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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.
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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.



/
_______ Om Darii Hystaspis Tog til Scythien, rc. 73 
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
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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.



om Darii Hystaspis Tog til ScythieN/ rc. 79 
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.
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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



- om Darii Hystaspis Tog til Scythien, rc.______ 9Z
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.
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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.



too Afhandling_________
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-


