX. 161 
Hav-Sild, Kiendetegn paa de« rette x. 193 
. . . sanges meget fede i Hundedagene it>. 
Hebraists Bogstaver, disse fik Hebrarerne i det

Babyloniste Fcrngsel as Lhaldtrerne IX. 22 
Hee, et Sted i Gverrig, dets Po!i Hoyde X. 651 
Heims-Lringla, saaledes kaldes Snsrre Stur- 

lessens Krsnike . IX. 16 
. . . er et af de crldste Nordiske Skrifter 

, . ix. 30
Hell (Maximilian) observerer Veneris Giern 

nemgang 1769. i wardoehuus X. 604 
Helle, en Fifferplads i Nordlandene under

Vaagen . . X. ig6
Helle, et Sted i Sverrig, dets Poli Hsyde

X. 651 
Helle-Flynder Fiskeriet " . X. 199 
. . . har sit rette Såede i Senjens Fogde- 

rie . . x. 201
Heliometer, en Art Kikkert, som afmalcr tven

de Bsteder af Objectet ,. IX. 544 
. . . dets Brug og Indretning ib. 
. . . dets Fortrin for andre Micromctere -b. 
. . . Forbedringerne derpaa IX. 546 
. . . Glassenes Afstand fra hverandre deri, 

inaa ikke forandres, esterat Skruegangene ere 
bestemte . . ix. 548

. . . Engelbrnderne bildesig ind at opfinde 
det i Aarcti754, da detlevnge tilforn har w- 
ret bekiendt . . ix. 545

Helmoldus flutter sin Slavists Kronike med
Aaret 1170 . . ix. 31

Helsingborgs Poli Hsyde . X. 651
Hendelfer, inerkvcrrdige, bleve ikke tilbsrlrg ov-

tegnede af vore Forfardre . IX. 361
Henrik, Hertug til Slesvig overlader Kong

Waldemar 2ltterdag sin Indlosnings Ret til 
Gottorfs Slot

Hermonernes Bocpcel i Mel-v Tiid IX. 211 
Herodoti Beskrivelse over Seyrhiens GrKNdser, 

Storrelft, Beliggenhed rc. . x. 62 
. . . Fortelning om bct Scythiste Tog 

x. 63 
. . . hans Kundffab om de Nordiste Lande 

IX. 153. 323 
. . . har faaet sin Kundffab om de Nordiste 

Lande af phoenicierne . IX. 157 
Herredag, angaaende Kongevalg, holdes i Lio, 

benhavn . . X. 35
Hervarar, Landnama og Christendoms 

Sagar ere formodentlig ffrevne i det I2tr Se- 
culo . . IX. 32

Hestodr Kundffab om Norden IX. 321 
Heste-Tare. See Lurve-Tare.
Hetrurisste Sprog, deraf er intet tilovers uden 

nogle Inskriptioner . " ix. 7
Hickefii Thefaurus antiquæ Litteraturas Sep

tentrionalis, deri giver han en Franst Theo- 
tistist Grammatica . 'X. n

. . . ligeledes en Angel Saxist Gramma
tica . . ix. 12

. . . haver indrykket og formeret Runolplu 
Jonas Grammatica Isiandica j sit Thefauro 

IX. 16 
Hielpemidler som fattes til den Nordiste Hi

storie . . IX. 18
Hille rio ner, uvist hvad vare for Folk IX. 234 
Hipparchus, hans Kundffab om de Nordiste 

Lande . . IX. 344
Hirdmsnd, hvad derved forstodes IX. 144 
Hirdstraa, den Norste, er et kosteligt Monu- 

inent, som viser Tilstanden i Norge i gamle 
Dage . . ix. 36

la Hire, hans Mening omSvelpletterne X.474 
Hirri. See Sciri.
Hirrien, et Landffab i Lifland X. 52 
Historie, adskillige Danste Kongers sårdeles be- 

ffrevne . . ix. 45
. . . adffillige Danste Landffabers, smdeleS 

beffrevne . . ib-
Historie,

X. 128
Bbbbb
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Historie, adskillige DansteStcdersKirke-Histvrie

IX. 45 
. . . Vanskeligheder, som mode ved at strive 

den gamle Dairske og Norste IX. I 
... et Lands, udfordrer storste Varsomhed 

ved dens Forfattelse . ib. 
. . . Kilder, hvoraf den tages IX. 3 
. . . Dannemarks, hvi den ey saa godt 

bliver udarbrydet som Frankrigs eller Engel
lands - . ib.

Historieskrivere, Monster paa en retstaffen
IX. 49

. . . hvorledes han bsr anftes ix. 53

. . . hvad Egenstaber han bor have IX. 49 
Hler eller ILgi, Fornioturs Son X. 55 
H^astr-ms Afhandling om Svenst Lapland

X. 659 
H^yer (Dr. Henrich) bestrev adstillige Norste

Planter . - X-. 395
Hofheldning, Kong Glnfs af Norge IX. 144 
Hostets Indretning j Troirdhiem i Lnud 
" den Helliges Did - IX. 127
Holbergs Dannemarks Historie er den beste, 

" som endnu haves . ix. 44
. . . Dannemarks og Norges Bestri- 

ve-fe er et umisteligt Berk IX. 47 
Hollandske Sprog, dets Oprindelse IX. n 
Holm (Etats-Raad) lader aftegne og bestrivr de 

Danste Svampe . X. 41g 
Holm (Tycho) har strevet Prodromus Flora?

Danicæ . . X. 41g
Holstein (JohanLudevig, Grceve af) anlcg- 

gcr en botanist Have paa Ledreborg X. 422 
Homans Kort over Norge, Fey! ved deman- 

fores . . X. 619
Homeri Kundskab om de Nordiste Lande 

IX. 157. 319 
Hoppener Jens Alepanderfsn> har streveten 

Forklaring over Danste og Norste Mynter 
. . IX. 639

Horrebov (Prof. Peder) udgiver en Tractat 
under Titel, Indus cancellatus Römer!

IX. 545 
. . (Etats - Raad Christian) observerer 

Veneris Gi-nnkmaang og Soelens Fornior- 
kelsr 1769. i Ri-benhavn X, 569.574

Horropins (Jeremias) en Engelst Astronom 
1 udregner sine Ephemerides efter Landsbergs

Tavler . . IX. 375
. . . var den eeneste der, som Astronom, 

observerede Veneris Giennemgang 1639.
IX. 376. 520 

Horticultura Danica strevet af Hans Bloch
X. 414 

Hortus Chriftianæus udgives af Sperling i 
Aaret i642 . X. 411

Hougs (Olden er yngre end Brcrnde-Dlden
IX. 26 

Helper udgav 1719. paa Tydst sit Compendium
af den Danste Historie . IX. 44 

Hroar, en Kiobmand, meget vel lidt af Kong 
Svend . . IX. g7

Hrossa paunglar, en Islandst Sse-Gevart
X. 250 

Humle-Plantningen drives i Fyen og Norge
X. 414 

Hummerlignende Insect, Beskrivelse over tt 
ix. 588 

Huskarkeftevne, hvad derved forstaacs IX. 96 
Husmans Kort overSiKlland X. 140 
Hvalen arbeyder undertiden i Malstrommcn saa 

deu spruder Blodet frasig, og man land hore 
dens Brolcu langt bort. . X. 19g 

Hvede var en almindelig Sit'd i Norden i der 
ilte Geculo . . IX. 137

Hverken-Ri-in (genus neutrum) haver Sted 
iblant Myrerne . . x. 2

Hvidstria-Lov . IX. 131
Hvidstria Thing holdtes i Aomrnerige ib. 
Hvitfeld (Arild) var af Kongelig Byrd IX. 52 
. . . har brstrevet ben Danste kovhistorie 

. . ix. 5$
• . . passtaaer at Waldemar i. har givet 

baadr den Skaanste og Snellandste Lov
IX. 53 

- . . hvilket er uden Tvivl en Trykftyl 
. - ix. 54

• . . mwdsi'ger sig ftlv. ix. 52 54
• . . giendrives . ix. 62 
. . . girndriver dem, som mene at Walde

mar il. bar givet den Sicrllandste og 
Skaanste Lov tilligemed denIydste X. 55

Hvitfeld
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Ihre paastaaer, at vort Nordiske Sprog har 

i ftu forste Oprindelse verret <£e(tifl ix. 17
Ild- og "Vandpr-ver forbydes alle Gcistlige ved 

et almindeligt Kirkemvde i Rom ix. 76
Ilds-tys, hvad derved forstaaes IX. 127 
Indpodning, om Forberedelsen kaud ansees 

som Aarsag til dens lykkelige Udfald ix. 459 
. . . om dens lykkelige Udfald bor tilskrives 

forskieliige Legrms Arter, Alder eller Aarcts

Hvitftld (Arild) hans Beretning om det Sla- 
viste Opchr i Aaret 1066. X. 154 

. . . mener, at Jernbyrd blev afskaffet under 
Waldemar IV. . IX. 72

. . . hvilket ey kand virre rigtig ib. 

. . . har ikke af sig selv tillagt de Ord fom 
en Provintz i Chriftiani III, Recess, svM 
han beskyldes for af Scheid, men derimod 
har han udeladt en Condition X. 30 

. . . hans Historie gaaer til 1559 ix. 40 
Hvitftld (Christopher) commanderer ben Fla

de, som Christian III. sendte til Norge
X, gy 

Hyde, hvad derved forstaaes IX. 89 
Hyperboreiste eller Saturniste Hav, derved 

forstaaes Nordsten . IX. 292 
Hystaspis. See Darin s,

' J.
Jablonsky, hans store Indsigt i det Loptist: 

Sprog . . ix. 4
I-rvnet, hvad derved forstaaes X. Zl 
Jensen (Nicolaus) holdes af pontanus for 

den forste Bogtrykker . x. 158 
Iernbryd, om har varet brugeligt i Danne

mark . . IX. 74
. var ey brugeligt i Sia-lland, da Wal

demar i. blev Enevolds Konge ix. 75 
. , . derom tales ikke i den Siarllandste Lov

IX. 72 
j . . fsrestrives i tvende af Kong. Rnuds 

Forordninger . ib.
. . . Kong Knud giver en Lov ud om Jern

byrd . . IX. 74
; . . fastsetter i Kong "Knuds "vitterlags 

Ret allene in cafu criminis lælæ Majefta- 
tis . . ib.

; . . findes i den Skaanste Lov IX. 72 
. . . afskaffes ved en Forordning, som fin

des trykt »ed den Skaanste Lov ib. 
; . . forbydes i Norge, Island og Sver- 

rig . . IX. 73
Jette Gryder. See Rock-Bafons.
Ihre paastaacr, at Lappernes og Ungarernes 

Sprog er det samme . x. 726 

Tider . . ix. 460
. . . eller om dens lykkelige Udfald beroer 

paa Bolnmgen as Saarene IX. 467 
. . . om Roddets Udskydelse as de gisrte 

Jnsnit gisr noget til dens lykkelige Udfald
IX. 463 

. . . den forsoges paa allerede Indpodede,
uden Fremgang • ix. 490 

Indpodnings-Huse, tvende Kongelige stiftes i 
Kstbenhavn . . ib.

Jndpodnings-Maader, forskellige IX. 464 
. .. . den Lhinesiste bliver uforskyldt for

kastet i Engeiland . IX. 466 
Indpodnings Regler i Henseende til Valg as 

Alder og andre Omsterndighedcr stemme ey 
overeens med Erfaringerne ix. 461 

inertis Vis, Neutons Forklaring derover
X. Z4i 

... er indfort i Physiken af Kepler
. .X. 342

. . . strider imod de antagne Bevægelses Love
. . x. 34b

... er unyttig og overfiodig x. 349

. . . Eulers Forklaring derover X. 342
Ingcrvoner vare de forste Folk i Germanien 

. . IX. 227
Jnscriptioner, endeel findes i Norge, men flere 

i Dannemark . IX. 19
. . . Svenffe, ere Udgivne af Bureo, Ve- 

relio, Peringfxiold , Olao og Andrea 
Celtio . . ib.

. . . Bogstaverne, som findes paa dem, kaldtes 
Runer . . ib.

. . . Sproget er Nordist, eller det saa 
kaldte Jslandste . ib.

. . . Runiste, findes og i Engelland
IX. 28

Bbbbb 2 Inscripti»-



Register.
Inskriptioner de fleste Rumske ere ikke eeldre 

end sta det 9de Seculo . ix. 20 
Inteftiya (Vermes) . X. 173
Jørgen (peintz) anvender alle Indkomsterne as 

wordingborgs Amt paa Godsets Forbe
dring . . X. 414

Johannes Scotus, Biskop i Meklenborg 
. . X. 161

Johannes Magnus, SvendskErkebisp, skriver 
en Svendjk Rigs-Historie, hvori en stor Deel 
er opdigtet . ix. 40

. . . giendrives af Svamngio under Navn 
as Petro Parvo Rol'efontano . ib.

Jomala, Bicrrmernes Afgud, udplyndres af 
Sse-Rovcren, Thore Hund IX. 123 

Jordbeskrwere, Alexandrinske, have uden 
Tvivl havt best Kundffab om vor Norden 

IX. 317 
. . . hvorfra de have havt deres Efterret

ninger . . ib.
. . . (Astatiske) deres Kundffab øm de 

Nordoftlige Lande af Europa stk, de ved 
Scpthernes Indfald i Asta . ib. 

Jord-Loppe, Beskrivelse Øver en hoppende 
IX. 578 

Iordsticrlv blev fornummet i Dannemark i 
Aaret 1759 . . IX. 362

. . . dets Beffrivelse . IX. 366 

. . . Tildragelser ved det i Si-rll-rnd IX. 365 

. . . hvor mange Stod derved blev fornum- 
nret . . ix. 366

. . . hvor leenge det varede ix. 367 

. . . var ikke lige stark allevegne IX. 368 

. . . Effrctcr som bleve observerede derved 
IX. 367 

. . . hvad Direction det havde ix. 369 

. . . foregaaende Aarsager eller Tegn fem 
observeredes for Jordskælvets Begyndelse i 
Gicrkland . . IX. 363

. . . hvad der fulgte efter det ix. 371 
. . . i Schweitzerland observeredes 49. i 

det 17de Scenko . ix. 362 
. . . hvor N'ange i Schrveiy observeret i 

n<rrv<rrende Seculo . ib.
. • . om de i Henseende til Jorden cre ffa- 

delige . , . IX. 362.371

Jornandes ansötts . X. 59 
Joker, det samme som Gather X. 55 
Irland, derigiennem trekker Strabo sinNor- 

derste Parallel . IX. 184
IslKirderne vil cy betale Kong Olus Herrestat 

og Ncrftskat . IX. 124
Island var ubekiendt i nogle loode Aar ester 

Christi Fodsel . IX. 163 
de l’isles Methode at observere en Tranfitus

IX. 527
• . . Anmerkninger over denne Methode

IX. 530 
Isteret (Omentum) dets Nytte i det menneske

lige Lcgeine . ix. 474
Julius Orator skiller Thule fra Britannien 

og de Orcadiffe Oer . X. 216
• . . er bekienbt under tvende Navne X.217 
. . . hans Beretning om Norden er tagen

af gamle Skribentere . x. 218 
Juncus fpicatus og trifidus vorer i Island 

-. , . • x- 439
. . . tngiumis og biglumis ere fundne as 

■b B<inig . . ib. *
Juslenius har skrevet kt Lexicon Fennictun

IX. 15

K.
Baas (Niels) blev af Kong Friderich II. sendt 

til Norge for at befordre Printz Christian» 
Valg . . x. 40

'Babelvog en Fifferplads under Vaagen
X. ig6 

Ballen en Fifferplads under "Vaagen ib, 
Bari, Fsrnioturs Son . X. 55 
Kattegat opflnger aarlig endeel Skibe IX. 514 
Beder troer om en vis Guldmynt, at den har

vcvret af Othins, men andre tilskrive den de 
gamle Konger i Thraeien IX. 24 

Bepler. Author til Vis inertiæ X. 342
• • . saae en Plet i Socle» Aar 1607.

• . X. 469
. * . svin han bilder fig ind at veere Mer

curius, der gaacr igienncm Soklen IX. 374 
. . . blev svrst i Aaret 1612. vvcrbkviist om, 

1 at der vare virkelige Soelplettcr x. 470

Beyfler
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Beyfler taler om Gravhsye og Urner i hans 

Antiqvitates Septentrionales IX. 26 
Bielvigs Poli Hsyde . X. 652 
Bierti Svendi ved Kong Oluf den Stilles

Hof, hvad vare . ix. 144 
Bi-benhavn, der holdes Herredag i Anledning 

af Kongevalg . x. 35
. . . dens Poli Hsyde . X. 651 
Birke, ben første, i Randers bygges IX. 97 
. . . St. Laurentii i Lund bygges un

der Kong Svends Regiering ’ IX. 87 
Birke-Lov, den Skaanste, naar er skrevet

IX. 56 
Birke-Rer, den Skaanste, Haandskrift deraf 

giemmes paa Universitetets Bibliothek i Bi-- 
benhavn . . ib.

... (V forfattet af Niels Erlandsen
IX. 57 

Blcrdedragt, Kongernes i gamle Daae IX. III 
. . . adskillige gamle fornemme Norstes, 

beffrives . . ix. 119
. . . sour blev indfort i Norge i Kong 

Olufs Tiid beskrives . IX. 144 
. . . brugelige i KongMagniTider i Norge

IX. 148 
Blevenfeld arbeyder paa Monumenta Scanen- 

fia og Jutenfia . IX. 27
Rlingenberg (Paul) anlegger en Urtehave ved 

H-yeriis i Tye i Jylland X. 413
Bnud den Store, Konge i Dannemark, hans 

Flods, hvormed han drog til Engclland, 
beskrives . . ix. 91

. . . indtager Engelland og afskaffer al 
Fribytterie der, for at giøre Landet sikkert ib. 

. . . lod omkomme Soerovere paa tredive 
Skibe . . ib.

. . . soger, at udslukke det Had, som var ind
groet imellem de Engelste og Danste IX. 92 

... lob oversctte de Engelste Love paa 
Latin, svr at bruges saavel i Engelland.som 
Dannemark . . ib.

. . . giorde i Aaret 1019. et lykkeligt Tog
mod Venderne . . ibs

. . . viser sig en Fvrftemmere af den chri-
stelige Troe . . ib.

. . . og en Beskyttere as liMe Folk ix.94 

Bnud den Store, Konge i Dannemark, op
muntrer de Lande ved Belønninger ix. 94 

. . . lader sin Svoger draebe i St. Lucii
Birke i Roeskilde . IX. 93 

. . . giør 1027. tn Reyse til Rom, paa
hvilken han lader fte sin store Gavmildhed ib. 

. . . drag r til Norge i Aaret 1031. med
en stor Mode, for at undertvinge det ib. 

. . . holdt et stort og talrigt Hof ix. 95 

. . . holdt en staaende Milice af 3000
Mand . . tb.

. . . udgiver Vitherlags Retten IX. 35 

. . . udgiver en Iagt-Lorordning IX. 96 

. . . ben forste, som i Dannemark lod
Mynte Penge ved Engellcrndere IX. 24 

. • . hvorved han forandrede den gamle
Maade at handle paa . ix. 94 

. . . fra hans Tiid have vi nersten Mynter
as hver Konge i Dannemark IX. 25 

Bnud den Hellige følger sin Broder Harald
paa den Danste Throne . IX. 109 

. . . under hans Regiering blcve adstillige
Steder og Bygninger oprettede ix. no 

. . . odelegger Søeroverne IX. 109 

. . . varGeistligheden meget tilgedan IX. 112 

. . . handthKver Lovene, ved uden Persons
Anseelse at straffe Misgierningcr ix 109 

. . . giver Fremmede de samme Rettighe
der , som Indfødte . IX. no 

. . . holdt gvd Venskab med Udenland-
ske . . ib.

... paalegger en meget stor Skat IX. 12 

. . . myrdes 1086. i St. Albani Kirke i
Odense . . IX. 113

Bnytlinga Saga, et af de «ldste Nordiste
Skrifter . . IX. 30

... . beskriver den Danste Historie fra
Gorm af indtil Bnud den VI. IX. 32 

. . . er skrevet omtrent 1300. ib. 
B-nig, en Danst Bstanikus, bliver Missions-

Medicus i Dranqvebar . X. 423 
Königa capitata (K. Islandica Linn.) beskrives

X. 428 
Bongsbakka, et Sted i Sverrig, dets Pole 

Hsyde . . X.
Bongsbergs Biergverk, dets LElde IX. 437

Bbbbb 3 Bongs-
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LonFsbergs Ertsbierg, uvist as hvilken Steen- 

Art det fornemmelig bestaaer ix. 422 
. . VM kand regeres tii Montes primævos

eller Antediluvianos ' . IX. 423 
. • . Efterretning om dets Indeholden

de . . ib.
. . . alt hvad derved vindes er idel gediegen 

Selv . . IX. 424
Nopperne ere ey altid lige farlige ix. 472 
. . er ingen nødvendig Sygdom, med min

dre den tilbringes ved Smitte ix. 471 
. . . i det mennesselige Legeme er en Be- 

gvemhed til at tage imod dem * ib.
♦ . . denne Sygdoms Heftighed eller Stor- 

relse, hvoraf dependerer . ix. 473 
. . blive desto farligere, vstorre Begvem- 

hed til dem der findes i den Syges Legeme
IX. 452 

. . . deres Ta! og Natur forverrres eller for
bedres af Udbruds Feberen ix. 454 

. . . om den Umndhed, font drives ud af 
Legemet ved dem / har verret der for ib. 

° . . deres Cuur, om er desto fuldkomnere, 
jo flere Kopper uddrives ix. 455 

. . . de sammenlobne cre de vaerste ix.456 

. . . sammenlobne renser Legemet ikke saa 
godt som de adspredte . IX. 457 

. . . indpodes paa adstillige i Dannemark
IX. 491 

. . . deres Indpodning horer ey under det 
Theologisse Forum . IX. 449 

Noppe-Giften, paa hvadMaadeNaturensor
milder den . . ix. 475

. . . betages sin Skarphed af Roddet ved 
Indpodningen . ix. 476 

. . . bringes i mindre Merngde ind i Krop
pen ved Indpodningen end ved naturlig Smitte

ix. 477 
Noppe-Materie, hvilken er best at bruge til 

Indpodning, enten gammel og giemt eller frist
IX. 485 

. . flemarted, om bor bruges ved Ind
podningen . . ix. 481

. . . indtages i varmt All, ligesom andre 
Medicamenta', i SiKlland IX. 487 

Noppe-Materie, om andre Sygdomme kand 
forplantes med den . ix. 482 

Nop - Skat er meget gammel i Norden
IX. 124 

Norn Magaziners Oprettelse i Norge,Forstag 
dertil . . IX. 120

Nort, B^hms over Donau og Srcrkenland 
X. 8i 

. . . Homanns over Norge, deres De-
staffcnhed . . X. 619

. . . homanns over Ukraine anfsres
- . IC 94

. . . Hnsinans over Sicelland X. 140
. . . Sørensens over Vester-Jylland 

nt. lit. . . ib.
. . . Strahlenbergs over Rusland X.77 
. . . Wangensteins tvende Kort over

Norge . . X. 620
. . . Scannings Erindringer, angaaende 

drwangensteinste . X. 621 
Nraakebold (Echinus efculentus) ■ X. 171 
Nrantz (Albert- har strevet en General-Historie 

om Norden . IX. 39
. . . fjflii^Clironica Regnorum Aquilonia

rum . . ib.
. . . Metropolis, Vandalia øg Saxonia ib. 
Nrantz (David) har i sin Grsnlandffe Be- 

strivelfe anfsrt 50 af Landets Planter x. 419 
Nrigs-2lrtikler oprettes af et Kaper-Skib i 

Roeskilde . IX. 64
Nrigsfolk, de gamle Danste, deres Grumhed 

beskrives . . ix. g6
Nrügers Begreb VM Vis inerti® X. 342
Nulsinszkii Mening VM patzinakernes Her- 

koinst og Oprindelse . X. 308 
Nununglef, derved sorstaaes de Kongelige Do- 

mainer eller Taffelgodser X. 115 
Nurve-Tare, en Norst Goe-Geva'xt, bestrives 

, . x. 250
Rylling (Peder) haver strevet en Catalogus 

over Gyldenlunds Planter x. 406 
. . . hans Viridarium Danicum ib. 
. . . blev Kongelig Lotanicus X. 407 
. . . blev derefter Alumnus Collegii Wal.

kendorphiani , t ib.

L



Register. 

L.
L-rger, hvi de gamle Grcrdsteev afhandle Kop- 

perse . . ix. 471
. . . de have forgiveres sogt at udfinde Aar

sagen ti! Indpodningens lykkelige Udfald 
ix. 459 

Legemidler vise ikke alletider samme Virkning 
IX. 450 

LlSgekonsten, det visse deri er livrt ved Exempler 
og Erfaringer . ix. 451 

Lengde, det ward^ehusiste -Observator» bc- 
siemmcs . . x. 566

. . . adffillige Maader, at udregne de geo- 
graphisse . . ib.

Lago d’Agnano, et Vand Nivr ved Grotta del 
Cane . . IX. 445

Landegods Poli Hsyde . X. 652 
Land^re, Skat as dr handlende Skibe 

IX. 124 
Langebek (Jakob) har oplysi mange Monu

menta Medii Ævi i det Dansse Magazin
IX. 28 

Lappernes Sprog, forffiMge Dialecter deri
X. 658 

. . . Exempler derpaa . X. 632 

. . . deres Herkomst . IX. 15 
Laftanofa haver strevet et saerdeles Ver? over

endeel Penge med Runiffe Jnscriptioner
IX. 22 

Laxe-Lusens Beskrivelse . X. 23 
. . . den giver Anledning tilLaxefangsten

i Elvene . . X. 25
Ledum paluftre vvxer i Island og Grønland

X. 441
Leenrs Lappiste -Ordbog IX. 15
. . . hans Lappisse Grammatica IX. 15

X. 6z8 
. . . Skrivc-Rigtigheden deri nndrrssges 

X. 669 
. . . rettes ester Ungarernes Otthographic 

X. 674 
Leibnitzes Forhold for Cirkelens Qvadratur 

. • x. 354*
. . • glor Forflag til at forstrrdige Spro

genes Gencalogir . ix. 3 

Leibniy holder Liighcden imellem det persisse og 
Tydsse Sprog cy for at verre saa stor, som 
almindelig foregivcs . IX. 4 

. • . holder Zinnerne for Nordens forste
Beboere . . ix. 15

. . . paastaaer at Lappernes og Zinner
nes Sprog er et og det samme x. 726 

Lembek (Nicolaus) besidder SIsttet Terning
X. 1.0 

Lepas. See Bierg Ruur.
Lepisina. Ser Bierg-Lsppe.
Lepus Marinus Aldrovandi (SPe-Hare) X.io 
. . . den beskrives ' . x. M 
Lexicon, Teutsch, Lateinisch und Rußischeg

er udgivet i Petersborg 1731. IX. 13 
Lhuyds Archæologia Britannica, derudi findes

en 2lrinoriss Grammatica IX. 9
Ligurier bleve uddrevne af Gallien til Italien

ved en Vandflod . x. 241 
Lille Hammer i Norge dets Poli Hsyde 

. . X. 652
Limax papillofus Linnei. Doris bodöentis. 
Liquor Metallorum æthereus IX. 416 
Loca averna, hvad Steder Lucretius betegner 

med dette Navn . ix. 4^9 
Lodd, en liden Fiss, son, Torsten er meget 

begicrlig ester . x. ig7
Lodingens Poli Hsyde . X. 652 
L-dig, Guld eller Solv, hvad derved forstaaes 

IX. 671 
L^sn-rs i Norge, dets Poli Hsyde X. 652 
Logi Zornioturs Son . x. 55 
Lofodens District midt i Nordlandene, Fiffe- 

ri-ts rette Seede . x. I7g 
Loppens Poli Hsyde . X. 652 
Love, vore gamle tjene meget til at oplyse 

Historien . . ix. 3J
• • - af de eeldste og Hrdenffe er intet til

overs uden hvad Saxo anfører ib.
. . . Islanderne fik deres <v!dstk fra Nor

ge ved Ulfliotur . ix. 1-^5
• . • den Iskandste af Kong Magnus 

Hakonson, er trykt paa gammel Islandst
• . IX. 17

. . . Kong Edvards Engelske, overfettcs 
paa Latin og indsnrs i Dannemark IX. 79

Lov,
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Lov, den Siaüandste, er forbedret af Erik 

Mk NV ed . . IX. 58
. . . af hvein den er givet ix. 59 
. . . er formodentlig yngre end Hvitseld 
. mener . . ix. 60

. . den Skaanste og LTorfle, Uvished, 
naar de cre givne . ix. 66 

. . . den Skaanste, maa verre ffrevet for 
Waldemari I. Did . IX. 69

. . . vm den er ffrevet af Kong Rnud vi.
ix. 67 

. . . er formodentlig crldre end Hvitfeld 
mener . . ix. 60

Lovene vare lnrsten gangne as Brug formedelst 
de store Krige . . ix. 64

. . - Kong ErikEmund satte dem tgien i 
deres forige Kraft . ib.

Lov.Historie, alt det som er bckiendt af vores 
gamle, have vi af Saxone IX. 63 

Lucii Mening om payinakernes Herkomst
X. 308 

Lucretius setter Aarsagen til Bjergfolkenes 
Ulcyligheder i Metallernes ffadelige Exhaia- 
tioner . .. IX. 407

Ludolfi grammatica ruflica er trykt 1696.
IX. 13 

Ludovicus de Cataneis . X. 112 
Luft, stille, om kand ansees som et Forbud for 

Jordfficelv . IX 364
. . . den er tykkere neden i Bierg-Gruberne, 

og altsaa beqvemmere til at blandes med frem
mede Deele . . ix. 443

Lumbricus marinus. See Ficrremak. 
Lunge- eller Lever-Havet, hvad de Gamle der

ved forstode . . IX. 208
Lychnis alpina voxer i Island og Grønland 

. . X. 449
.... apetala findes i Grönland ib. 
Lyschander (Johan) folger Petrejum j 

fine Antiqvitatum L'anicarum fermonibus
IX. 41 

. . . (<vlaus Lhristophersen) h-ns Danske 
Kongers Slergtebog bedommes IX. 42

Lyfimachia Corymbofa beffrives X. 440
Lyssiraalernes Reflexion er ikke et Beviis paa 

Vis repulfiva . X. 355

M.
Maal og X'iTgt, Chriftiani v. Forordning 

derour . . x. 13z
Maanenv forfficrllige Afstande fra Jorden,hvor- 

j ledes findes . . ix. 542
. . . Vanffeligheder derved ix. 543 
. . . kand findes ved Maancns Diameters 

Bestemmelse . . ib.
. . . Diameter, almindelige Methode at be

stemme den paa . . ib.
Maastes Poli Hvyde . X. 652 
Madtrrternes Dyrkning i Dannemark, for

bedret ved Amagernes Ankomst X. 395 
Magnet, som var forsynet med saa meget den 

kunde b«re, beholder sin Byrde ved Jord- 
stierlvet . . IX. 370

Magnus, en Danst Printz, som var beffyldt 
for Fermderie, vil ikke bevise smUstyldighed 
ved Jcrnbyrd . . ix. 75

Magnus, Kong <Dhif den Helliges Son i 
LTorge, jager Svend af den Norste Throne 
og brstiger den selv . IX. 3 33 

. . . bliver i Viborg udvalt til Konge i
Dannemark ester Harde Ruuds Dsd

IX. 98 
. . . holder en Sammenkomst i Slesvig M 
. . . opholder sig mest i Trondhiem

IX. 134 
. . . undertvinger de oprsriffe Vender, som 

beboedeIomsborg og vare Secrsvere ix.98 
. . . udihansTiidfinderRi^benhavn neesnet 

under Navn af Havn i Rnytlinga Saga ib. 
. . . under hans Regiering stiftede Hans 

Jarl Svend UWn idelig Opror IX. 99 
. . . dode i Aaret 1047. ix. 99. ix. 136 
• . . nogle as hans Mynter anforesix. 99 
Magnus, Kong Haralds Son, blev tillige med 

Olufhans Broder, Konge ester FadcrensDod
IX. 141 

. . . han dsde kort ester han var kommen 
til Regicringen . . ib.

. . . bilegaerKrigen medDannemark IX. 42 
Magnus, Kong Gluf den Stilles Son, blev 

tillige med sin Brodér Hagen Konge i Norge 
ester Faderens Dsd , ix. 147

Magnus
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Magnus, Kong Gluf den Stilles Son, paa- 

forer de Danske Krig . IX. 14g 
. . . begynde Krig med de Svenske ib. 
. . . bringer M'kenoerne under Norge ib. 
Magnus Hakonson, (Konge,) udgiver den Is

landske Lov . IX. 17. 36
Magnus, Konge i Norge, hans Testamente 

udgives af Arua Magnceo IX. 39 
Magnussen (Gisle) lob komme HaveFroe fra

Dannemark til Island . X. 414 
Malapertius kalder Soelpletterne Sidera au- 

ftriaca ... X. 472 
Mallets Beskyldning imod Holbergs Danne

marks Historie er ugrundet IX. 44 
. . . har skrevet faavelIntroduction til den 

Danste Historie, som Historien selv til Clm 
ftophori Bavari Dvd . ib.

Mancelli Lettisches Wörterbuch, er trykt i
Riga . . IX. 15

Manna samles i Lolland og Falster X. 414 
Mannoir (Julianus) har skrevet et Armorist 

Vocabularium . IX. 9
Marcellini (Ammiani) Beretning 0111 Hunerne 

r X. 58
Marcianus Capella. See Capella. 
Marcianus Heracleota, hans Beretning VM 

Norden . . IX. 351
, . . har betjent sig af ptolemcei Skrifter 

til at forfatte sit Periplum Maris externi 
. .' IX. 302

Marfluens Beskrivelse . X. 5 
... ben foder levende Unger X. 6 
Margrete (Dronning i Dannemark) forltv- 

ner Grev G ert tii Holsteen med Hertug- 
dommct Slesvig . X. 104 

. . . bv st-t lcgges hende, endffiout uden
Grund til Last . x. 105

. . • hendes Hensigt paa Sverrig nsdte 
hende dertil . . X. ug

. . . ester Hertug Geerts Dsd striber hun 
at brinae Slesvig til Kronen igien X. 124 

Markemynteu, Oprindelse til dens Deeling 
IX 648 

Markfiin, den Franstes Vcrrdie paaadffillige 
Tider . . IX. 650

MarkMg, hvad derved forstaaes ix. 671

MarkWig, den Svenskes Vivrdie paa adskil
lige Tider . . . IX. 650

Marklybsk, dens Vardie paa adstiliig Tider 
A . IX. 649

Marketallet, den Lybske, eller Soe-StL'drr- 
nes Mynte Rgning . IX. 614 

Marseille eller Massilia, der blev stiftet en 
GrardffColonie scoStar sorChristiFsdsel ix.21 

Martin har besirevct nogle Urter as Lnrsers 
efterladte Samling . X. 397 

Mascovs Mening om patzinakernes Hcrksinst 
X. 308 

Masiagcter vare tilforn bekiendte under Navn 
af Huner og Zlvarer . IX. 15 

Mastelyne observerer Veneris Gimnemgang 
og Goelsormsrkeisen 1769. i Greenwich 

X. 569 572 
Mauersunds Poli Hoyde ■ X. 652 
Mayer observerer Vmeris Giennemgang og 

Goelformorkelsen 1769. i Petersborg X. 569.
V77 

. . . Urigtigheder ved hans Maane-Tavler 
. ' " . X. 583

Medufa. See Gople.
MeisnisteSproa ell r det H^ytydste,ansecs for 

den ziirligst- Dialect blatalleTydste ix. 12 
Mela (Pomponius) levede i Keyser Clpudii Tiid 

IX. 193 
. . . hans Beskrivelse over de Nordlige 

Lande ansores . _ >b.
Mela (Pomponius) hans Beretning om Nor- 

denundersoges . ix. 196 
. . . hans Beffrivelft over Thule kommer 

overeens med Pythes- Beretning IX. 212 
. . . . hvilke Nordiste Folk og St-der 

der forstaaes under de af ham navngivne 
IX. 198 

Mercurius er elleve gange bleven observeret i 
Soelen . . ix. 374

. . . observeres i Aaret 1661. i Soelen af 
Hevelio, Hugenio, Mercator og S'rete 

'IX. 375 
. . . observeres i Soelen 1677. as Halley, 

Gallet og Beauchamn . ib.
. . . observeres Aar 1690. af Würtz el

bauer og Ajrch . ib.

Ccccc Mercurius
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Mercurius observeres i Soelen 1697. Caffini, 

la Hi* e, Maraldi, lwurtzelbauer og Fon- 
tenay - . IX. 375

. . . blev observeret i Aarene 1723, 1736, 
1743 , 1753 sg 1765. af adskillige Astrono
mis • , . ib.

Mercurius (QvKgfølv) kaldes Arienicum flu i. 
dum . IX. 417

Meridian, hvorledes noye bestemmes IX. 384 
Meridian-Forstier!, det wardpehu siste Ob

servator» bestemmes . X. 566 
Meridian-Gradernes Slmrelse X. 146 
. . . bliver opmaaled Af Norwood X. 149 
Mesechitlste Sprog, derfra nedstamme de Nor

diste . . IX. 10
Meflenii Scandia , udgives af Peringstiold 

IX. 42 
Messier observerer Veneris Gienncmgang og 

Soelformorkclsen 1769. i Paris x. 569.579 
Metaller, gediegene, om de have deres Op

rindelse fra en unberjvrdist Brand ix. 427.
430 

Meteora» om kand ansees føm Forbud for Jvrd- 
sticrlv . . IX. 363

Meurfius, hans Danste Historie kom ud paa 
Latin 1638 . . IX. 42

Meyer haver samlet endeel, besynderlig Danste 
Inscription r . IX. 19

Michelsen (Magister Niels) hans Lcrgebog 
anføres . . X. 394

Middag, bestemmes ved corrcspgnderendcHoy- 
der . . ix. 386

Middel, som bruges imod Bierg-Dampernr 
IX. 41T 

Migmaur ‘Ki-ir . X. 2
Miil, antages for 24000Fod efter denMLen- 

ste Styrmands Bog . x. 139 
. . . hvor mange Stadier den holder x. 62 
. . . om bor maales med Maalekicrde eller 

Milevogn . . x. T42
Milepcele, Distancen imellem adstillige omkring 

Aiiöbenhavn . X. 141
Milevogn . . X. 142
Möllers Cimbria litterata IX. 47. X. 166 
Molufca, ved de Norste Strandbredde stades 

adstillige . . X. io 

Monoculus. See Lape-Luus og Sse-Loppe. 
. . . finmarchicus, beskrives X. 175 
Monumenter, adstillige Ting, som didhenhore

IX. 28 
. . . tiene til at oplyse et Lands Historie

IX. i 
. . . derved forstaaes gamle Penge,Jnscriptio- 

ner og gamle Bygninger . ix. 19 
. . - adstillige opgraves i Dannemark, som 

ey kand holdes for at vrvre Danste IX. 28 
Montfaucon, har udgivet Monumens de la 

Monarchie Frangoife . IX. 27 
Morduini, deres Sprog kommer overeens med 

Finnernes . . X. 57
Morild, hvad derved forstaaes x._ 539 
Morimaruia , om derved forstaaes Nord-Soen 

. . IX. 223
Moriinus, en Danst Doctor X. 394 
MoschnKs, et anseeligt Fiste-Stcd i Losoden

X. 180 
Mufurus (Marcus) Erkebisp i Malvasia, var

tillige Corrector i Manutii Bogtrykkerie i Ve
nedig . . " X. 155

Mullers Flora Friderichsdalina X. 419 
Mynter, de erldste bleve prcegede -paa begge 

Sider, de senere kun paa een, men de aller- 
seeneste igicn paa begge Sidcr IX. 25 

. • . af Kobber, haves ikke fra de aldre Ti
der . ib.

. . . de ældste erc af puurt Solv ib. 

. . . men de nyere crc alt mere og mere blan
dede med Kobber . ib.

> . - deres Forbedring bor tilstrives den 
Oldenborgste Stamnie . ib. 

. . . de gamle tiene ikkun lidet til vor Histo
ries Oplysning . . ib':

. . . nogle, som tisforladelig ere af Kong 
Knud og myntcde i Dannemark IX. 9; 

. . . een, hvvrpaa staacr et stort N, tilegnes 
Kong Nicolao . IX. 25

. . . een as Kong Oluf den Helliges be- 
strives . . ix. 126

. . . een as Kong Eriks Guldmynter be- 
strises og aftegnes . ix. 635 

. . . dens Prove anføres . ib.
Mynter,
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Mynter, endeel opgraves i vor tlovben, som 

formodentlig cre udenlandste IX. 24 
. . . Indberetning oui adffikige gamle 

Danste deres Prove . IX. 713 
. . . as Carthago yg Coffura, paa dem 

sindes Bogstaver, som have stor Ovcreens- 
st mmelse med de Spanste Runer IX. 22 

Mput, Dannemark og formodentlig Norge 
iik deres egen i det nte Seculo ix. 84 

Mynte-Foreening, Stadernes IX. 698 
. . . Anmerkningcr over den IX. 700 
. . . imellein Dronning Philippa og Sta

derne . . ix. 703
. . . Anmerkninger over den ix. 706 
Mynte-Regning den gamle Nordiste bestod af

Marker, stirer og Krtuger IX. 636 
. . . bruges endnu i Svcrrig og Is

land . . ib.
. . . blev uvis ved Sammenblanding af 

fremmede . . IX. 651
Mynte-Rettighed tilegnede Bisperne og Ska

derne sig i de nyere Tider . IX. 25 
Myrede, kaldis paa Nvrff Migmaur Tue

X. 2 
Myrernes Huushsldning og Levemaade X. 1 
. . . Hanner og Hunner saae Wnger om

Sommeren, men HMkenkionnet ikke X. 2 
. . . Beskrivelse over et Slaas ib.
♦ . . naar deres Fortp'antelses Verk er forbi, 

jager Hvcrkeokmnnet Hannerne og Hunnerne 
ud af Myreboen . x. 4

M..schenbroeks Mening VIN Vis inertiæ 
X. 342 

. . . Argumenter kil at bevise den afstodende
Krast (Vun repulfivam) . X. 359

N.
Ncriestat, bestod i een P-nge ester 10 Alen

V idmel for hver Mands Nerse IX. 125 
Nedram-,in-aen, Beregning over den X. 366 
. . . hvilken Hammer best dertil bruges

X. 372 
Nefgicrld . . IX. 113
Nereis. See Skollorm.
♦ - . ferruginea bestrives X. 169 

Nereis, pelagica Linnei . X. 10 
Nerigon, hos Plinius, derved forstgaesNorge

. . IX. 249
Neriens Poli Hoyds . X. 652 
Neuton, Author til den afstodende Krast

X. 352 
. . . hans Forklaring over Vis inerti®

x. 341 
. . . om Vi repuRiva . X. 353 
Nicolaus (Greve) bygger en Bora, kaldet 

Niehuus, en halv Miil fra Flensborg 
. . X 109

Nicolaifen underholder en Urtehave X. 412 
Niehuus, en Borg neer ved Flensborg, byg

ges af Greve Nicolai,s X. 109
Niflunga Saga, en Islandsk Oversættelse 

af nogle tydffe Vers, fom findes i Helden
buch . . IX. 33

Nobler, naar de forste bleve flat-ne IX. 6i; 
. . . adstillige siagne i Engelland ix. 618 
Noed, et Fiffer Redskab . X. 194 
Noedsey, en Fiff paa Storrelse som en To, ft

X. 196 
Nollets Forsog ved Crotta de Cane IX. 447 
. . . hans Feyl ved de Reaumurste Ther- 

monretere . x. 331
. . . bliver antaget af hans Estmolgere

X. Z32 
Nor, Thori Son, hans Tog for at oplede fin 

Sost.r • . x. 55
Norbagge (Svend) bygger Roeskilde Dom

kirke as Steen . IX. no
Nordcaps Poli Hsyde . X. 652 
Nordkins Poli Hsyde . i b. 
Nordlandene, Forflag til en Handelsplads 

Anleggelse deri . X. 3,9
Nordlige Lande, de gamle Grcrkeres og Ro

meres Kundffab derom kand ky have verret 
synderlig stor . ix. 151 

. . . hvad Kundskab man har bavt om dem 
fra ptolomcei og indtil de saa kaldte midlere 
Tider . . X 206

Nordlyset, des Aarsag . 11.605
. . . Anmærkninger derover ix. 608 ' 
Nord Ssen, Romernes Indbildning om den 

. . X. 208
NorgeCcccc s



Register.
XTorge er ved Chriftiani III. Recess ikke blevet 

en Proviutz af Dannemark, men et Rige 
for sig selv . . X. 29

. . . om er blevet til en Provintz, hvorledes 
da igien kil et Rige . X. 41 

. . - erklcrres af de Danste Konger for et 
frit Kaar-Rige . - x. 43

. . . deles efter Kong Oluf Vrygvof-ns
Dod . . ix. 116

. . . dets Velstand under Kong Magni
Regicring . . ix. 149

ptorvood opmaaler Gradernes Storrelse forend
Picard . . X. 149

O.
Observatis« over VenerisGiennemgang i Aaret 

1761. anfores . IX. 387 
. . . over Veneris Giennemgang den 3 Ju

nii 1769. anstilket i ward^ehuus. X. 604 
. . . over Bersrelserne i Veneris Gicnnciw 

gang, hvorledes bor anstilles x. 557 
. . . Udtog af dem over Veneris Randes 

Verorclse ined Soclens Rande i Wardoe- 
huus . . X. 613

. . . over Soklens Formorkelse den 3 Junii 
1769. i iVard^ehuns . X. 617

. . . nogle henhorende Li! Uhrcnes Tilstand i 
wardäehuus . _ X. 597

Observatorium bygges i N>ard-ehuus 
X. 540

. . . derpaa indrettes en Gnomon X. 541

. . . dets Brede bestemmes x. 553

. . . dets Lrngde bestennncs X. 566
Oddur (Munk) levede ni6. i Island, har 

sirevet den Norske Ronge Oluf Vrvggva- 
s-ns Levnet paa Islandst IX. 31

Odin og hans Medfolgere kom til Dannemark 
fra Vanais eller Don Floden IX. 5 

. . . indforer Linnernes Sprog X. 726 
Oder (Profffsr) har fundet Sibaidia procum.

bens i Norge . . X. 431
Grer, hvor mange gik paa een Mark lX. 638 
Ore Vallet, derved forstaars vor gamle bor

diste Mynte Regning . ix. 614 
Ortnger, hvor mange gik paa en Ore IX. 6Z8

Orsmrs, en Fistcrplads under Vaagen X.ig6 
Osien.es Liorden, en Fistcrplads under Van

gen . . ib.
Olaf Skautkonning, lod uu)nte Penge i

Sverrig afEngellcrndere IX. 24 
Olavius (Magnus) har stttVSt kt Islandst

Lexicon . . IX. 43
Olden land (Hendrich Bernhard) regnes af

Linncro blank de Danste Urlckiendere X. 416 
! Old Sterling, den Engelste Mynts Lediahcd 

IX/618 
Oluf, Kong Svends Son, i Dannemark, 

bliver Konge i Dannemark ester sin Brodér 
Knud . . IX. 113

. . . blev indlost af de Danste fra Llan- 
dern, hvor hans Broder havde ladet ham 
f«ngfle . . ib.

. - . under hans Regieri'ng var dyr Did i
Dannemark . IX. 114

. . • ergter den Norste Kong Oluf den
Stilles Softer Ungrgerthur IX. 142

• . . kunde formedelst den dyre Tiid ikke holds
Jule-Aften . . IX. 114

. . . do de i Aaret 1095. IX. io>
Oluf den Hellige bestigcr den Norste Throne 

ester de tvende Jarler Erik og Svend 
IX. 118 

... tvinger sine Undersåtter til at antage 
den christclige Troe . ib; 

. . . ban' Omsorg for Islandernes Om- 
vcndclse . . ix. 139.

Oluf den Stille, Konge i Norge, lezqer sig 
ester Studeringer . ix. 145 

. . . under hans Regiering kom Riget i en 
blomstrende Tilstand . IX. 142

• . . Handelen i Norge tager til under ham
IX. 145 

. ., . i hans Tiid an'cggesBergen IX. 142 

. . . hans Bygninger og andre Indretnin
ger . ; IX. 743

. . . adstillige afhans Anordninger anfores 
IX. 146 

. . . faacr Ingirithur, Kong Svend af
Dannemark hans Datter til regte IX. 142 

Oniscus. See Skrukketrold.
Opdalens Psli Höi)de. X. 652

Oporinus



Register.
Oporinus (Johannes) Professor lüngvL Græcæ 

i Basel, bliver Bogtrykkersammested X. 155 
Gpr-r, Hvitfelds Beretning oin dctGclaviste 

i Aarct 1066. . X. 154
Orientalste Sprog, de fornodensts og besteg

Boger i dem anfsres . IX. 3 
Orme-Re>r. See Xunr.
Orosii Beretning om Sen Thi,le X. 225
Orphei Argonautica, mil tt skttvet i Orphei

NüvN as Önoma crito . IX. 334 ! 
Osrersrns Gioffarium er ey tilstrekkrlig ti! at 

forklare de gamle Love . IX. ig 
Ostiaker, et Folk, bcDgtet med Finnerne 

x. 57 
Otlieri og Wttlftani Periplus den Kldstk as de

Bager, som egentlig angaae den Danske Hi
storie . . IX. 30

Otfiidi Evangelier paa det Frankifte Sprog 
IX. 11

Othincar, Bisp i Ribe, eyede nesten tredie Deel 
as Vendsyssel . IX. 94

Othin. See Odin.
Ottringer, et Slags Fiffebaadr X. 2*04 
Overdaad, Anordninger derimod bvr giores Mkd 

Forsigtighed . ix. g?
Ovidius kalder Germanien orbem novtim

IX. 31g 
Oxe /peder) indforer Bardervigste yg Bulir- 

feldste Roer i Dannemark • X. 396

62
II

X. 455

P.
palmerius anfsres . X. 
Palthenii Mdorus pgg Frankisk ' IX. 
Papaver radicatum <Sc. beskrives 
Paralaxis reticuli telel'copici, hvad derved fot'- 

staaes . . ix. Z49
. . . Soelens. See Soeleno Parallaxe, 
parthenays Dansks Historie kolli ud 1/30. 

paa Fransk 1 . • IX. 44
Pastorii Mening pm payinakernes Herkolust 

. • . X. 5°9
patzinakerne vare fornemmelig i Llnseelft i det 

X. Seciilo • . X. 260
. . . stamme ned fra de Isseddner eller 

Mastageter1 . . " X. 263

patzinakerne nogle nyere Skribenteres Mening 
om deres ■ Herkourst • X. 307

. . . Oprindelse til deres Navn x. 260

. . . deres cvldste S«de . X. 261 

. . . deres andet Siede ved Z^aik og Wolga
■ . x. 263

. . . deres tredikS.rde cft >rat de i Aaret9O2. 
vare forjagnc af de Chazarer og Uzer, satte 
de sig ned ved Donar, og Dnieper X. 264 

. . hvor de inddeelte sig i 8 Districter
X. 267 

. . . Beskrivelse over dette deres Land, og 
dets Gmudser . X. 263

. . deres Seeder og Magt X. 272

. . . deres Bedrifter i det X.Seculo x. 279 
. - . i det xi. Scculo x. 285
. . i det xu. Geculo x. 300
. . i det XIII. Seculo x. 304

Pauli Flora æconomica . X. 419 
. . . (Simon) overdrages Urtelancn i Dan

nemark . . X. 400
Pans haver samlet og udgivet de eeldste Norsse 

Love . . IX. 35
peetiniler, findes i Kobber og Jern-Ertzer ved 

Rongsberg . IX. 430
Pedersen (Christen) hans Bogom Urtevand tt' 

trykt in 4 o. . X. 394
Pedo Albinovanus har beskrevet Drusi Ger

manici Tog i LTord-S^enietBers X.207 
. . . grunder sig paa gamle SkribenteresBe- 

retning . . x. 2io
penge , soni'vare i Brug i Kong Oluf den 

Helliges Tiid . IX. 125
• . . sock Printz-sserne fik ti! Medgift, om 

ved den forstaaes en enkelt Medaille eller en 
Capital . . jx. 694

. . . med Runeskrift findes mange i Spa
nien . . ix. 21

. . . ligeledes nogle i Engel!-nd ib. 
Perminge, hvor marge gik paa en Øve IX. 639 
penninge Grot, hvor mange gik paa en Skil

ling-Gros ...... -. IX. 665
peringstiold haver udgivet Monumenta Uplan- 

dica og Ulleiyken-fia . IX. 27 
permecki, derved forstaaes de^bersnitc Biar

mer ; X. 57

Ccccc 3 Petrejus



___________________ _______ Register.
Petrejus (Nicolaus) Arqchrr at giere den 

Danste Historie crldre end sine Fvrgiatt'.gcre
IX." 41 

PeuceelFa, derved forstaaes Dhule IX. 337 
peucers Mening om patzinakernes Herkomst 

- . X. jog
Peucini og Bastarner, om devare eet og det 

fuinmc Folk-stag . x. 51 
peyffonels Mening om patzinakernes Her

komst . . X. 309
Phalangium. See Spindel lignende Insect. 
Phinni, saaledes kalder ptolomceus Lin nerne

X. 52 
phoenicier, de gamle, givroe store Gse Revser 

ix: 4 
. . . af deres Sprog er mindre tilbägeend 

af det gamle 2Lgyptiste . 'id. 
... de havde langt bedre Kundffab om de 

Nordlige Lande end GrEkerne og Ro- 
inerne . . IX. 155

. - - de oprettede Coloni;r paa begge Sider 
as Middelhavet . I. . 4 

. . . have stiftet den navnkundige Bye Ladix 
i Spanien . . IX. 22

. . . komme til Soes til Engelland IX. 4 

. . . om de have indfort Runerne i Spa
nien . . IX. 22

. . . Levninger af deres Sprog er samlet af 
de Soldanis, Keineiius, Majus, »g Sap- 
puhnius . . IX. 5

Phrngundiones , hvor de boede X. 52
Physiken grunder sig paa Erfaringer IX. z6i 
pilgram observerer Veneris Gien icmgang og 

Soe! Formorkelsen 1769. i Wien X. 569.
578 

planam, en Hule i Bøhmen as farlige Egen
stader . . IX. 408

planeter, cre tvende Slags IX. 373 
. . . de hoycre. komme i Conjunction bag 

Soelen . . b.
. . . de lavere ere allene Venus og Mer

curic? s . . ib.
Planter, Afhandling om rare i Island og 

Grønland . . X. 393
Plato, hvad Kundstab han har havt om de 

Nordlige Lande . IX. 326

Poli

Plinii Beretning om de Nordiste Lande an-
fores IX. 2K

. hvoraf endeel er taget af aldre Skri-
bentere IX. 218

. hans Beretning om Finnerne X. 50

. han kalder Havet mellem Germanien
og Brrtannren Inaiie natiuæ IX. 319

• e . han paastaaer at Uddampningerne
af Soiv-Biergverktt'lie i faT cre! statelige

IX. 407
Podui 6. See Jord Loppe og S^e Loppe.
Poli Hoyde , det wardoehu fiste Obsirva vrii

bestemmes x- 553
. . . observeret i Alstahoug X. 635

. Alten X. 630
♦ Arenöe X. 633
. Bakkagard X. 647
. Biörn^e X. 637
. Bokkelsund id.
. Brande X. 636
. Christiania X. 623. 643
. Dyn^e X. 634. 635
. Dpröen X. 652
. Fokstnen X. 624
. Frederichshall X. 652
. Frederichs^Stad ib*
. Kugelöe X. 626
. (Bottenborg X. 651
. Hammerfest X. 629
• Hee X. 645
. Helle X. 644
. Helsingborg x 648
. Lxielvig X. 628
. Nipbenhavn X. 648. 6)1
. Rongsbakka X. 646
. Landegod X. 633
. Lille Hammer X. 642
. Lodingen X. 626
- L^snces X. 642
. Loppen X. 631
. . Maas^e X. 629
. Manerfund X. 627
. tlei^en X. 636
. tloi-^cap X. 628
. Nordkin ib.
. Opdalen X. 641



Register.

634
631
638
652
644
630
632

X. 645 
X.
X.
X.
X.
X.
X.
X.

priny forfwrdiger Farenheitiffe Thermotere i 
Holland . X. 334

privilegier, omKiobstwderne i det Xi.Seculo 
have havt . . ix. 123

Productio aeris beviser ingen Vim repulfivam 
originalem » . X. 356

ptoleincrus levede Nlidt i det 2det Seculo
• -, • IX. 2gt

. . - hans Kundffabom de Nordlige Lan
de er kun liden . IX. 284

. . . hans Beretning om Finnerne X. 52 

. • . stiener sig af wldre Skribenters
♦ • IX.. 2§2

. . . folger i sin Geographie Marynum Ty.
riuin- . . , j[y

. - . hans Efterretninger bsr ansees soni 
aldre end Strabonis, Plinii, Melae og T citi

IX. 284 
. . . hans Beretning om Tiberii Bedriiirr 

i Germanien . IX. 300 
. . . om MSN ved hans'-Thule fand fvrsiaae 

Norge . . IX. 296
. . . fastsetter Stedernes Længde og Bre

de i sin Geographie . ix. 2g6 
. - - bestemmer den længste Dags varende 

paa adskillige Steder . ix. 295 
. . - mcd ham uddsde den Geographiffe 

Wdenstab . . ‘x. 206
• - - Anmerkninger over det vedheftede Kort 

over ptolemcri Orbis Septentrionalis IX. 3 n 
Pund. Grot, dets Vwrdie . IX. 674
. . . var foranderlig . ix. 675
Purpnr-Farve af Snegle, bor fy regnes ti! de 

gandffe tabte Konster . x. 21 
Pyrola rötundifolia, vvxer i Island og Grøn

land . . X. 442
Pytheas Maffilienfis levede omtrent 300 Aar 

for Lhristi Fsdsel . ix.
. - - han foretog sig en Reyse ti! de Nord

lige Lande . . ib.
. . . hans Efterretninger om de Nordlige 

Lande og Ben Thule . ix. 159 
. . • er den forsir Skribent der nwvnerThule

. - IX. 162. 340
... setter Thule under Tropico æftivo j 

Steden for under Circulo arclico IX. 341

Py'theas

poll Hdyde observeret i pridsekron X. 646 
. gXvistrum

. . *Kodoe

. . Segelvig
. . Stadbi^g
. . Stegen
. . Sudrepin

. Talvig
. . Troms^en
. . Trondhiem X. 624.625 639-641
. . Udevalla . X. 65 t
. • wall^rsirnd . X. 638
. . wardierg . X. 647

, i.. . wardLehuus . X. 652 
Polybius levede i Scipionis Africani Tadel'

- . - IX- 345
. . . hansKiindflabomdeNordligeLInde 

IX. l)l 
Polygonum viviparum voxel' i Island X. 440 
Pomponius .Mela. See Mela. Hgn anfores 

^65 
Po»to«i Chorographia . IX. ,'46 
. . . han M' ffrevet sin Danste Historie 

paa Latin . . ix. 42
Poncoppidan (Proeantzler) har udgivet Mar

mora Panica . . IX. 27
. . . har sirevet den Danske kirkehistorie 

. IX. 44
. . . Hans Geßa & Veltig'ia Panorum 

extra Daniam . IX 47
. . . har giort sig sortient af Urtevidenffa- 

ben . - x. 419
Poffidonius bilder sig ind at Soelen gik ned med 

en sterk Susen i Havet ved Spanien ix.272 
. . . forsoger, at bestemme dr geographiffe

Mile . X. 146
poscholan (Gudman) AluiNnus Collegii Me- 

dicei, hans Stridsskrift under Titel: Flora 
Medicea . . X. 405

Potentilla njvea sindes i Grønland X. 450 
. . . beffrives . X. 451
. . . proftrata, beffrives X. 453
Pouffe, saaledes kaldes den af Steenkuls Gru

berne opstigende Schwaden IX. 409 
pridsekron i Sverrig, dens Poli Hoyde 

. • X. 6y 1



Register.
Fy rheas Maflliiehfis beretter at Ebbe og Flod 
' stiger og falder ved Britannien til go Albuers 
Hsyde . . ix. 341

Q,
Ovadrant, den Danste , af Instrumentmager 

Zlhl forfærdigede underssges x. <43 
. . . deus Feyl bistcmmcde ved Observatio

nerne . . X. 552
O.vcrgfflvdverker, derved observeres ingen, sy li

derlig Schwaden . . IX. 414
(lXvartz og Spath ansces for Matrices, metal.- 

lorum . . IX. 428
evlvartz eller Spath-Dekker paa Vand Cana- 

lcr, ansees som en Virkning af Vandet 
IX. 430 

(ttvcife (Gordius) . X. 8
Lvviftrum, et Sted i Sverrig, dets Poli 

Hsyde . X. 6)i

R.
Ranri (Isnw) Rorste Kongers Historie IX. 44.

x. 41 
. . . udgives ester hans Dod 1719. af Spyv- 

berg . . IX. 44
. . . (Melchior) hans Fortjenester ved de 

Nordlige Landes Bestrivelse x- 620 
; . . hans Norges Bestrivelse IX. 46 
Rammebukken, Regel, angaaende densVirk- 

ning . . x. 364
... om det er M at bruge en tung Ham

mer, sour falder fra en liden Hsyde, eller en 
lettere, som salder fra en stsrreHoyde x.372 

Ranyov (Henrich) bessrger et U gave af et
poem, de virtutibus herbarum X. 395 

Ranunculus Hyperboreus bist.ives X. 458 
Rav og Rcrkling, hvad derved forstaaes X. 201 
. . . hvilken er den delicakcste X. 202 
. . . falder alleneste paa det eneste Sted

Sandspe . . X 201
Reaumur-, hvorledes han indrettede sine Ther- 

mometere x. 330 

Reaumur, hans Thermometers Stand ved For- 
morkelscn den 3 Jumi 1769. i ward^ehuus

. . . x. 617
Reff (povel) var Rector Onivei litaris Hafmen- 

lis i Aaret 1508 . x. .155
. . . trykkede siden Bogcr . Jb. 
Regnar Lothdrok lod i petunia sige Bedrifter 

indhugge med Bogstaver . IX. 23 
. . . hans Vise findes i IVonnii Idtteracura

X. 30 
Repulfiva, Vis corporum er bygget paa en falst 

Grund . . x. 339
Rosens Fiord i Trornsen, der hav-r nu paa 

nogle Tider jawnlig varet en Mangde af 
Sild . . X. 191

Relenii Atlas Damens , er Udgivet for at oplyse 
vore gamle Danste Monumenter -x. 27 

. . . han har udgivet Infcriptjones Haf- 
nienfes . . ib.

Refiftentiæ Vis er Ugrundet . X. 344 
Rheita (Ant. Mar. Schylæus de) kalder fill C 

faille Satellites Jovis SideraUiba .octav ana
- • X. 472 

Rhode (Detlev) handler om Grav-Hoye i Haus 
Limbrische Grab-Hügeln IX. 26 

Rhyzelms har str-wet Svio.gothia munita -X. 27 
Ribers Stads Ret er meget gammel IX. 36 
Ridder-Ordener, Skrifter VIN de Danste

IX. 48 
Rigitzs. See Ripe.
Rixe, Enke H-rtuginde til Slesvig, udnwvncr 

Kong Waldemar Atterdag til sin Varge
X. 127 

Rock-Bafons, (Istte-Grpder) sinkes i Klipperne
under Vandet paa adskillige Steder X. 23; 

. . . om de cre giorde med Menncstms 
Hwnder og as de gamle Druider, eller dan
nede af Naturen sil» ved Vandet ib. 

Rodsticrr Fister-et . X. 189 
Roer, B»ur;elste og Bardervigste kommer 

til Dann mark . X. 396
R^eaat en S-e-InRct . X. 197 
Rodfist fanges ved Saltens Ström X. 205 
R^dme, observer t paa Himmelen, om kand an- 

sees som Forbud for Iordstitely ix. 363
Rs>d§es Polt Hsyde . X. 652

R^mer



______ _____________ Register.
Rpiner, (Etats-Raad) hans -Opfindelser ved 

Milevognen . . X. 143
. . . har opfundet Heliometeret ix. 545 
Roin indtages as de Gallier . X. 242 
Romere, de gamle, vare ikke komne over Elben

, IX. 153 
. . . erobrer Britannien i Keyser Claudia.

ni Did . . IX. 200
. . . efter den Did faae de Efterretninger 

put tTotbén derfra . >b.
. . . de have flet ingen Kundstab havt om 

vor Norden ved Cbristi Tider rX. 135 
. . . de gamle havde deres Kundstab om de 

Nordlige Lande as de gamle Grcrste Skri- 
bentere • • ix. 191

. . . de kaldte de florste Nordlige Lande
Her . • ix. 201

; . . deres Kundstab om Norden i Mel«
Liid . . ix. 195

. . i Plinii Did IX. 219
. i Taciti Did IX. 261 

: . . hvorfra de havde deres Kundstab i 
Taciti Tider . IX. 263

. . . deres Indbildning om Nord-Soen, 
at den var Gudernes Bolig iX.271. x.208 

Rotterdamus (Erasmus) var Corrector j Ma- 
nutii Bogtrykkerne i Venedig X. 155 

Roftrenen har strevtt et Dictionaire i det Ar- 
inoriffe Sprog . IX. 9. 

Rovfist, Aarsag til Fisteriernes Aftagelse efterdi 
de andre Fist stye de Steder, hvor disse op
holde sig X. 186

; . . de fornemste i Nordlandene ercBrygde, 
Springere, Haae ell r Hay, Haabrand, 
Haakiering, Haamcrr re. . ib- 

; . . opholde sig gierne paa' Sildfivrdene 
X. 195 

. . . hvilket Fisterne holde for et lykkeligt 
Tegn . . X. 196

Rovfugle, blive undertiden dragne ned paa 
Havets Bund af store Helle-Flyndere, udi 
hvilke man har sundet Krne-Rl^er fastsid
dende . . X. 200

Rubeas, om derved forstaaes Nordcap IX. 222 
R'ldbeck (Ole den yngre) paastaaer at Lapper

nes og Ungarernes Sprog er det sannne 
. . X. 724

Rudbeck (Ole den yngre) hans Mening VIN 
Finnernes Herkomst . IX. 16 

Rumex digynus poper pgg de Islandske Furkde 
T . X. 439

Rundfist ... X. 188 
Runer, saaledes kaldtes dr Gothiste Bogstaver 

as de Gamle . . ix. 16
. . . have stor Lighed med de Samaritanste 

Bogstaver . . ix 22
. . . vare brugelige i Spanien for Romer

nes Did . . ix. 21
. . de Engelste synes at virre meget Klore
ti- end de Nordiste . IX. 2» 
. . . synes at veere komne fra Frankrige til 

Engelland . . ib.
. . . Gram holder for at de Engelste 

Druides allerede have havt Runer ib. 
. . . hvilket kunde vare troeligt, hvis hos 

dem fandtes Monumenter ix. 22 
. . . de ere ko ne fra permia langs Duina 

Floden ind i Siberien . IX. 23 
. . . as dem findes ingen Spor i Rusland, 

Lifland eller Finland . ib. 
Runesteen . • IX. 2»
Ru niste Monumenter, hvide ikke nu omstun

der findes i Frankerige . IX. 21 
Runolphi ([onæ) Lingvæ Septentrionalis Ele

menta, er trykt i Ridbenhavn IX. 16 
. . . hans 6-arnrnatica Islandica ligeledes ib. 
Russerne, de celdre, bleve sortrirngte af Sla

verne . . IX. 14
Raflinger (Nicolaus) var den forste der i Nea

polis viftde hvorledes Boger stulde trykkes 
X. i;; 

Ruur paa (østers, Beffrivelst derover X. v? 
. . . Ormene deri udgyder undertiden en rod 

Farve, hvormed Soevandet tingeres X. 29 
. . . Ormenes Parring . X. 21

S.
SceBunde, et Slags, som man i Nordlan

dene kalder Ertner, er Aarsag ti! Fistmets 
Aftagelse . .X. 199

Sahnafii Exercitationes PlinianæfiriføKS X. 22I 
Salt, Mangel derpaa, foraarsager Fist'riets 

Aftage! e i Saltens og Helgelands Fogde- 
rier i Nordlandene . x. 192 

SaltensDdddd
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Saltens Fogderie, adstilkige Fiordcr deri, hvor 

Fifferiet er lige faa got font ved Havsidcn
X. 189 

Saltens Ström, en Strom mrr ved Bodden, 
løber undertiden saa fiert, at man pan Land 
synes at inerte et Slags Zordstialv under 
Fedderne . • x. jgg

. . . kand ansees som et Spisekammer for 
mange . . x. 199

Samaritanske Bogstaver ere de rette phoeui- 
ciske eg Canauitiske . IX. 22 

Sambach observerer Veneris Gimnemgang og 
Soelens Formorkelse 1769. i Wien X. 569.

• • 578
Samojeder ere beflergtede med Finnerne X. 57 
Samorar, saalkdes kalde Finnerne sig IX. 15 
Sarmater, er det samme Folkestags som siden 

kaldes Slaver . X. 50
. . . kaldes Hippopodes, fordi de nasten 

altid vare til Hest . . x. 51
Sargaffo, (Söe-Grces) som forhindrer Seylad- 

sen . . X. 245
Sarpsborg, en Kisbst«d i Norge, anlcgges 

af Kong Gluf den Hellige IX. 128 
Saxifraga, derafvoxcr mange Slags i Island 

. . X. 444
. . . endeel voxer og i Grönland X. 445 
. . . Cotyledon . X. 444
. . . Punctata beskrives . X. 445 
. . . Rivularis . . ib.
. . . Tricuspidata beskrives X. 446 
Saxist Sprog er endnu bekiendt under Navn 

af plattydsk . . IX. 12
. . . i Engelland findes endeel Codices 

skrevne i det . . ib.
. . . det tiener meget til at oplyse det Danske

IX. 13 
Saxo Grammaticus skrev 1203. sin bckienbte 

Danske Historie paa Latin IX. 32
Scala, Farenheits Thermometer X. 330
. . . Reaumurs gamle X. 33;
. . . Reaumurs nye eller forandrede ib. 
Scandia, er det familie fom Scandinavia

. • IX. 246
Scandinavia, hvgd dMlNdkr befattedes IX.232 
Scheffer mener, at Lappernes og Ungarer

nes Sprog er det fammr X. 726

Scheid (Hof-Raad) beviser Norges ældgamle 
Frihed i en Afhandling i dette Vcrk X. 29 

. . . mener, at Hvitftld har tillagt de Ord: 
font en proving j Chriftiani III. Recess, 
hvilket igiendrivcs . X. 30 

■. . . har skrevet de Regi o Vandalorum Ti
tulo . IX. 47

Schemer (Christoph) saae Soelplettcr i Aaret 
i6ir. . . X. 471

Schilter har samlet de fleste til det Frankiske 
Sprog henhorende Skrifter i sin Theiauro 
antiquitatum Teutonicarum IX. ii 

Schlachenwaldiste Tinverkers Schwaden, de
res Aarsag . . ix. 413

Schlawoniske Sprog, har opfyldt alle Lande
i den ostlige Deel af Europa IX. 13 

. . . deraf nedstamme det Bphmiske, pol-- 
ske, Russiske og Lroatiste . ib. 

... er en Datter af det Sarmatiske ib. 
Schönning, Rector i Trondhiem udgiver en

Beskrivelse over Drondhiems Domkirke
IX. 27- 

. > . hans Erindringer imod de Wangen- 
steinste Kort over Norge X. 621 

Schroven, en Fijkerplads , som ligger under
Vaagen . . X. 186

Schwaden, Arfenicum nativum vapotofum, 
regnes afv/allerio under Ztrftnikalste El tzer

IX. 418 
. . . hvad derved forstaacs IX. 40; 
. - . er een af giftige Deele tykgiort Luft

. . IX. 4'4
. . . dm as Steenkul-Gruberne holdes af 

Wallerio for at være Svovelagtig, men den 
as Biergvcrkerne 2trsenikalst " IX. 417 

. . . hvorfra den har sin Oprindelse IX. 415 
4<8 435' 

• . . om den opstiger fra Afgrunden IX. 418 
. . . eller kommer fra de i Biergene fore

fundne Minrralier . ix. 435 
. . . omArsemk har nogenDeel deri IX. 436 
. . . , bens rette Aarsag IX. 408
. • . dens farlige Virkninger ix. 405
. . . giver en sod Smag paa taberne

IX. 437 
. . , Efterretninger om den tagne af Rmba

IX. 412
Schwaden,
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Schwaden, derudi ssges Metallernes forste Op

rindelse . . IX. 415
Sei ri og Hirri vare formodentlig beslægtede med 

Finnerne . . X. 50
. . . beboede uden Tvivl Hil-risii og VVirrien

X. 52 
Scymnus Chuis, en Grtvdst Iordbeffrivere, 

hans Kundstab om Norden IX. 347
Scythernes <vldste Tilstand X. 102
. . . om de kand ansees for vor Nordens 

fsrste Beboere . ix. igg 
Scythiens Situation undersøges X. 62 
. . . Darii Hystaspis Tog derhen X. 61 
Ssgelvigs Poli Hsyde . X. 652 
Semnerus har ffrevet et Diclionarium Saxoni- 

eum . . IX. 12
Seneca (Annaeus) anfsrcr et Stykke af Redonis 

Albinovani Vers om Drusi Germanici Tog 
. . X. 207

. . . Tragicus anfsres . X. 211 
Semens Fogderie, Helleflynder Fiffmets rette 

Sivde . -. X. 201
Sevo. Bierg hos Plinius, hvad derved bor 

forstaaes . . IX. 228
Sey-Aist ere fire Slags . X. 196 
Sey-Ufs, en Fiff som ligner Laxen ib. 
Schakerley reyste 1651. til Snratte sor at obser

vere Mercurii Giennemgang IX. 374 
Sibald (Rod) inener at ved Thule forstaaes 

Britannien . . X. 216
Sibaldia procumbens vorer i Island øg Grön

land . . X. 430
... ben beffrives . X. 431 
Sidera auihiaca, derved forstaaes Soelplctterne

X. 472 
. . Borboma, saaledes kaldes Soelplet- 
terne . • ib.

. . . Medicæa, derved forstaaes Satellites 
Jovis . . ib.

. . . Orbanockaviana saaledes kaldte Sebyr- 
laeus de Rheita fine salffe Satellites Jovis ib. 

Sicismnndus (Kcyftr) tilkiender Long Erik 
af pomeren, og Dannemarkes Rige Hcr- 
tngdommet Slesvig . X. 126 

S.lde-Meriet var et af de fornemste Nmings 
Midler i Dannemark j det XI. Seouls 

. . IX. ito

Silde-Fisteriet er nregct fordeelagtig i Nord
landene . . X. 190

. . . er mest gernase i Numedalen, Hel, 
gelands oz Saltens Fogderie X. igi 

. . . haver tabt sig meget i de fidste Aaringer 
formedelst Mangel paa Salt x. 192 

. . . det fornemste gaser for sig i Augusti,
September og October Maancder X. 193

• . . Redstaber som bruges dertil x. 194 
Sild-Salterie, i Norge kunde indrettes paa

samme Maade som i Holland x. 31g 
Sibus Italicus, Romerst Borgemester og

Proconsul, levede i Domitiani Tider X.211
• . . har beffrevet den anden Puniste Krig

paa Vers . . ib.
Silke-Manufacturer i Grcrkenland i det 

XI. Seculo . . IX. X34
Sirmondus anføres . . X. 217
Sitfiones, derved forstaaer TacitusGotherne

IX. 265 
Skaarflseg, et Slags Rerkling af den tykke Fiff, 

men bredere ffaaret end den rette Sort x.igg 
Skibe, Beskrivelse over Kong Oluf den Helli

ges . . IX. 122
. . . Maade at finde nedsiunkne, psa Havets 

Bund . . ix. 518
Skibs-Farten og Handelen har stor Nytte as 

Astronomien . . IX. 542
Skilling-Grot, hvor mange gik paa en Mark 

lydig . . ix. 671
. . . hvor mange gik paa et pund-Grot

ix. 665 
. . . hvormeget udgiorde i Danste penge

IX. 677 
Skilling Lybst, hvor mange gik paaenMark 

lydig . ' . IX. 671
Skilling Sterling, hvor mange gi? pöa c« 

Mark l^dig . . ib.
Skollorm, Beffrivelse over een X. 9 
Skotland, om forstaaes ved Thule X. 216 
Skorste Familier, sette sig ned i Nordlandene 

og samle store Capitaler ved SildFifferiet
X. 3r9 

Skraae, under dette Navn er den Skaanste 
'Lirke-Ret i sirr bekiendt . IX. 80 

Skribenters af de Islandste er den 20de Deel 
ey kommet for Lyset . ix. 34

Ddddd 2 Skribenters,
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Skribenters, en stor Drei af dem girmmes 

paa Universitets Biblivtheket i København 
. IX. 34 

; . . endeel glemmes vgsaa i det Kongelige 
Bibliothek . . ib.

Skrifter om den Danste Adel IX. 4g 
. . . enkelte, som tiene til Oplysning i den 

Danste Historie . ib.
Skrukketrold, Beskrivelse over en S^s- IX. 594 
Skue-Penge, stagen i Anledning as Admiral 

Niels Juels Sse-Slag IX. 695
Skutul Svende, saaledks kaldtes Kong Oluf 

den Stilles.Mundstienke IX. 144
Slesvig tildsmmes Kong Erik as pomcren 

og Drrnnemarkes Rige af Keyscr Gigrs- 
mundo . . x. 126

, . . var den rigeste Stad i Dannemark 
i Begyndelsen as det XI. Scculo ix. 100 

. . . bliver plyndret adskillige gange, ogaf- 
brerndt . ib.

. . . bliver opbygget igien . ib. 
Smaasey, en Fist paa Storrelse, som den liden 

Ri^bcnhaviiste Torst . X. 196
Smid (Henrich) hans Urtcgaar 1520. X. 394 
Smitte, hvi den naturlige ey altid frembringer 

siemartede Kopper . ix. 483 
Smitning, hvorledes gaaer til IX. 472 
. . . om Koppernes siorre eller mindre Far

lighed beroer derpaa . ib. 
Sncrr, den Gamle, enSsn af Frosts, og

Fader til Thori . X. 55 
Snes Lave, hvad derved forstaaes IX. 603 
Snellius (willebrodus) bstcmmer Distancen 

imellem Alcmar og Bergen op Zoom 
X. 146 

Snorre Sturlesson var Laugmand i Island, 
dsde Aar 1240. . IX. 32

. . . hans Norste H-storie eller.Heims- 
kringla er trykt paa Islandst IX. 16 
. . gaaer fra L>din, indtil Kong Magnus 
Erlingson . - IX. 32

. . . den oversettes og formeres af Peder 
Llauffon Undal . IX. 43 

Socratis ansstts . • X. 104
Soelens Formørkelse den 1 April 1764- obser

veres . - IX. 389

Goelens Formørkelse, Observation over den 
anstilles i Dithmarschen den 1 April 176-1.

IX. 6n 
. . . observeret den 3 Junii 1769. i War-

d^ehuus . . X. 617
Soelens parallaxes Stsrrelfe ester adskilliges.

Meninger . . IX. 537
. . . Methode at finde den ix. 533 
. . . besiemmet ester Observationerne over

Veneris Gicnnemgang 1761, IX. 539 
Soelen, det Sted, hvor den gaacr ned, siger 

Pytheas sig at virre viist as Barbarerne
. IX. 341

Soel pletter blcve i gamle Dage holdte for at 
Vtkre Planeten Mercurius X 469

. . . har samme Bevægelse som Soelen
X. 472 

. . . bevise Soelens Rotation ib. 
> - - synes mindst ved Randene, men störst,

naar de ere midt i Soelen . ib.
. . . bevKge sig langsommere ved Randene, 

men sortere midt i Soelen . ib.
. . . blive kaldte Sidera Borbonia og Au- 

ftriaca • . ib.
. . . nogle L-uereres midt i Soelen, andre 

forsvinde . . ib.
. • . om de ere bestandige X. 473 
. . - hvad de ere, adskillige Meninaer 

derom . . . ib.
. . . Observationer over dem findes aarli'g i 

den Danste Historists Almanak X. 474 
. . • Observationerne blive gierte ved Hielp 

flf Machina Æqvatoria . X. 475 
. - . Maaden at observere dem paa bcstri- 

ves . ,. x. 476
. . . Observationer an stres X. 477
S^lv, Gediegene i Longsberg, dets Gene

ration . . IX. 431
. . . store Stykker fundne gediegen i Longs- 

bergs St. Andres Grube IX. 426 
S<se-Dyr, Beskrivelse over nogle rare X. 166 
S^e-Hare, Beskrivelse over tvende. X. 10 
Ssle-Loppe, Bcffrivelse over een eevoyet ix.590 
. . . Beskrivelse over ecu guulagtig gaaende 

IX. 5go 
. . . Beffrivelse over en blaae gaamde ix. ;g2

Ssie-Rs-verne
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EHe-R^verne i Si-rUand sammenbragte store 

Rigdomme . . ix. ioi
S^eWcrxter, Beskrivelse over Ti Norste 

. . X. 249
SLrfoldeir og Nordfolden, tvende Fiordcr i 

Saltens Fogderie, hvor man om Sommer 
og Hest har lige saa god Fiskene, som ved 
Havsiden . . x. i88

S-rensens Rort over PesterIylland rc. an
seres . • X. 140

tzogdiana, patzinakernes crldste Gerdt X. 261 
Solinus har giort et Adtog asplimi Jordbeskri

velse . . IX. 2)1
. . . oplyser paa mange Steder hvad Pli

nius har sagt . ix. 252 
. . . anseres . . ib.
Solifuga, hvad er for et Dyr ix. 408 
Sorlingiste øer, Landstrekningen imellem dem 

og Britannien gaarr under og bortffylles 
as Havet . . x. 236

r. . . deres Oversvommrlse bor efter Bor- 
laces Mening settes imellem Augusti og 
Trajani Tider . X. 238 

Sotacus mener, at Bcrnsteen rinder as visse 
Trceer i Britannien, som han kalder Eie- 
élridas . . IX. 176

Speculum Regale, dets ZElde IX. 39 
Sperling (Dr. Otto) blev brugt af Liuren til 

at soge Danste Urter . X. 399 
. . anleggcr en Botanist Have paa Ro

senborg . . X. 410
. . . Udgiver Hortus Chriftianæus 1642.

X. 411 
; . . bliver Medicus ved Børnehuset, og 

Botanicus ved Haven i Riobnihavn
X. 465 

. . . Chnftiani iv. Brev angaaende ham, 
til Øtto Rrag og Docterne Fabricius, 
worm og Loss . X. 466 

. . . ligeledes til Docterne Linke, Pauli, 
Stougaard og Fabricius, ham angaaende

X. 467 
; . . ligeledes Brev til Otto Rrag at tiltale 

ham . . ib.
. . . bevilges en Lammeskinds Kiortel og en 

Bibel as ChrilUau V. . X. 468

Speyle Tetescop paa 6 Fod, forretter samme 
Tienestr som en Astronomisk Kikkert paa 120 
«0D • - IX. 54n

Spiegel (Zldrian) professor Botanices i 
Padua . ■ X. 410

Spiisglas, hvoraf bestaa r IX. 474 
Spindel, Bkstrivelft over en sortagtig IX. 584 
Spindel-lignende Insect, Bestrivelse over ccn

. , . IX. 583
Spirrtus Tim expanderer sig cy lerngerc end til 

den koger . x. 330
Spring-Hvalen og andre Rovsiff opholde sig 

gierne paa Sildfiorden . x. 195 
Sproe, der lod Kong Waldemar I. opbygge et 

Taarn . . ix. 61
Sprog, tiene ti! at oplyse et Lands Historie ix. 2 
. - . deres Genealogie er et nyttigt Mid

del ti! at sors«rdige et Lands Historie ix. 3 
. . . Erfarenhed i sorstiMige udfordres af 

en HistoriFriver . . ib.
. . . forstiaMige Folkes, deres Svcreens- 

stemmelsr kand ev altid bedommes af deres 
Skrifter . . x. 661

. . . men kand bevises af Ligheden i Udtalen
• X. 656

. . . det Armoriste tales endnu, ffiont for- 
dervct i Bretagne . IX. g 

. . . det stammer ned fra det Leltiste ib. 

. . . det Zlngelsaxiste er nodvendig til at 
forstaae den Danste Historie ix. 13 

. . . det Aqvitanste haver lidt stor Foran
dring af fremmede Ord . ix 9 

. . . derom haves mindste Efterretning' af 
alle . . ix g

. . . det stammer ned fra det Leltiste og 
ligner det Lantabriste . ib.

... det bliver kaldet Langue Basque ib* 

. . . det Lantabriste stammer ned fra det 
Leltiste . . ib.

. . . det Leltiste var i de «rldste Tider
gieengse i alle Mstlige Lande i Europa ib. 

. . . har debt sig i mange Grene ib'

. . . det Loptiste er en Levning af det
2Lgpptiste . . ix. 4

. .. . det Lorniste i Engellander en Green
af de Leltiste . . ix. 9

Ddddd 3 , Sprog,
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Sprog/ det og det walliste kaldes med et

Navn det Lambriffe . IX. 9 
. . . det Lrimmiste haver nogen Lighed 

med det Tydste . ix. 5 
. . . det Danske, om har nogen Lighed med 

det Hebraiske . . IX. 4
. . . det Finniste, dets Lighed mcd det Scy

thiste . . IX. 15
. . . det Frankiske kaldes og det Teuto- 

niste eller TKeotiske Sprog IX. Il 
. . . det tales tildeels i Tydstland, men 

har sin Oprindelse fra Norden ib. 
. . . det Franskes Oprindelse IX. 12 
. . . dkt Frisiste kand tildeels lceres af Ki- 

lians Diélionario Teutonico IX. ii 
. . . det Gochiste var almindelig giamgse

i de trende Nordiske Riger IX. 16 
. . . det Gradste Sprog er det crldste af 

alle . . ix. 6
. . . er nodvendiq for en Historieskriver for.

medelst de mange ypperlige Beger deri ib. 
. . . det nyere Gradste er opfyldt med

Sclavoniste, Tyrkiste og Arabists Ord 
IX. 14 

. . . er nodvendig til at forstaae den midlere
Historie • . ib.

. . . deri afhandles fornemmelig den By- 
zantinste Historie . . ib.

. . . det Hebraiske er niindst forandret af 
alle de gamle . . . ix. 3

. . . med dette stemmer de fleste Orientalske
Sprog ovcrcens, i Besyndcrliiched det Syri
ste , «Lhaldaiste og Arabiske . ib. 

. . . det Heturiste, deraf er intet tilbage 
uden nogle gamle Jnscriptioner med uhrselige 
Bogstaver, som ligne vore Runer ix. 7 

. . . det Hollandste er sanuncnsat af det
Frisiste og Saxiste . IX. 11 

. . . det Irlandske er den reneste Levning 
af det Lettiske . ix. 10 

. . . det Islandske er nodvendig til at for» 
staae den Danste Historie ix. 13
. . detLappiste, Overeenssiemmelse imel- 

• lem det og Ungarernes . X. 653 
. . . Ulighed imellem det og det Norste 

. . IX. 16

Sprog, det Latinskes Oprindelse er afhandlet 
as Funccio . . IX. 7

. . . det Meisniste eller HLytydste ansees 
for det ziirligste iblaut de forstierilige Tydste 
Dialcctcr . . IX. 12

. . . deri strives nu omstunder de fleste 
Tydste Boger . . ib.

. . . det Mestch'tiste, saa kaldet ester Me- 
sech Iaphets Sen . IX. 10

. . . derfra nedstammer vore Nordiske og 
det Tydste Sprog • ib.

. . . de Nordiste, deraf ere endeel Ord 
inddlaudede i Medi Ævi Latinste IX. 14

. . . de «Orientalste, de sornedenste og beste 
Boger i dem . . ix. 3

. . . det parthlste er lige saa reent tabt som 
det Scythiste . IX. 6

. . . det Persists, xjghcd imellem det og det 
Tydste . . IX. 4

. . . det phoeni 'iste, deraf er mindre til
bage , end' af det gamle LLgyptiste ib.

. . . det plattydsks udleder Calaubonus af 
det Hebraists . . IX. 12

. . . det erldre Russiste haver veeret meget 
ligt vort Nordiste . IX. 13 

... det Saxiste er endnu brugelig under 
Navn af plattydst . ix. 12

. . . det Scythiste, deraf Indes Levninger 
hos de GrEdsteogLatinste Skribmtcre IX.6

. . . det Slavoniste haver opfyldt alle Lan
de i den ostlige Deel af Europa IX. 13

. . . deraf nedstammer det Bøhmiske,
Polske, Russiste og Lroatiste ib.

. . . er en Dotter as det Sarmatiste ib.

. . . det Spanske har i forstningen varet
det rene Lelüste . . ix. 8

... det Tyrkiste er en Mistmast af alle 
IX. 6 

... det Ungarstes AL'de X. 654 

. . . det stammer ned fra det Scythiste
IX. 6 

. . . Unaarernes og Lapp»rnes kand 
verre det samme, uden at de just bor forstaar 
hinanden naar de tale . x. 655 

. . . at Ungarernes og Lappernes er det 
samme, bevises . x. 704

Sprog,
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©proa, det Walliste er en Green afdet Lel- 

liste . . IX. 9
Stadier, hvor mange Ler gaae paa en Mil

X. 62 
Stadtbiogs Poli Hsyde . X. 652 
Stcrnker ved Trondhiem, om nogentiid har 

vceret en Kisbstcd . ix. 127 
Srallaren, saaledrs kaldtesMarstalken IX. 144 
StatiusPapimnsanfsres . X. 212 
Staunsuud, et anseeligt Fiflersted iLofoden 

. . X. igo
Stavnvcrrge, det samme som Styrmand

IX. 139 
Steenbid, en Fiff, fanges paa en Maade som 

kaldes at glatte . X. 201 
Steenkul-Gruberne i Zluvergne ere af 200 

Fods Dybhed • IX. 409 
. . . give meget skadelige Damper fra sig

IX. 410 
Steenvigsholms- Slot giver sig tilligeined 

Trundelavet og de Nordensi-rldste X. 37 
Stegens Poli Hsyde . X. 652 
Stellaria biflora og Ceraftoides pope i Island 

. . X. 447
. . . humifula beffrives . ib. 
Stephani Sylloge . . IX. 46
Stibium ceratum hvorledes præpareres IX. 475 
. . . bruges i Blodgang . ib. 
Stiernhielm udfarer Leibnitzeg forestagne Spro

genes Genealogis . IX. 3 
Stokke Tare. See Rurve-Tare. 
Strabonis Geographie anfsres X. 232 
. . . hans Beskrivelse over Tanais X. 65 
. . . i dans Tiid holdtes Irland for det 

lcrngste X-Tovblige Land, som kunde bcboes 
. . IX. 184

Strahlenbergs Mening 0!N Patzinakernes 
Herkomst . . X. 307

. . . hans Tabula harmonica lingvarum 
. . X. 56

Strand-Maddik. See Ficrre-Mak.
Strain giver enFortcgnelsesver alle 3 Naturens 

Riger i sin Sundmdrs Beffriselse X. 420 
Sunesen (a) var Professor i paris, blev 

Lantzeler hos KyNg Rnud og siden Erke- 
Lisp i Lund . IX. 66

Sunesen (a) har ffrevet en Latittff Forklaring 
over den Gkaauste Lov . IX. 66 

. . . er Forfatter til Leges Provinciales 
Scaniæ . . IX. 67

. . . hvoraf nogle Artikler anfsres ib. 
Svaningins striver en D nist Historie under

Rosefontani Navn .. IX. 40
. . . hans Chrvnvlsgiste Tabeller folger

Saxonis Hypvthcsin . IX. 46
Svantevit en Rygist Afgud, ham forcerer

Kong Svend et kosteligt Ba'ger IX. 86
Svendborg, om er bygget af Kong Svend 

IX. 87 
Svend (Konge i Dannemark) forer store Krige

i Engelland . . IX. 86
. . . fsrsger Jndvaanernes Tal i Roeskil-

de og udvider Stadens Grcrndser ix. 87 
. . . begra «es i Hellig Tresoldigheds, siden 

kaldet St. Lucii Rirke i Zloeskilde ib. 
Svend Estrich ion eller UWn, Kong Rnud 

den Scores Ssstrr-Ssn og Kong Magin 
Jarl bliver Konge i Dannemark efter Magni 
Dsd . . IX. 99

. . . i hans Tiid blev Dannemark meget 
fornroligct af den Norste Konge Harald 
Haardraade . . IX. 100

. . . glor et Tog mod endeel oprsriffe Ven
der, i Besynderlighed Lircipanerne, hvor 
han gisr et stort Bytte . IX. 102 

. . . i hans Tiid tog Soc-Roveriet medens 
den Norffe Krig varede meget Svcrhaand 

. . IX. 101
. . . dcrmper Sse-Roveriet dadenLTorste

Krig var til Ende . . ib.
. . . sticrnkcr de fangne LTormcrnd Livet 

. . IX. 100
. . • Beskrivelse over hans Flode IX. 102 
. . . han stod i godAnseclse udenlands IX.106 
. . . hans Indretninger til at forfremme den 

christelige Troe . IX. 103 
... Ban bersmmes for sin Lcvrdom og Vi- 

denffaber . . ix. 105
. . . under hans Regiering fertes store Rig

domme ud af Landet . ix. 106 
. . . nogle af hans Mynter findes i Iacobcri

Museo yg hos Bircherod IX. 107
Svend



Register.
Svend Estrichfon eller UWn, Kong Rnud 

den Stores Ssster-Son, havde mangfoldige 
naturlige Born . ix. 105 

Svend , Kong Ruud den Stores Son, bli
ver Konge l Norge ester Gluf den Hellige 

- . 1 IX. 132
. . . under hans Regiering forbod Kong 

Iarisleif i Rusland al Handel imellem fit 
Rige og Norge . . i.j.

• - - han indforer de Danste Love i Nor
ge . . ib.

. - - nogle af hans Love anfores ib. 
Sveno Aegonis skrev sidst i det XII. Secnlo sit 

Compendium af den Danste Historie paa 
Latin . . IX. 31

Sverre (Konge i Norge) hans Mynter ere for
modentlig de sidste i Norge IX. 25 

Svertia er et Genus som har stor Lighed ined 
Gentiana . X. 437

. • - fulcata, beskrives . X. 438 
Soever, hvad Folk Tacitus indbefatter under 

det Navn . . IX. 276
Sveviste Hav, saaledes kalder Tacitu s Oster- 

Syen . . ib.
Svolvcrr, et Fiskersted, som ligger under Waa

gen . X. 186
Svovel, hvorledes frembringes IX. 474 
Sydrepin i Norge, dets Poli Hsyde X. 652 
Gydstotterne tale det Engelste Sprog IX. 10 
Sygdomme, troedes i gamle Dage at blive 

soraarsaget af onde Aander ix. 406
Synkenoed, et Fister-Redstab X. 197
Syritha, Kong Svend Estrithsons Datter 

. . X. 161
Sysmilch beviser, at de fleste Tydste Ord, som 

begynde med R, stamme fra ligelydrnde Orien- 
talike Ord . . IX. 4

Szeremifll, deres Sprog ligner Zinnernes ester 
Strahlenbergs Beretning X, 57

T.
Tabula Ciftercienfium Sorana er Udgivet af 

wielandt . . IX. 39
Tacitus var Statholder i Gallia Lelgica 

. . IX. 261

Tacitus, hans Beretning om Drusi Seylads 
X. 209 

. . . hans Beskrivelse over Germanien 
. IX. 272

. . . hans Beretning om Zinnerne X. 51 

. . . hans Beretning om Norden 1X.261 

. . . hans Beretning omNordsyen ix. 270 
Talvigs Poli Hsyde . X. 652 
Tan^-Aste, brugelig til at giere Glas af 

x. 252 
Tarde (Johan) kalder Soelpletterne Mdcra

Bo) bo- i a . . X. 472
Tare-Torsten skjuler sig under Soe-Gevcrxterne

X. 251
1 Tatarie (i det store) der finkes Jnscriptioner 

med Bogstaver, som ligne vore Runer
IX. 23 

Tanohed, en Skribenter, hvorvidt den kand
bruges til at bevise noget med ix. 61 

Tavle over adstillige Mynters Vaerdie IX. 621 
. 623. 677. 701. 710. 712

Tollmans Flora Cimbrica . X. 413 
Teutonernes Boeperl i Melar Tiid IX. 200 
Theodoricus Monacos skrev i Begyndelsen af 

det xii. Geculo et Compendium afdenNorste 
Historie paa Latin . IX. 31 

Thermometere, Fcy! ved de nye Reaumurste
X. 329

. . . den har stor Indflydelse i daglige Ob
servationer . . X. 333

. . . Forholds-Tavle imellem det gamle og 
Nye Reaumurste . X. 335

. . . dets Stand ved Venens Gi-nuem- 
gang 1761. . . IX. 381

. . . tvende Reaumurste, deres Stand 
under Soel-Formsrkelsen 1764. ix. 393

. . . dets Stand ved Soel-Formorkelsm oen 
3 Juni 1769. i VOardyehuus X. 617 

... det forandrede sig ey ved Iordskialvet 
. . IX. 37$

Thestrup har skrevet om de Gantles Armatur 
ix. 47

Thetys. See Sse-Hare.
. . . dens Charaeteer udvikles af Biscop 

Gunners . , X. 13
. . . fociabile e ' X. 167

Thord
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Thord Degns Artikler cre trykte hos den Indste 

Lov . . IX. 36
Thori havde to Ssnner Nor og Gor, og en 

Dotter ved Navn Soe . X. 55 
Thott (Otto, Grsve af) hans kloge Anstalter 

for Botaniken . . X. 423
- . . ligeledes for Observationen over Vene

ns Giennemgang . X. 533 
Thule, en Se, hvad derved forstaaes X. 210 
. . . Oprindelse til dette Navn IX. 165 
. . . Sibald mener, at derved forstaaes Bri

tannien . . X. 216
. .. . hvilket Wallace ogsaa paastaaer id. 
. . . Julins Grator glor Fvrffiæl imel

lem den og Britannien, samt de Grcadiste 
Ker . . . ib.

. • . om den läge Norden for Britannien
IX. 186 

. . . VM derved bsr forstaaes Skotland
X. 216

. . . Grosii Beretning derom X. 225

. . . Plinii Beretning derom IX. 244 

... beti var den længste bekiendtc Ae imod
Norden . . IX. 160

. . . dens Længde og Brede besten mes af 
Mela, pythea og Ptolemæo IX. 213.

294 
. . . der er efter Plinii Beretning stcrk

Ebbe og Flod, i de 6 Vinter Maaneder lutter 
Nat, og om Sommeren lige saa længe Dag

IX. 160 
. - . derved kand ey forstaaes andet end 

Norge . IX. 164. X. 216
Thura (L.) hans Skrifter oplyser mere Byg- 

ningskonsicn end Antiqviteterne i Dannemark
IX. 27 

. . . (21) hans Hiftoria Litteraria Dano- 
rum . . IX. 47

Tidens Bestemmelse ved Observationen over 
Veneris Giennemgana 1761. IX. 377 

. - . dertil horer Kundffab om Uhrenes 
Gang . . ib.

Tillæa aquatica . . X. 429
Tirnæi Kundffab om de Nordlige Lande

IX. 169

Timret . . IX. 136
Tin-Grubernes Uddampningers Farlighed

. . IX. 41D
Tommer-Arbeyde, derndi besad de gamle 

Norste stor Færdighed . IX. 120 
Toldbereaning . IX. 644
Torfcrus (Tortnodus) udgav 1702. fin Series 

Regum Danis . IX. 43
. . . hans Hiftoria Hrolfi Kraki er Opfl)lDt 

med endeel Fabler . IX. 45 
. . . Aar 1711. udkom Haas Norste Histo

rie paa Latin . IX. 43 
. . . hans Trifolium Hiftorictun eller 

Gorm den Gamles, Harald Blaatands
• og Svend Tvesticegs Historie IX. 45 

Torste-Listeriet er meget almindelig i Nord
landene . . X. 177

Trænen, et gammelt Fisktvær i Helgolands 
Fogderie . X. 17z

Transactiones Anglicans begyndes 1665.
. . " X. 404

Trcmelian, en af samme Navn redder sig ved 
Hielp af sin Hest, da Landet blev overffyllet 
af Havet' • . X. 236

Trold-Gveite, et Slags Fiff X. 199 
Troms-pens Poli HP de . X. 652 
Trondhiems Bye bygges af Rnnd den Hel

lige . . IX. 126
. . . dens Beliggenhed . IX. 596 
. . . dens Poli Hoyde . X. 652 
Trykftyl, nogle betydelige hos Hvitfeld rettes 

X. 154 
Tusindbeen. See Skollorm.
Tvekamp, derved lod Svend Grathe be 

Sager afgisre, som tilforn bleve afgiorte ved 
Eed . > IX. 64

. . . afskaffes af Harald Hein IX. 75 
Tys-Fiorden, Beyerens og Ofodens Liorder 

i Saltens Fogderie, der er Sommer og 
Vinter lige saa god F fferie, fom ved Hav- 
Siden . - X. 189

u.
Udevalla, et Sted i Sverrig, dets Poll Hoyde

. . X. 651

Eeree Udtog
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Udtog af Afhandlingen om dc gamle Grækeres 

og Romeres Kundskab vg Begreb VM de 
Nordlige Lande, sårdeles det af dem saa 
kaldte Scandinavia . IX. 354

Uhre, deres Gang, om cr æguabilis, hvorledes 
rmdersoges . ix. 377. x. 597 

. . . bestemmes ved Stierne Observationer
ix. 378 

; . . bestemmes ved Socl-Observationer
IX. Z79 

. . deres Tilstand ved Veneris Gienncm- 
gangs Observation 1761. ix. 377

Uigur, et Folk, som boede langt borte i Rus
land . . ix. 6

. . . deres Sprog kom overecns med det Un- 
gerste . . ib.

ursstand (Truid) commanderer denFlode, som
Kong Chriftian III. sender til Uovge 1537. 

X. 37 
. . . blev sendt til Norge 1539. for at holde 

Herredag . • ib.
Ulphil-e Gothifle Oversettclse as Evangelierne 

ansores . . ix. 5
... hans Bogstaver komme ikke ovcrccns 

med vore Runer . ix. 24 
Uudahls Norges Beffrivelse _ ix. 46 
UrbanoS avjana Sidera. saa le des kaldte Schyr- 

lteus de Rheita sine formekNte Satellites Jovis
X. 472 

Urner, deri findes adskillige Ting, som oplyse
Forferdrenes Skikke . IX. 26 

Urne (Claris) indretter en Botamffe Have 
X. 394 

Urtel-erens Tilstand i Dannemark X. 393

V. I

Vaaben, derudi bestod de gamle Norskes for
nemste Pragt . . ix. 119

. . . om de Danske Kongers og deres Titler 
er kun meget lidet skrevet . ix. 47 

Vaagen, et anseeligt Fistersted i Lofoden
x. Igo

. . . der blev indrettet en Kisbstcd ix. 123 !

i Vaagen, der under ligger adskillige Fisker- 
pladse, nenil. Brettesnces, Helle, Gstena?s- 
Liorden, Svolv.rr, Schroven , Ra- 
belvsg, Storvogen, Krsuces og Rallen 

X. ig6 
Virirets Beskaffenhed i Trondhienr fra Aar 

1759. til 1761. . . IX. 596
Veeir - Observationer anstillede i Grönland 

1767. og 1768. . X. 373
Virirligt i Dannemark i nogle Aar i det Xi.

Seculo . . IX. 114
Virir-Vexling i Gruberne, adskillige IX. 438 
Vahre, som de gamle Norske handlede sig til 

paa Bicrrmeland . IX. 123 
Valg Rettighed, Hvitfeld mener, at de Norste 

afstode den . . X. 40
. . . hvilket igienbrives . ib. 
Vandet, om deri bor, soges de forste Grund- 

Evner til alle Metaller og Mineralier 
. . ix. 430

. . . hvad Part det haver i Metallernes og 
Ertzernes Production . ib.

• . . dets Skummen i Brsr.de, om ka»d 
ansees som Forbud for Jvrdftia.lv ix. 365 

' VandRikkcrt . . IX. 51;
. . • Odjectiv-Glassets Storrelse dertil be

regnes . . IX. 516
Vanskeligheder, som forekomme ved adskillige 

Indpodnings firrer . IX. 488
Varme i Biergverk roe . IX. 433
Veclius Bolanus, Statholder i Britannien 

under Keyser Vitellius . X. 213
. . . kom som Befalings-Mand til Ken 

Thule . .. ib.
Vellejus (Andreas) har skrevet Svend Tve- 

jkiaegs Historie paa Dansk IX. 45 
Velin (Johannes, Professor i Abo) paastaaer, 

ak Lappernes og Ungarernes Sprog cr 
det samme . • x. 726

Velser bekiendtgior Sche-ners Observation over 
Soelplctterne i et Skrift, kaldet Apelles poft 
tabulam . . X. 471

Venan tin s Fortunatus taler 0111 RlUM i det 
IV, Seculo . . IX. 20

Venedi:
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Veneris Giennemgang i Aaret 1769. dm 

zdie Junii blev observeret i Greenwich 
X. 573 

i paris X. 573
, . i 'Li-benhavn X. 574

. . i Stokholm '

. . i Petersborg
. . i Wien
. . i Iugolstad
. . j Ward^ehnus

X. 576 
X. 577
X. 578 
X. 579
X. 604 

Verelms har ffrevet et Lexicon i det Islandske 
Sprog . . ix. 16

Veronica alpina . . X. 425
Vespasianus var tflstcrde ved de Romeres Tog 

paa Britannien . X. 211 
Vesteraalens District, et af de anseeligste Fistcr- 

Steder i Nordlandene . X. 189 
. . . dets Indbyggere har ingen betydelig 

Korn-Avling at drive om Sommeren ib. 
Vicornis, det sautme som bicornis X. 219 
Videnskabernes Selstabs Skrifter begyndtes 

i Paris 1667. . X. 404
Vigen, den fornemste Handels-Stad i Kong 

Oluf den helliges Tiid . IX. 122 
Vilieharduin bar skrevet i Begyndelsen af det 

XIII. Seeulo . . IX. 15
Viinardike eller Sal tartari, dermed corrigerede 

Mr. Monnier de farlige Damper i Skeenkuls 
Gruberne . . ix. 409

Vikinger, saaledes kaldtes de Danske Soe- 
Rovere . . IX. 101

Vildgicrs, naar dr flyve over et vist Sted paa 
Marken ved withay, falde de dodr ned 

. . IX. 408
Vinde, nnderiordists . ix. 417 
Vindens Direction i de Dage Jordsticrlvet 

indfaldt . . IX. 37©
Vinduer vare«) f Brug i Kong Oluf den Hel

liges Did . . IX. 127
Vinter, e« streng, indfaldt i Aaret 1047.

IX. 136 
Vis Inertise. See Inertia? Vis.
. . . repulfiva. See Repulfiva Vis, clltv 

Afstivende Lraft.
. . . refiftentiæ. See Refiftentiæ Vis.

Vodd,

Venedi, ere ?u Blanding afLinmste og Sar-
matiste Folkearter . X. 50 

Venediste Hav, derved forstaaes Hsterspen 
. • X. 52

Venus sees med bare Syne om Middagen 
ix. 392 

. . . haver oste passeret Soelen ix. 373 

. . . er kun seek eengang i Soelen forend Aar 
1761. . . ix. 375. 520

. . . den gaaer igiennem Soelen 1639.
ix. 375

. . ligeledes den 6te Junii 1761. IX. 373 
Veneris Drabant troes at vare observeret i

Bi^benhavn . IX. 394
» . dens Existence er endnu uafgjort 

. ' . IX. 396
. . . adskillige foregive, at have observeret 

den . •• =b.
. . . Tvivlsmaal imod den anfsres IX. 402 
Veneris Giennemgang, Nytten af dens 06

servation i Astronomien IX. 536
. . adskillige nye Maader at observere den 

paa . • ix. 531
. . hvorledes den beregnes som en Soel- 

Formorkelse . . IX. 521
. . hvorledes den beregnes ester Hr. de 
l’Isles Methode ved Tanfitu Mercurii 

, . IX. 522
. . hvorledes den bestemmes ved Hielp af 

en Globo med birke! og Linial IX. 523 
. . hvorledes den beregnes uden Parallaxe 

ix. 524
. . hvorledes Berorelserne i den bestemmes 

X. 5§7
. . hvorledes de Steder paa Jorden be- 

stemmes, hvor den best as Astronomis kand 
observeres . . IX. 526
. . dens Giennemgang i Aaret 1639, hvor
for den blev kun seet af tvende Observatoribus 

ix. 376
. . dens Giennemgang i Aaret 1761. blev 

observeret af mangfoldige - ib.
. . Anstalter, som giores til at observere den 
i Aaret 1761. , , ib.

Eeeee 2
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Vodd, elfer Sildnodd, et Fister-Rcdstab paa ; 

iootil ,20 Favne, bruges paa de sondre Ste- 
der i Nordlandene . . X. 194 

Volatililatio corporum bCDifeV iffc Vim repul- 
{ivam originalem . X. 357

Votton ncegter, at Lappernes og Ungarernes
Sprog er det famine . x. 724

W.
Wa cl'teri Glofla ium germanicum IX. n 
Waldemar L Skaanste Lov IX. 36 
. . . Haas Sieellandste Lov ib.
Waldemar II. Iydste Lov bruges endnu i det 

Slesvigske . . ib.
Waldemar Atterdag strcrber forgia'ves at 

blive .Mester as Hcrtugdsmmet Slesvig 
. . X. leg

. . . indlesersine pantsattcGodser mcdPenge 
eller Sverd . . x. ni

. . . faaer omsiderHcrtugdommet Slesvig 
undtagen Gottorfs Slot . ib. 

. . . Hertug Henrik overlader ham sin
Indlosnings Ret til Gottorfs Slot X. 128 

. . . Enke-Hertuginde Rixe af Slesvig 
udnervner ham ti! sin Verrge x. 127 

Wallace (I) paastaaer, at ved Thule stalle 
forstracs Britannien . X. 216

wallersunds Pvli Hende . X. 652
Wallin haver strevet de Gothiste Handlinger 

IX. 27 
walliffe Sprog er en Green af det Leliiste

IX. 9 
Wanda! (Peder) holder for, at alle Sprog

stamme!. d fra det Hebraist« IX. 4 
Wangensteins Kort over Norge X. 620 
. . . Schsnnings Erindringer imod dem 

. . X. 621
warbierg i Sverrig dets Poli Hsyde

X. 651 
ward^ehusiste Observatori! Brede eller Poli

Heyde - - X. 553. 652
. . . dets Lamgde eller Meridian Forsti«!

. • X. 566 

wargentin observerer Deneris Giennemaanz 
og Soel-Formorkelsen i Stokholm X. 569.

> . 576
wasmuths Indberetning om Indpodningen i 

Trondhiein . . IX. 504
Watsins har udgivet et Bchmist Lexicon 

. IX. 13 
west'elings Fortale til Itineraris Romanorum 

anfsres . . x. 222
pdicht, en Oe, hvortilmani gamle Dage kun

de gaae fra det faste Land, naar det var Ebbe
. . x. 237

wstkinsius, hans Skrifter i Henseende til det 
Loptiste Sprog utilstrckkelig IX. 4 

willeranns har oselsat Hoysangcn paa Fran
kist . . IX. n

Wimphelingius anseres . X. 155 
wirrien, et Landstab i Lrfland X. 52 
Witherlags Retten udgives as Kong Rnnd 

den Store, for at holde Orden og Skik i 
Milicen . . ix. 95

... er den crldste af vore Danste Love 
IX. 35. 95

. . nogle Artikler deraf anforcs ix. 96 
wolfs Encomium Regni Danis er strevet paa 

Danst . . IX. 46
. . . hans Nor vegi a Illuftrata er Udgivet 

paa Danst . , . ib.
wordingborg Amt, dermed fortones Printz 

Jørgen . . X. 414
Worm (Ole) var en stor Urtekiendere i Dan- 

nemarb . . X. 397
. . . forestod den Botanists Have i Thom« 

Bartholins Did . X. 403 
. . . haver udgivet Danste og Norste In- 

seriptioucr . . IX. 19
. . . giver Oplysning om Urner, og hvad 

deri sindes i hans Monumentis Danicis
IX. 26 

. . . hans Litteratura Runica et trykt i 
• Kiobenhavn 1651. . ix. 16
. . . deri findes Efterretning om de Gamles 

Poesie . . ib.
. . . hans Runiste Sprog kand medmere 

Foye kaldes det Islandsk« . ib.

X.
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X.
Xenophon Lamfacenus, hüN^Kund^üb 0M dt

Nordlige Lande . IX. 169

V
^ark og Wolga, payinakernes «rndet G«de

. . X. 263

Z.
Zeilleri Defctiptio DaniiE * IX. 46

Zeltner anfsres • • X. 156

Ziegler! Scandia i IX. 46

Eeeee 3 Cora-



Corrigenda.
» Pag. 15. £iit 17. motum operiftalti, fes motum periftaltifitUB.

— 34. — 2i. ffulles l es stulls
— 42. — 10. bestandigt tes bestandig.
— 52 — 16. hist og did. less hid og did.
■— 67. — 33. orer tes over
— 93' — 5- Gmdftrne tes GrarndsernS.

I. de de tes de.
5. varianum tes variarum.

— 143. — 23. Leopolds Ices Leupolds
— 144. — ii. Levies tes Leviers.
.— iji. — 33. Maupertius tes Maupertuis.
— 195. — 19. I mørfere tes Jo mørkere.
— 201. — 27. famine Aar tes fømme Aar
— 202. — 30. berøbe tes berøve.
— 250. — 29. kar tes har
— 252. — 18. hørixontal tes horizontal
— 260. — 24. Schwendtneri [ces Schwandtneri.
— 321. — i. den Infolence tes deraf flyder den Insolence. 

 — 30. Natroner læs Nationer,
26. pepleured tes peuplered. 
2g. anni meres tes animeres.

I

— ^27. — 29. Colemankis tes Calemankes
— 355. — 34. Lerne tes Legeme

 369. — ii. faae v at lade tes faae v ved at lade
__ 29. Müll. Cimbr. litterata læs Moll. Cimbr. litterat^
_ 403. — 7. Baunino lcvs Bauhino.
 — — g. Dodanæo tes Dodonato. 

461. — 22. Recptaculum tes Receptaculum.
— 4.62. — 12. Potentella Icrs Potentilla -
— 474. — 20. Landkot tes Landkort
— 4§i. — 23. Pletten k tes Pletten k
— 625. — i. Fixstiernen y tes Fixstiernen v
— — — 9. y i Svanen tes y t Svanen
— 658. —19. forrette! i ti Aar tes forrette! sit Embede i ti Ugp.
— 676. — i. A udtales klinger tes A udtales klingende.
— 699. — 3. rnaglig tes magelig
— 716. — 9. af tes at.
— 723. — 16. Strallenberg tes Strahlenberg',


