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Gerh. Schönings

Afhandling
angaaende.

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

og indtil de saa kaldte midiere Tider.
Indledning.

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

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

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

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

§. i»

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

"bagen

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

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

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

og

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

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

al

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

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

(i) Som i Pytheæ Hav-Lunge.

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

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

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

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

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

§-3-

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

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

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

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

Dd 2 vild

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dd 3 Og

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(c) De IV. Confulat. Honorii Panegyris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Land,
(e) In Rutinum Lib. 2.

(f) De bello Getico.

(g) De tertio Confulatu Honorii,



2i6_____ _______ ____Afhandling/
Land, end vort Norge, og at de senere Romerske Poeter, ved en eller anden An- 
ledning, hvorom tilforn er erindret, har kun misbrugt Navnet, til dermed at 
betegne det yderste Land mod Norden, som var dem bekiendt, uvidende for Re
sten eller ubekymrede om, enten det passede sig fammen eller ikke. En Ting, 
som man ey mane forundre sig over at vare skeer hos de Tiders Poeter, hos 
hvilke saadant i visse Maadrr kand ansces for tilladeligt, da andre Skribenter 
og giorde der samme, ncrvnende de da vcrrende Gokher med de gamle Geters 
og Gcychers, Hunnerne og Alanerne med de Massagerets, Frankerne 
med de gamle Germaners, Romerne med de Ausomers Navn, o. f. v.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tilladt

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

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

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

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

E e s sig

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- §. 14*
Men endnu staaer den verste Knude tilbage, angaaende den ham tillagde 

Cofmographie, hvilken enhver kand fee at vcrre den famme, som foromtalte 
Julii Oraroris Arbeyde, naar man undtager, at 2Lrhici Cofmographie er til# 
deels mere frie for Skrive-eller Copiist-Feyl, og desuden mere fuldstcendig. 
Disse Skrifters Forfattere maae altfaa enten have udffrevet den ene den anden, 
eller begge ost af een Kilde. Begge Dele kand vcrre rigtige, og kommer det 
nesten ud paa eet, hvilken Mening man vil falde til, naar man antager, som 
jeg tilforn har giort bevisligt, at hvad vi nu har af Julii Oracoris Arbeyde, 
er ey hans, men en andens. Naar jeg noye overveyer alle foranforte Omstcrn# 
digheder, synes mig den rimeligste Slutning at blive denne: At i Anledning af 
den Omgang, som Thracer, Gorher, og andre ved Donau-Strommen i de 
senere Tider boende Folk, komme udi med de Romere og Gr aker, i sar da Ma
ximinus, som selv var af de Slags Folk, blev vphoyer til den Keiserlige Var, 
dighed, har en og anden af dem begyndt at faae Smag paa Videnskaber, iblandt 
dem bemeldte 2Lrhteus i sar, hvilken ved den Leylighed har faaet fak paa Julii 
Oraroris foromtalte Arbeyde, hvilket frem for andre af det Slags var blevet 
ham bekiendt og giengs blandt hans Landsmand, som det var forfattet kil den 
unge Maximini Sons Nytte; Hvilket Verk 2Lrhicus har da afskrevet, eller 
rettere giort deraf et Udtog til sin Nytte, og foyer Det til Antonini Itinera
rium, som derover af Flodoardo og endeel andre gamle Skribenter bllver 
2Lthico tillagt, som sammes Forfatter (d), men Hieronymus ladet det over# 
satte paa Latin, og udgive for 2Lchici Skrift, da dets rette og forste Forfatter 
var ham maaffee ubekiendr, hvilket en anden Overfarter, eller den, som har 
giort et andet Udtog af Julii Oratorio Arbeyde, har bedre varer underretter 
om, og giver Barner sir rette Navn; Saa at man derover har faact tvende 
Afskrifter eller Udroge af een og famme Bog, under rvende Odssilre Mands 
Navne.

§. r f.
(d) See Pet. Weflelings Fortale fil Itineraris Romanorum, pag. 5. og 5. Ham er dergrer 

og givet Navn af Antonius Ætliicus. Ske Fabricii Bibi. Lat. Tom. l. pag. 175.
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§. is-

Hvad ellers 2Lthici Cosmographie og dens Indhold i sar angaaer; Saa 
er derom det samme i Almindelighed at merke, som ved Julii Oratoris Excerpta 
tilforn er anforl, og desuden folgende Poster: (>.) At Floden Ganges, efter 
hans Beretning, og kaldtes Padus (e), og at Euphrat Floden havde fit Uö# 
spring paa Indiens Marke (5), (2.) At foruden dem, som Julius Orator 
opregner, henforer denne blandt de til det vestlige Hav henhorende Folk ogsaa 
de ttzrifonee (Frifones), de Theochoner, de ÄhurinZer, de Hunner, de 
Ruger, de Varrer (Varner), foruden andre, som ey'saa meget ere os an- 
gaaende (g), (z.) Ar foruden forberorre Omstændighed, at i 2Lthico findes 
meget, som Julius Orator ey har, staaer ogsaa hos 2Lchicum en Hoben, i en 
gandffe anden Orden, paa gandffe andre Steder, ogiScerdeleShed del allerforst 
hos ham, s»m i Julii Oratoris Excerptis findes ved Slutningen af Bogen. 
Et vist Marke, som mig synes, at disse tvende Udtoge ere udarbeydede af adskilte 
Personer, og efter tvende paa adskilte Maader lagde Planer, stiont de i Grun
den ere een Mands Verk. (4.) At den summariske Beregning over den hele 
Verdens Have, Oer, Bierge, Lande, Byer, Floder og Folke-Slage, hvor
med 2Lrhieus begynder sin Jord-Beffriveise, men Julii Oratoris Excerpta 
endes, er hos den forste overalt storre, end hos den sidste; Hvilket kand vel 
uden Tvivl ey have anden Aarsag ril Grund, end ar sidstbemeldre Skrift er for
fatter lange for det andet, endnu mens dets rette Forfatter selv levede, som man 
af de i Slutningen tillagde Ord : Illo (Honorio) nolente ac fabterfugiente) 
har Anledning til at tanke, men det forste derimod ey forend etr temmelig Tud 
derefter, da faa mange barbarisse Folk vare komne ret frem paa Skue-Pladsen, 
og ved dem fiere Ting i Jordbeskrivelsen blevne bekiendte.

§. 16.
For Resten har man om 2Lrhico nu intet videre at anmerke, end ar den 

anden Deel af hans Jordbessrivelse, som forer den Titel: Alia totius orbis 
Defcriptio, ey kand ansees for at vare hans egen, da i Julii Oratoris 
Excerptis siet intet deraf findes, men ak vare kagen ud af Orosii Historier (h), 
»ersten Ord for Ord, og foyer kil 2Lrhici Cosmographie; Med mindre man vil 

ftge,
(e) See hans Cosmographie pag. 31.
(f) See foranforte Sted. pag. 32.
(g) See bemeldte Sted. pag. 35. og 45-
(h) Lib. I. Cap. 2.
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sige, «c sfifivel 2Lrhicus, som Orostus har begge taget dette Stykke af e» 
cedre Skribent, hvilket vel ffifi kand være, men behover nærmere Beviis, og 
jeg for Resten neppe vil troe. Imidlertid ville vi dog, for at blive i den be
gyndte Tur, ved denne Leylighcd tillige tage bemeldte Orosii korte Jordbessri, 
velse under Betragtning, ogi Forveyen erindre, fit denne Skribent har efter 
hans Læremesters, den H. Augustini Tilssyndelse, som han selv beretter (i), 
ved Aar 416 eller 417 (k), sammenffrevet 7 Boger, for fit igimdrive den Be
skyldning , som ved de Tider blev givrt mod den Christne Religion, at man 
maatte tilssrive den alle de Ulykker, som da plagede de Romerske Lande, og tru
ede det Romersse Herredomme med Undergang. For hvilket Skrift han har 
sat bemeldte Jordbessrivelse, og til begge at forfærdige, som man har Anledning 
til fit formode, uden Tvivl betient sig af S. Hieronymi Hielp og Veyledelse, 
da man finder, at Orosius, efter Augustini Raad, og med hans Recommen
dation forsynet, har g i ort en Reise til bemeldte Hieronymum (1), hvor han, 
vel mueligt, blandt andre Ting, som vare tienlige til hans Forehavende, kand 
have faaet sat paa 2Lthici Cosmographie, med foromtalte Tillæg hos, forfat« 
tct enten af Hieronymo, eller maassee af 2Lchico selv, saa at dersom 2Lthi- 
cns og Orosius har taget noget den ene af den anden, synes det efter anførte 
Omstændigheder rimeligere, at denne har betient sig af hins Arbeyde, enS 
toertom (m).

§. 17.
Men dette kommer ey saa lige vor Materie ved; Hvorover vi strax ville 

tage Orosti Fortælling for os, og deraf anmerke de Poster, som fornemmelig 
er vor Sag angaaende, nemlig: (1.) At han, ligesom Julius Orator og Ethi
cus, udleder Floden Tanais Udspring fra det Riphceiske Bierg, hvor Det 
vendte mod det Sarlnatifte Hav (n), og lader den lobe forbi dr Robascers 

Lande

(i) Ubi Fortalen til sin Bog.
(k) See Fabricii Bibi. Lat. Torn. I. pag. 7)6.

(i) See Franc. Fabricii Fortale til det af. ham udgivne Oplag 'af Orolio. Coion. 1582. 
8vo.

(m) At Orofius ogsaa for en flot Deel har taget sit af Hieronymo, kand sees af Scaligeri 
Animadverfionibus ad Eufebii Chronicon. p. 2Z8> hvoraf bemeldte saa meget mere 
stadfæstes.

(n) See hans Hiftoriar. Lib.i. Cap. 2, som her kand holdes imod den til LtbiciCosmographie 
foyede foromtalte Verdens Bessriveise.
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Lande ud i dttMsstiste Krcer (o). (2.) Ar han gier der Laspiske Hav til 
en Arm af Nord-Haver, som vi tilforn har viift ar de fleste Grasse Skribenter 
har giert, og lader der grcrndse ril der Laucasiste Bierg. (3.) At han satter 
Sen Bricanmen norden for Gallia Belgica, men flotter den dog tillige paa 
er andet Sted saa nar hen til Spanien, ar man fra den meget hope Fyyr, ved 
Staden Driganria i Lalecia eller Gallicien, ssulde kunne see Bricannien, 
eller de i Bricannien fee bemeldte Fyyr: Thi anden Forklaring veed jeg ey ar 
man kand gisre over disse hans Ord: "Brigantia Caleciæ civitas altiflimam 
"pharum, & inter pauca memorandi operis, ad fpeculam Britanniæ eri- 
«git«. En Beretning, som maae ansees for at vare urimelig og flet ingen 
Grund ar have, med mindre man erindrer sig hvad af os tilforn paa et ander 
Sted (p) er sagt, angaaende de Gamles Mening om Britanniens nare Be
liggenhed ved Spanien, hvilken altsaa Orosius, eller dm, som han her har 
udskrevet, maae have fulgt og antaget for rigtig. Ligesom man ogsaa derfor 
kand ansee det for at vare didhen sigtet med disse Ord om Øerne Bricannien 
og Hibermen: "At de laae in averfa Galliarum parte ad projpefium Hijpa- 
“niæ“; Hvilket i det mindste maae ville sige saa meget, som at Spanien laae 
Vesten eller i en Sydvest for og ey langt borte fra dem, da det strax efter heder, 
at Gallien laae si-nden for Britannien. Hvoraf nokfom fees Den Overens
stemmelse, som der er imellem Orosii og de aldste Grasse Skribenters Begreb, 
angaaende sidstbemeldte Ses Beliggenhed. Om hvilken vor Skribent endnu 
(4.) siger: "At den strakte sig langt op i Nord, og var 800'000 Skrit lang, 
"mm 200'000 Skrit bred; At bagen for den, hvor det uendelig store Hav 
"var, laae de Orcadiste Ser, as hvilke' 20 vare sde, mm iz beboede; Ar 
"derefter kom Sen Thule, font laae uendelig langt adskilt fra de andre 
"mod Nord-Vest eller Nord-Vest til Norden) midt i Det store Hav, og var 
"neppe for faa Mennesker bekimdt; At Sen Hibernia laae imellem Bri
tannien og Spanien i en lang Strakning fra S^d-Vest til Norden, og 
"blev beboet af de Scoters Folk; Og at endelig Øen Meuania, fom laae 
"nast ved Den, vgfaa afScociffe Folk var beboet".

§. 18.
(o) Hos Orofium i de trykte Oplager staaer Roxolanorum terra, men derimod i Manu- 

scripterne saavel hos ham, som i det til Æthicum foycde Tillag Robafcorum. De« 
Forandring af Ordet Robafcorum til Roxolanorum synes derover at vare filt for dristig.

(?) Ser forrige Afhandlings 6te Cap. 20 og 22 §§.

Ff
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§. 18.

Der er saa vel af foranforte, fom adffillige andre Omstændigheder tydelig 
nok at see, at Orosius, om ey i alt, saa dog i de fleste Ting, hvor han end har 
taget sit fra, har betient sig af de gamle Græsse Skribenters Beretninger om 
de nordlige Verdens Kanter. Naar man altsaa, af vore tilforn gjorte Forkla, 
ringer over de Gamles Begreb om de vestlige og nordlige Kanter af Europa, 
erindrer sig, i hvilken ©træfning nys bemeldte Lande, efter deres Mening, har 
ligger, samt derhos iagttager, hvilken Tur vor Skribent gaaer frem efter i at 
anfsre ye nylig tilforn opregnede Lande, saa bliver det ey vansseligt at udfinde, 
hvorledes og i hvilken Orden han har forestillet sig dem ar ligge efter hinanden: 
Thi fra Spanien gaaer han til Britannien, fra denne til de Orcadiffe Øer, 
og endelig til Thule, talende tilsidst om Hibernia og Øen Menania. Hvoraf 
jeg gier folgende Slutninger: (i.) At han har forestillet sig Britannien atligge 
i Rord-Ost fra Spanien, hvilket og ellers af hans egne Ord er klart nok og 
tilforn giort bevisligt; (2.) Ar Britannien selv, efter hans Mening, maae have 
ligget i en Strækning mellem Syd-Vest og Nord-Ost, som og fand sees af den 
Beliggenhed, hangiver Øen Hibernien, efter hans derom tilforn anfom Ord. 
(3.) At folgelig vgsaa, ester hans Sætning, de Orcadifle Øer maae komme 
kil ar ligge i Nord-Ost eller Nord fra Britannien, og endelig Thule, som den 
yderste, Norden for disse iglen. Hvilker altsammen noye kommer overeens med 
der Begreb, som vi tilforn har beviist al de ældste Græsse Skribenter har stort 
sig om denne Sag, naar man allene undtager, ar vor Skribent fætter Thule 
i Nord-Vest eller Nord-Vest.til Norden fra Britannien (q), en Sætning, 
som synes at kunne giere foranforte vor Forklaring til intet, eller i det mindste 
ey saa gandsse antagelig, men fom man ssal befinde ey at være i denne Sag af 
mindste Betydning, eller at kunne trekke bemeldte Folge met) fig, naar man be
tænker , at ingen af alle gamle Skribenter, paa hvilke dog Orosius vist nok 
heri grunder sin Beretning, har det mindste derom, og at de Ord: Circium 
verius, som Sagen beroer paa, ey engang staae i oftomtalte Tillæg til 2Lrhici 
Cosmographie, ssiont alt det ©orige, som Orosius har om Thule eller Tile, 
der rigtig findes. Saa man deraf fand noksom ffionne, at bemeldte Ord ere 
ey andet ent> en Gloflå, fom en i de fenere Tider har fat til efter sit Begreb om 
Thules Beliggenhed, men er siden indfort i Texten selv, og folgelig i denne 
Sag af ingen Betydenhed.

§. 19.

fø) Scr Plinii Hilter. Natural. Tom. i, pag. 179. de Circio, yg tillige Harduini Ammrb 
Hingcr.
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§ 19.

For Resteners endnu tvende Poster, fom vi af Orssts ville anmerke, nem* 
lig: (i.) Ar de upaatvivlelig fars vild, fom ville negre, at de Scorer nogensinde 
har beboer Jrlemd eller Sen Hibernia, under Forevending, ar i Skorland ftlv 
findes et Sred eller en Landftrekning, Jerns eller Iverne kaldet, hvorved efter 
deres Mening Scorernes Hibernia stal kunne forstaaes; Da dog baade for* 
anførte Orosii, join og andres, tydelige Vidnesbyrd kand bevise der at vcrre 
langt anderledes. Den (2den) Post er endnu af storreBerydenhed, og angaaer 
et vift Sted hos Orosium, fom har bragt endeel af de finere, ja ogfaa af vore 
Tiders Skribenter, i en merkelig Vildfarelse, i Henseende til Daciens og Go
thicus Navn og Beliggenhed, saa det derover fortiener at tages under noyere 
Betragtning, hvilken kortelig bliver denne: Ar naar Orostus stal tage sig for 
at bestrive Europce og de dertil horende Landes Grcrndfir, (r) begynder han osten 
fra, og gaaer siden. Land for Land, immer soer og vester paa, endende med 
De, efterve Gamles Begreb, allerlcrngst henne mod Vesten beliggende Ser, 
Britannia, Hibernia, Thule, 0. f. v. Efter denne Tur tager han da forst for 
sig den oftligste og nordligste Deel af Europa, hvis Grcrndfir han fielter at vcrre 
de Riphcriffe Bierge, Floden Tanais, det Mcrociske Kicrr, Strandkanten 
af det nordlige Hav, Rhinen, Donau, og endelig det Som Hav: Thi saaledes 
kroer jeg sikkert, at disse hans Ord, hvortil her sigtes, bor og maae forklares: 
“A montibus Riphæis ac flumine Tanai, Mæotidisqve paludibus, qvæ 
"funt adorientem, per littus Jeptentrionalis oceani usqve ad Galliam Bel- 
"gicam & flumen Rhenum, qvod eft ab occafu, deinde usqve ad Danu- 
"bium, qvein & Iftrum vocant, qvi eft a meridie ad Orientem direclus, 
“ponto excipitur“» I denne vidrloftige Landstrcrkning scrtter han derpaa: 
“Alania mod Sften, i Midten Dacia, hvor han siger at og Gothia var, men 
"siden Germania, hvor de Soever havde den storste Deel af Landetinde, hvis 
"Folkefcrrde belobe sig til fire og halvtresindsryve".

§. 2oi
Enhver kand heraf tydelig fee, hvilke Lande og Strekninger vor Skribent 

har meent ved enhver af disse Navne, nemlig ved Alania ep Sen Aland i Sver- 
rig ey heller Halland, hvilke endeel her har villet finde iglen, men den hele 
Landstrcrkning norden for det Sorte Hav, hvilken vor Skribent har givet dette 
Navn efter de Alaner, en Folkefcrrd, som vel egentlig havde sin Boepcrl osten 
for sidst bemeldte Hav, imellem samme og det Laspifte, hvor endnu stal findes

F f 2 Levninger
(r) See hens Hiftoriar. Lib. I Cap. 2. pass. 22. edit. Havercampii.
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Levninger af dem, men som allerede i ptolemcei Tider havde ogsaa sat sig ned 
vesten for Tanais (s), ja endog hoyt oppe moD Nord, i det nu vcerende Li- 
rhauen eller i de nordlige Kanter af Polen omtrent, vare siden blevne til et 
meegtigt og navnkundigt Folk, og gave de Romere nok at bestille, saa at Oro- 
(tue eller 2Lchicus derfor havde god Anledning til at give bemeldte Land Navn 
ester dem. Det samme kand ogsaa siges om Navnet Gothia, dadel erbekiendt, 
at de Gother, forend de oversvemmede Italien og flere Lande, som tilhorte det 
Romersse Herredomme, beboede en Tid lang Landene norden for Donau, hvoraf 
vor Skribent har taget Anledning til al kalde samme Gothia, et Navn, der 
altsaa ey heller kommer vor Norden ved, ssiont de senere vankundige TiderS Skri
benter har, for Lighedens ssyld, flottet baade det og Orosii hele tilforn anforte 
Bessrivelse didhen, bildende sig ind, at da der fandtes baade Dani og Gothi i 
Norden, maatte Orosius derved nsdvendig have meent sammeog deres Lande. 
Saa man har stor Aarsag til at simte, at Oxosius har egentlig varet den, der 
har givet forft Anledning dertil, at de midlers Tiders Skribenter har kaldet de 
Dansse Daci, Danmark Dacia, og at de Dansse Konger eller deres Secrete- 
rer har anseet del fvr.reklere al strive sig eller t>cm Reges Daciæ, end Reges 
Daniæ.

§. 21.
For Resten er dette desuden merkeligt, at Orosius indrommer de Svevee 

den storste Deel af Germanien, og henregner til dem saa mangfoldige Folke- 
Slage, endffiont de efter de Tiders Historier synes da kun at have varet et maa- 
deligt Folk, der ved Udvandringer til Gallien og Spanien var meget formind- 
ffet, og de Franker, Saxer, Allemanner, Varner, Thüringer o. s. v. at 
have varet deels ligesaa magtige i Germanien, som de ©vever, deels mergli
gere. Over hvilket man altsaa kand giere sig tvende Bcternkningcr, enten ar 
Skribenten taler om dette Folk, saadam som del var i de aldre Tider, da Let 
strakte sig nesten fra Oster-Socn og Veixelen til Rhinen; eller og nt han under 
de Svevers Ravn ogsaa har indbefattet de Allemanner, hvilket er saa meget 
mere antageligt, som adstillige Omstcendigheder vise, at Sveverne har blandt 
bemeldte Allemanner virkelig varet den storste og anseeligste Folke-Fard, om 
sidstb.meldte ey allesammen, eller i det mindste for den storste Deel, har verret 
Svrver fra Begyndelsen, og som man af det store men tillige fastsatte Antal 
Folk, som Orosius bevidner at de Soever har bestaaet af, kand allerbest ud

finde
(s) Der boede de ogsaa i Strabonis Tider, fom og, ester Dtonyfii Petiegetis Beretning, 

henne ved Floden Boryfthenes.



 angaaende hvad Begreb og Kundffab rc. 229 
finde Anledningen til tiet npe uf Allemanni, nemlig; ak samme af dem er 
forst blevet brugt ril at betegne deres Eenighed, som de Alle ftode udi med hin
anden/ og at Antallet af alle de Folk, som horte dem til, var endnu fuldstcrn- 
digr; mm er siden, seer blandt Fremmede, kommet i mere almindelig Gang end 
deres egentlige Navn selv.

§. 22.
Men dette er en Sag, som ey egentlig vedkommer vort Gyemerke, hvor

for vi ville lade saavel den, som Orosium, ferre og gaae lidt tilbage iglen i 
Tiden, for at tage fac paa den tilforn omtalte (t)Rufum Feftum Avienum, 
en Skribent, som synes at have levet mod Slutningen af det fierde eller ved Be- 

-gyndelsen af det femte Seculo (u), og af hvis Haand vi, foruden adffilligt an
det, endnu har tilovers en Smmp af hans Beskrivelse over Soe-Kusterne af 
Europa (v), hvilken er af stor Betydenhed, og derfor det Tab saa meget mere 
savneligt, at vi har mist Resten deraf, tillige med er andet Skrift af ham om 
hele Verden og dens Dele, som han selv beraaber sig paa (x). Endssiont vor 
Skribent har ellers levet saa langt stem i Tiden, som tilforn er viist, saa kand 
man dog tydeligste, at forsibemeldte hans Skrift, som vi her ville tage under 
Betragtning, grunder sig allene, eller i det mindste for den storste Deel, paa 
de celdste Grasse Skribenters Beretninger, ey allene af dets Indhold, nren 
ogsaa af de Personers Navne, hvilke han selv opregner (y), som dem, han i 
dette sit Skrift har fulgt, saasom en Hecatæus Milefius, en Hellanicus Les
bius, en Phileas Athenienfis, en Scylax Cariandæus, en Phileus (z) o. s. v., 
alle meget gamle Skribenter. Hvilker giver mig Anledning til at troe, at dette 
Avieni Skrift er ingenlunde hans eget Foster, men sammensataf en langt aldre 
Grass Skribent, og at han, kun har oversat der paa Latinsse Vers, en Sag, 

F f 3 som
(t) See den iste §. i denne Afhandling.
(u) See Fabricii Bibliotb. Lat. Tom. i. pag. 592. Henr. Canncgieterus Diflert. de 

ætate & ftilo FJ. Aviani synes ilt ville gisre ham noget yngere. pag. 258.

(v) Denne hans Ora maritima findes indfort, foruden paa andre Steder, i Hudfons Geo
graph. Græc. Min. Tom. 4.

(x) De orbis oris partibusqve. See foranforte hans Ora Marit. hoZ Hudfon pag. g. Det 
synes ellers rimeligt, at Avienus ved bemeldte hans Skrift ey andet har forstaaet, end 
hans Paiaphrafis over Dionyfii Periegefiu, eller Overstttelse deraf paa Latinsse Vers.

(y) See nys anforte Sted. pag. 2.
i». See bemeldte Sted v, 685.
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som Avieni hele Arbeyde synes al have gaaet ud paa, da inan ligeledes har as 
ham en Metaphrafis eller Overscrttelse af Arati Phenomena, og ligesaadan en 
of Dionyfii Periegefis paa Latinske Vers. Hvortil endnu delte kommer, al 
Forfatteren af dette Skrift beraaber sig paa Himilconis og Larchaginiensifte 
Skribenters Beretninger, naar der saa heder hos Avienum (a):

<cHæc olim Himilco Pænus Oceano fuper 
“Speélafle feinet & probafle rettulit: 
“Hæc nos, ab imis Pamorum annalibus 
‘‘Prolata longo tempore, edidimus tibi.

En Omstændighed, som gror der heel troligt, ar dette Skrift i stg selv er virke« 
lig forfattet endog lange for Christi Tiver og for Larchaguns Sdeleggelse, ri- 
meligst af en Grcrker i Alexandrien eller i Marseille, men ingenlunde af en 
Romer, helst i Avieni Tider, da man hos de crldste Romerske Skribenter 
neppe finder mindste Spor ester, ak de har vidst eller beliem sig af Larrhagi« 
niensrffe Skrister og Aarboger.

§• 2Z.

Vel er det saa, hvilket og her kand give Anledning til en Slags Tvivl o tn 
foranfortes Rigtighed, at Feftus Avienus i dette sit Skrift beraaber sig ogsaa 
paa endeel yngere Skribenter, end foransorte ere, ja endogsaa paa de Romerske 
Skribenter Plautus og Salluftius (b), samt ar hans Fortale til Probus i sar 
synes at tilkiendegive, ar der maae vcrre et Foster af ,ans egen Hierne. Men 
alt dette viser ey videre, end al vor Skribent for nnesin Overftrckelse af et 
Kldre Skrift har sat sin egen Fortale, saadan som ey allene han, men og Prifci- 
anus, har sat for Deres Overscrttelser af Dionyfii Periegefi, fliont de Fortaler 
ere langt kortere, og al han i Oversættelsen selv har sar et og andet ind imellem 
af sit eget; da man finder, at han har giort det samme med bemeldte Dionyfii Over« 
siktkelse, hvori han ey allene paa sine Steder har afstumpet Texten, men og paa 
andre lagt adskilligt til af sil eget eller af andre Skribenter, og at foromtalte 
Prifcianus har ligeledesi sin Overscrttelft indfort hele Stykker, tagne af 8olino, 
som den lcrrde Dodwcll viser (c). For Resten maae det hermed vcrre beskaffet 
hvordan Det end vcrre vil, saa bliver det dog vel en rigtig Sag, at vor Skribent 

har
(a) Ogsaa paa bemeldte Sted i Hudfons Geogr. Græc. Min. Tom. 4. p. 409.

(b) See oftanfmte Sted. pag. 2. og 9. v. 33. og 347.
(c) Eee hans Differt, de Dionyfii Periegefi. Tom. 4. Geogr. Græc. Min. per Hudfon.



angaaende hvad Begreb og Kundssab rc.______ 231
har tager sine Beretninger af oeldre ja meget gamle Skribenter, at de indeholde 
adskilligt, som hos andre ey forekommer, og at de derfor fortiene at tages under 
nsyere Berragr-iing. TU hvilken Ende det her maae merkes, ar Skribenten 
beaynder med den Arlanriste Lngr (d), uden for det Herculiske Sund, og 
hvad som laae der norden for (e); "Ar han der (i bemeldte Bugt) fatter det hoye 
"Bierg, som han siger at man i de gamle Tider kaldte Oeftrymnin, og ftak 
//sig allerlcengft ud mod Sonden (f); ar under eller uden for samme laae, efter 
"hans Beretning, den Oestrymniste Äugt, og i den de Oeftrymniste ^er, 
//vidt og bredt adspredde, som vare rige paa Tin og Bhe; Ar del der boende 
"Folk var meget mcrgtigt, hovmodigt, vindssibeligt, og havde alle en stor Lyst til 
"at drive Handel; at de med deres Baade, som vare giorre af sammenftede 
"Skind og Huder, beseilede det der verrende urolige, oprørte Sund, som 
//var fuldt af grumme store D^r (g); Al tv Dages Seilats derfra laae den 
"af de Gamle saa kaldte Hellige Oe, som blandt Havets Bolger bortkastede 
"(eller mistede) en Hoben Torv (eller Jord), og som af de Hiberner« Folk blev 
"vide beboer; At de Albioners Oe laae nsr derved; Al de Tarteesiste Ind
byggere, Indbyggerne i Carthago, og de, som boede mellem Herculis Skol
der, plevede ar handle paa de Oc strammers Lande, og seile hen til de Hav, 
"hvilke Hhnilco den Larthagimenser, som berettede al han selv havde erfaret 
"del, da han stilede didhktt, forsikkrede at man neppe i fire Maaneder kunde 
"overfare: Saa stille var Vinden der, og saa tungt var dette ubevægelige 
"Havs (ft) Vand. Hvortil han (Himilco) endnu lagde dette, ar i de der ver
wende Stromme (i) voxte en stor Hob Srrand-Grcrs eller Tang (k), der 
//oste holdt Skibet fast, ligesom det var kommer i en Krat-Skov; at Haver 
"var desuden der meget grundt og havde kun lidt Vand, der ssiulede neppe 

"Bunden;

(d) Ser hans Ora maritima paa tilforn anforte Sted V. 84-
(e) Ogsaa dette paa bemeldte Sted. V. 88. 89-
(f) Forstaae, i Henseende til de nordlige Kyster af Spanien, som her handles om. See 

bemeldte Sted. v. 91, eg 93-
4g) Ser ostanforte Sted v. 95-102. Saadanne Gkind-Baade, som her omtales, finder 

man endnu i de midlere Tider at have verret i Brug ved Britannien og Irland. Saa- 
lcdes var8t. Columbani Baad giort af Tmpinde, overdragne med Huder uden paa, lang 
og spids til begge Ender. See Martins Defeript. of the Weitern Ulands xa§. 263.

(h) Pigri æqvoris. ©(( beMkldtt Sted.
f) Inter gurgites.

|k) Fucus.
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"Bunden; eg ak der svemmede hid og did imellem Skibene en Hoben store Soe- 
"Dyr (i). Men dersom nogen, farer Avienus videre fort, korde seile fra de 
"Oestmsmniste Ser längere nord paa (m), kom han hen til de Ligurers 
"Land, som laae -ide, eftersom de (Skeder) vare for længe siden blevne ud- 
"tommede (fra Indbyggere) ved de Lelrers Krigshår og idelige Krige. De 
"fordrevne Ligrrrer opholdte sig siden længe blandt forferdelige hø^eRlipper 
"og Bierge, hvorhen de havde taget deres Tilflugt, lange borte fra Haver, 
"eftersom de vare bange for ©øm, for den Fares ffyld, i hvilkende tilforn 
"havde ræret; Men efterår de tange havde levet i Rolighed, togede sig Dri- 
"stighed og Moed til, faa de forlove Biergene, og begave sig need kil de Steder, 
"fom laae ved Havet".

§ 24.
Denne Beretning er faa besynderlig, faa merkværdig, og indeholder faa 

mange Ting, der synes baade fremmede og forunderlige, at jeg kroer, det La
seren ey vil lade det vcrre sig ubehageligt, at jeg ester Formue foger at give ham 
noget LyS i faa morke Ting, allerhelst da jeg ey veed at nogen har g i ort saadant 
for mig, og det desuden kand tiene baade til at oplyse og stadfæste adskilligt af 
hvad tilforn i en eller anden Post er anført. Her maae da (1.) merkes, at 
efter alle Omstændigheder, saavidt Tingen af vor Skribents tildeels morke og 
indviklede Beretninger staaer til at udfinde, kand ved Det hoye Bierg eller For- 
bierg (n), som hand kalder Oeflrymnin, intet andet Sted være meent, end Det 
navnkundige, nu faa kaldte Caput Finis terræ i (Spanien, eftersom Det siges 
at ligge i Den Atlantiste Bugt, længst mod Soer, og ligefor DeOesirpm» 
niste Oer, som laae nær ved Albion eller Britannien. (2.) Kand baade efter 
denne nu sidst anforte Omstændighed, og efter alle ovrige Kiendemerker, ved 
bemeldte Oesttymniste 0rr ingen andre fvrstaaes, end De ellers iblantGrækerne 
navnkundige, saa kaldte, Lassiteriste Øer, hvilke disse berette at have ligget 
lige tverts over for Leltiberien (o), og oven eller norden for Lusitamen (p): 
Thi at dette faaledes maae være, kand noksom ffionnes deraf, at disse Oestrum, 

niste
C1) See heroin bemeldte Ora maritima. V. 105 -128.
(in) Axe qva Lycaonis rige filt æthra, hvorved Poeten mener Norden eller Nord-Stierkien, 

Urfa, hvis Fader Poeterne digte at bemeldte Lycaon var.
(n) Prominentis jugi heder det hos vor Skribent paa anforte Sted v. 90.^
(o) See Plinii Hiflor. Natur. Lib. 4. pag. 497. Tom. l.
(p) See Strabonis Geograph, pag. 2 lp« 0g 220. efUV Pofidenii Beretning.
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nists (per siges at have været rige paa Tin og 231^, hvoraf de Lasstteriste 
just hos Grækerne har faact deres Navn; at Indbyggerne i Tartesius og 
Carthago der dreve Handel, en Ting, som vi tilforn har beviist, at de Folk 
havde sig allene forbeholden, i Henseende til Handelen paa de (Lasstreriste Øec 
og Britannien; at de der brugte Skibe afGkind ogHuder, ogsaaengiengs 
Dng omkring ved Britannien, hvorhen Plinttie, eller de Skribenter, som 
han der har havt for sig, synes at have sigtet, naar han beretter: "At man for# 
"talte, at Tinnet blev hentet paa nogle Oer L det Atlantiste Hav, og blev 
"fort paa Vidie-Skibe, som vare uden paa ovmrukne med Huder" (q); At 
Havet der omkring var tungt og ubevægeligt, fuldt af SivogHav-Grces, 
samt grumme store D'sr, og desuden Luften tillige med Havet stedse bedek« 
kct med Meirk og Taage (r); Altsammen Kiendemerker, som de Gamle har 
lagt paa Havet omkrigg ved Britannien, og paa det Nordiske i sar.

§. 25.
Man har altsaa ey den mindste Aarsag til at tvivle længer derpaa, at ved 

Avieni Oestrpmniste Ser jo de Lasstreriste maae vcrre meente; Ligesom det 
ogfaa vel bliver en rigtig Sandhed, at ved disse iglen, hvilke Strabo regner for 
at have varet io i Tallet, og beretterat ligge norden for de Artabrer (s), 
de Gamle har forstaaet de Britanniste, i sar de nu faa kaldte Scilla eller 
Sorlingiste Lier, som de, der blandt alle endnu bekiendte Tin-Lier ligge Spa
nien nærmest, ffiont efter nu vcerende Omstændigheder langt fra ey faa nær, 
som de Gamle sætte de Lasstreriste og Avienus de Oestrymniste Orr. Men 
at disse ere fatte faa nær ved Spanien, dertil kand gives en dobbelt Grund og 
Aarsag: (1.) De Gamles Begreb om Strækningen af de vestlige Kanter af 
Europa, og om Britanniens Storhed, hvorefter de, i Henseende tildet forste, 
har forestillet sig Landenes Strækning mellem Norden og Sonden langt mindre, 
men derimod Strækningen mellem Vesten og Osten langt storre, end den vir
kelig er i sig selv; og i Henseende til det sidste, sat den vestlige eller sydlige Odde 
af Britannien under een og samme Parallel omtrent med nu værende Rochelle 
i Frankerige, som af Pytheæ, Eratofthenis og Hipparchi Beretninger tilforn 

er
(q) Ser Plinii Hiftor. Natural. Lib. 34. pag. 152. Tom. 5.

G) Ser Avieni Beretning paa vfcanfötte Sted. v. z§7. feg.

(s) Se^ han? Geograph, edit. Cafauboni. pag. 265.

G S
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er beviist (c). Hvoraf Folgen da nodveiwig maatte blive denne: Al ligesom det 
Lelriste, eller af Avieno saa kaldte Ostsmiste, Forbierg paa den ene Side 
maatte af de Gamle ansees for at ligge ey meget langt fra Gades eller der -Her, 
culiste Sund, saa maatte ogsaa paa den anden de Gorlingiste eller Laostre- 
riste Ser, der ligge vesten for den vestlige Odde af Britannien, komme ril ar 
ligge n«r ved og norden for Spanien, og Det i en stor Havbugt, hvilken Avie
nus kalder den Arlanriste, strcekkende sig fra nysbemeldte Forbierg, som dens 
sydligste Grcrndse, til Oueflant omtrent, hvilken og Pytheas ligeledes synes ar 
vmrale, naar han siger: "At uden for Herculis Stotter gjorde Europa en 
"stor B syning eller Sugt, lige mod Iberien, som ey var mindre end 3000 
"Stadier, hvor man modte saavel andre Forbjerge, som fornemmelig de Dsti- 
"dammers, Calbium kaldet, hos hvilker laae endeel Oer, og yderst blandt 
"dem Uxifania“ (u). Ligesom ogsaa af dette nu anforre kand videre oplyses 
og forklares baade hvad tilforn af (Drolto (v) er anfort om Britanniens ncrre 
Beliggenhed hos Spanien, som ogsaa hvad Eumenius, i Overeensstemmelse 
dermed, siger i sin Lovtale til Keiser Constantins: "At nu var Britannien ble» 
"ven sikker, endstiont Spaniens Strandbredde kunde nesten sees derfra" (x). 
Hvilket sidste tillige paa sin Side tiener ril at bestyrke vor om denne Materie til
forn anforte Mening.

§. 26.
Den 2den Aarsag, som har bevcrget de Gamle til ak strtte de Sotlin giste 

eller Lasftreriste Oer saa ncer hos Spanien, maae efter mine Tanker foges i 
deres egen naturlige Beskaffenhed i de crldste Tider, da de uden al Tvivl har 
vceret langt storre, og folgelig strakt sig langt längere ud i Havet og hen ti! der 
faste Land, end de nu giore. Det forste har den larde W. Borlafe med gode 
Grunde sogt at bevise ey allene i en Afhandling, som er indfort i de Engelste 
Philof. Transa#. Vol. 48. P. i. for Aar i?5Z. pag 55 > men ogsaa i en soer
deles Tractat til Ch. Lytdeton, udgiven 1756 # af hvilken sidste kand sees, at 

i steden
(t) Ser forrige Aihandlings Cap. 6. §. 19. 20. psg. 349. og 350.
(u) See Strabonis Geographia Lib. 2. pag. nr. og forrige Afhandlings Cap. 6. §. 14. 

pag- 341-
(v) See denne Mandlings foregaaende 17de
(x) @ce duodecim Panegyrici Veteres, editi å Chriff. Cellario. 1703. gro. Hvortil kand 

legqes hvad Dio Caffius in Hiftor. Rom. Lib. 39. pag. 114. edit. Leunclavii sigcr om 
Britannien, nemlig:' At den strakte sig forbi baade Sallien oz msten hele Spanien ud 
"i Havet, liggende lige for dem". . - - 
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i steden for at Strabo kun regner de Lasfrrerrste Øer for ti, hengende tet fam» 
then med hinanden, hvoraf een kun laae ode, men Resten var beboet (y); faa 
har Soen nu deelt de Gorlingiffe Øer i faa mange Stykker, at beere ey min
dre end 140 i Tallet (z), hvoraf de fleste ligge ode, og bestaae kun for den stsrste 
Deel af blotte Klipper, da Soen endog i de sidste tredive Aar har bortffyllet, 
og endnu stcendig bortffyller, hele store og betydelige Stykker deraf, faa at Øen 
Gcilly, hvoraf de andre har faaet Navn, og fem ligger langst henne mod 
festen, er nu en blot Steen-Klippe, hvor ingen kand boe (s), i steden for at 
nesten alle be nu varende Gorlmgiffe Øer har hengt fammen og udgjort een 
Øe med den, fom tydelig kand fees af de store Grunde og Sandbanker, hvor
ved alle disse Øer endnu henge tilsammen, og fom ved lave Vande har paa det 
dybeste ey mere end fire Fod Vand over sig (b), hvor man kand fee kiendelige 
Spor og Levninger efter Gierder, famt Enge og Marker, hvilke tilforn har 
varet dyrkede og beboede, men nu ligge 10 til 12 Fod dybt begravne under 
Sanden og Soen, naar der er Flod eller bopt Vand (c); Saa at man kand 
giere den Regning, at disse Steder ere siunkne eller ligge nu i det mindste i6Fod 
dybere, end be tilforn laae, ba be vare tort og fastLanb, vgbabefolgeligmaae 
have ligget 6 Fob over Vandets Flade i det mindste (d). Hvilket altfammen 
endnu kand, foruden af foranforte, vgfaa bestyrkes deraf, at man under Van
det bliver vaer paa en af bemeldte Øer, St. Mary’s kaldet, en lang Vey, fom 
gaaer frem i lige Linie, og kors-viis overffiar en der varende Viig, fom nu al
drig bliver tor (e); at man i Klipperne under Vandet paa adffillige Steder 
kand fee de hos os faa kaldte Jette Gryder (f), hvilke ellers findes hoyt oppe 
i Biergene over Vandets Flade: og at man i Cornwall har endnu en aldgam,

G g 2 mel
(y) Strabonis Geographiae Lib. 3.
(i) See W. Borlafes foromtalte Obfervatlons on the ancient and prefent State of the Ulands 

of Scilly. pag. 88-

(a) See nys anførte Afhandling, pag. 58- og 60.
(b) See fora» bemeldte Sted. pag. 58. og 59.
(c) Herom kand og sees i anførte Afhandling. pag-. 63. 05 89.
(d) See herom Borlafes Mening og Beviser paa bemeldte Sted. pag. 89«
(e) Ser ogsaa herom samme Skribent paa anførte Sted. pag. 90.

(f) Rock-Bafons. Forfatteren mener, at de ere dannede ved Mmnestens Hander, og of 
de gamle Druider brugte til deri at samle Himmelens Regn Det hos os brugelige Navn 
viser, at man i Almindelighed har her i Norden anseet dem for et Verk af »øre gamle 
Wemprr eller Jetter. Rimeligst er bet, at de of Natmen selv ved Vandet ere dannede- 
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mel Sagn, al den yderste Odde af Engelland, The Land’s-End kaldet, har i 
gamle Dage hengt sammen med de Gorlmgiske Oer, imellem hvilke og be# 
meldte Odde adffillige Fiffere bevidne at de oste have seek Toppene af Huse og 
andre Levninger efter forrige Boepcrls, mange Favne under Vandet (g); Lige« 
som man paa adstillige Steder i bemeldte Cornwall selv kand see kiendelige Tegn 
efter, at Soender har bortstyllet store Stykker af det faste Land(h). Hvorved 
dette er i sier at anmerke som noget besynderligt, at man i CornwaUien veed at 
forteelle en Historie om en vis Familie, ved Navn Tremelian, ak en af sam
mes Forfadre har reddet sig ved Hielp af fin Hest , da bemeldte Landstræk» 
ning mellem Engelland og de Gorlingiste Oer undergik og af Havet blev borts 
skyllet (i). En Omstændighed, der stemmer saa vel overeens med den gamle 
Graste Skribents Clitarchi Beretning: "At visse Ryttere, som bleve vaer den 
"store Oversvommelse og Havets Tillob, (der nemlig overgik de Celrcr) vare 
"neppe i fuldt Rend mægtige til at undflyr den, saa at de derover af Floden vare 
"nær ved at blive ovrrstyllede" (k),

§. 27.
Enhver stisn som kand af alt dette lettehg indsee, hvad Slutning man kand 

Kisre sig heraf, nemlig denne: Aten mægtig stor Forandring, foraarfaget af 
en heftig Havets Oversvommelse og et ey mindre, dermed efter Sædvane fol
gende, Jordstielv, maae engang have overgaaet de Sorlingifte eller Cassireriffe 
Oer, bortstyllet det meste af dem, og derved giert Haver mellem dem og de 
Spanffe Küster langt storre og aabnere, end det tilforn havde varer; Ligesom 
Der ogsaa er rimeligt, ar den samme Skiebne, fom overgik de SorlingisteOee 
paa den ene, maae og have rammer sidstbemeldre Küster paa den anden Side, 
hvorved Mellemrummet mellem begge disse Steder er blevet saa meget storre. 
Vist nok er der, ar de fleste vestlige Kanter af Europa bære kiendelige Mærker 
efter en overmaade stor og heftig Vandflod, en Sag, hvorom vi paa et andet 
Sted har saa lsselig givet vor Mening tilkiende (1), men som, blandt alt hvad vor 
Jordklode angaaer, endnu allermest fortieme nsye at underssges; Hvorfor det 

maar
(g) (See Boriafe paa foransatte Sted. 92. og -3.
(b) Dette ogsaa hos Boriafe. pag. 94,
(i) See forbemeldte Borfafes Afhandling pag. 9Z.
(k) Ser Strabonis Geographiæ Lib. 7. pag. 45,0. og forrige Afhandlings Cap. 6. §• 8' 

pag. 330.

(i) Ser forrige Afhandlings 5te Cap. rr. vg 23. pag. 313, yg 314,
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maae vare mig tilladt, tit denne Sags Oplysning endnu at anfore een og^nden 
Post, nemlig: At paa Sen Flada, en af de Hcebudiske Ser, sees en Pteen- 
Vold, 60 Akne lang, men ti( $, 6 a 7 Fod hov, udi Soen under :Van- 
det (m), til Tegn, at Havet har vgsaa paa den Kant engang giort store Er
obringer; Ar paa Gen Mann findes Gran-Trcrer 18 til 20 Fod dM under 
Jorden, endnu hengende fast ved deres Rodder, samt ved Brügge i Flandern 
store Trceer, 40 til $o Fod under Jorden, liggende tæt hos hinandet/i en lang 
Srrerkning, hvor man veed at for 500 Aar siden har varet Hav tø), til Be
vits , at paa bemeldte Steder engang har staaet store Skove, sonrfor uminde
lige Tider ere ved en stor Vandflod kuldkastede, samt med Grus, Sand og 
Jord bedekkede; At i Lüneburg, Frisland og Gronningen ligeledes findes or? 
demlige Strcekninger af Trceer 10 til 20 Alnr dybt i Jorden, samt kiendelige 
Tegn ester, at Havet engang har gaaet lige op til Hannover i Tydssland (o). 
At man ey stal tale om hvad Diodorus Siculus beretter, nemlig: "At Havets 
"Brusen og Urolighed giorde mange Ger imellem Britannien og Europa", 
hvorved maae vcere sigtet deels til foromtalte Sorlingiske, deels til de langs 
Kysterne af Holland, Tydssland og Jylland, liggende Ger (00); Ar bemeldte 
Skribent fortceller, det man i gamle Dage kunde, naar det var Ebbe, gaae og 
klore over til Gen wichr stadet faste Land, hvorfra dendog nu er reven losveö 
et dybt og bredt Sund; At de Gamle beffrive Irland for langt storre, end det 
nu er (p), saa dette Land maae ogjaa have mist meget af sin forrige Storrelse; 
Og at man hos nys bemeldte gamle Skribent finder Spor ester store Lande mod 
Vesten, som rm ey mere ere til, foni Platonis Atlantica, de Ger, hvorpaa de 
P'pocniciet i gamle Dage dreve deres Fisserie, og hvorhen de stilede fra Ga
des eller Herculis Stotter med en Syd-Ost^Vind i fire Dage (q), den meget 
frugtbare Se, som de Larchaginienser opsunde uden for bemeldte Herculis

Gg 3 Ststter,

(m) M. Martins Defcription of the Wertem Irtands pag. 14,

(ii) See Buffons Historie der Natur, eller den Tydffe Oversættelse deraf, Tom. I. peg. 299.
(o) See Leibnitzii Protogæa pag. 85- og 70. &c.

(00) See hans Bibliothecæ pag. jot. edit. Rhodomanni.

(p) I sårr den gamle Polemon Ilienfis, som levede i Ptolemæi Evergetis Did, og har for
fattet en 01-bis defcriptionein eller Geographiam. See Fabricii Biblioth. Græc. Tom. 9. 
pag. 771.

fø) See de AriRoteli tillagde Mirabiles Aufcultationes, og forrige Afhandlings Cap. 1. §. 1®* 
pag. 162.
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Stokker, efter mange Dages Seilats (r), og endelig Gen Ogygia, som efter 
plmarchi Beretning laae 5 Dages Seilats vesten for Britannien, men 
for denne iglen tre andre Ser, hvilke laae ligefaa langt (nemlig fem Dages Sei
lars) fra hinanden mod Nordvest. Paa en af hvilke de Barbarer fabel
vris berettede, at Saturnus holdtes af Jupiter rndflunet, og ak denne var den, 
som bevogtede disse Ser og det Hav, som kalves det Lronrste, eller Garur- 
niste. Men 5000 Stadier fra Ogygia, naar man fluide roe didhen, laae et 
stort fast Land, af hvilket Haver rundt om blev omringer. 0. s. v. (s).

§. 28.
Det synes derfor, efter alle disse anførte Omstændigheder, heelrimeligt oz 

antageligt, at en stor Vandflod engang har overgaaet og gjort mccgtige store 
Forandringer i de vestlige Kanter af Europa, om ey tillige i De ovrigeVerdens 
Dele. Men at udfinde, naar og paa hvilken Did saadant egentlig er steet, det 
er noget, fom ey staaer faa let til at giere. Den larve Borlafe mener (t), at 
Den store Oversvømmelse, Der har rammet De Sorlingiste Ser, bor sattes 
mellem Augufti og Trajani Tider. Men Da denne Vandflod bliver, efter mine 
Tanker og al Rimelighed, Den selvsamme, som har nodt de Cimbrer og Letter 
til at giore De store Udvandringer, og som tillige har overgaaet Den hele vestlige 
Kant af Europa, saa kand den vel ey flottes saa langt frem i Tiden, eftersom 
man ellers maatte nodvendig have forefundet langt flere Efterretninger Derom i 
Historien, end man nu gier, Da man om bemeldte Vandflod felv veed faare 
lidet, og cm Tiden flet intet, hvilken derover synes at overstige den Historiske 
Alder blandt Gråkerne, eller Herodoti Did, Da disse allerførst begyndte ar 
hore noget fra De vestlige Kanter af Europa, vel mueligt tiideels i Anledning af 
bemeldte store Oversvommelfe, som paa eengang har nodt de fleste i nys omtalte 
Kanter boende Folk at forlade deres forrige Boepale, og i Anledning af de 
Leiters derved foraarfagcDe Udvandringer til De ostlige Kanter af Europa og til 
Lille Listen, saafom Steder, Der laae langt borte fra det forfardelige Vester, 
Hav. Fefti Avieni foranførte Fortalling giver os blandt andet den storste An
ledning til at troe Dette, naar han om de Ligurer beretter: "At man fra de (De# 
"strvmniffe (eller Lassiterifte) Ser kunde fare over til deres Land, hvorfra 
"de vare bievne fordrevne; at de siden opholdte sig lange blandt Klipper og 

"Bierge

(') See nys anførte mirabiles Aufcuitationes, og ftmge Afhandlings Cap 6. §, 9. rag'. 331. 
(s) See Plutarch! Traktat de facie in orbe Luna*,

C) See hans foranforte Afhandling pag. 96.
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"Bierge langt boere fra Haver; Og at De vare bange for G-en, for den 
"Fares skyld, hvori De tilforn havde været" (u). Hvoraf man kand udtrekke 
Disse Slukninger: Ar de Ligurers fyrste Boepæle har vceret i Gallien hos 
Vester-Havee, førend de fatte sig need i Italien, omtrent tverts over for De 
Gorlingiske Øer og De vestlige Kanter af Britannien, da Avienus i sin For« 
tælling gaaer over fra Disse til bemeldte De Ligurers Land; At De veD en Over- 
svommelse, eller Fare af Haver, samt De Derved iblandt Letterne foraarsagede 
Rrige, ere bierne nodtr til at forlade samme deres Land, og lade det ligge Bde 
efter sig; At de derpaa har taget Turen enten hen til depMnæiffe, eller, som 
er mere troeligt, Alpiske Bierge, hvor de ansaae sig at være i Sikkerhed 
for Haver, og opholdt sig der en Tid lang; og at De endelig har gaaet ind i 
Italien, og sat sig need i Ligurien, som et biergigt Land, hvor de vel vare nar 
ved Soen, men dog i Sikkerhed for Fare af forrige Oversvommelse af Havet.

§. 29.
Endstiont derfor at nys anførte kand synes at vare en baade nye og dristig 

Sætning, faa troer jeg Dog at den har sin fulde Rigtighed, allerhelst naar jeg 
dermeD sammenligner et hos Plutarchum om De Ligurer forekommende merk- 
værdigt Sted, hvoraf kand sees, at de maae have været af een og samme Fol
kefærd med de Ambroner, Cimbrernes Stalbrodre, om hvilke man finder be
reuet, at de af en stor Vandflod ere blevne nodte til at forlade deres Land (v). 
Thi bemeldte Skribent fortæller: "At de Ambroner, af hvilke de Romere bleve 
"under Manlii og Cæpionis Anførsel overvundne, som vare Fiendernes (De 
"Cimbrers og Teutoners) fornemste Styrke, og som ene udgiorde 30000 
"Mænd, kaldte sig idelig med Det Navn Ambrones, hvilket da de Ligurer 
"(fom vare i De Romeres Krigshær) fik at hore, raabrc de rvereimod, at Det 
"var deres Tilnavn: Thi De Ligurer kaldte sig faa, (siger Skribenten) med 
"et Navn, som rilksm den hele Folkefærd" (x). Hvoraf kand fluttes, at 
de Ligurer og Ambrones maae have forstaaer hinandens Tungemaal, været 
følgelig af eet Folk og komne fra eet og samme Land, ffiont maassee paa adskilte 
Tider, og at de Ligurer har kaldet sig Ambrones førend de fatte fig need i 
Italien, eller imellem sig selv indbyrdes, som et Navn, Der rilkom den hele 
Folkefærd i Almindelighed, fra hvilken de nedstammede. Vil man sporge fra 
hvilken? Saa kand Det, baade i Henseende til de Steder, hvor De Ligurer 

havde
(u) Set den næst foregaaende §- 23. i denne Afhandling.
(v) Som Feftus bevidner Lib. i. p. 23.

(x) See Plutarchue in Mario pag. 416. edit. Wecheljag.
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havde dereö forste Bvepcele, og til de Folk, blandt hvilke de nedsatte sig i Jta- 
lien, vel ey blive nogen anden, end de Galliers ellers Leiters (y); Thi at disse, 
ligefaa vel som de Ligurer og Cimbrer, ere formedelst en vis Ulykke, der har 
rammet deres Land, af Jordssielve og Oversvommelser, blevnenodte til at giore 
Udvandringer, det giver Appiani Beretning vs stor Anledning til at tcenke, 
naar han forestiller (z): "At til Straf over de Lelcer, der kaldes Cimbrer, 
"hvilke angrede Staden Delphos, og maatte derfra vende tilbage igien, ryste- 
"de Apollo Lelrernes Land, og nedsænkede deres Byer, saa denne Jammer 
"og Elendighed ey fik Ende, forend Celrcrne vandrede ud og komme til jUy» 
"rien, hvor de af Pest bleve befcrngte, og maatte stye til Pyrene (de pyre# 
"ncriste Bierge) hvorfra de vendte om mod Osten, og finge siden med Romerne 
"at bestille, indtil Marius overvandt dem, da de overblevne vendte tilbage 
"ril deres Land igien". Visselig et merkvcerdigt Sted, hvoraf vi for denne 
Gang ville forbigaae Resten, som vor Materie ey egentlig vedkommende, og kun 
anmerke dette: At de Leirer ved et Jordssielv og ved enVandflod (a), som har 
varet useedvanlig stor og tonge vedvaret (b), ere virkelig drevne ud af deres 
Land; At hvad tilforn er sagt, nemlig at bemeldte Oversvommelse har paa 
eengang rammet de fleste, om ey alle, vestlige Kanter af Europa, har uden al 
Tvivl sin fulde Rigtighed, eftersom Skribenten her foyer Leiter og Cimbrer 
sammen paa deres Udvandringer; Og at baade denne, saavelsom mange andre 
Omstændigheder og Vidnesbyrd hos ve gamle Skribenter, glor det troligt, at 
de Cimbrer Heller har hort til den Leltiffe end til nogen anden Folkefard. Men 
at Appianus har sat bemeldte Jord-Rystelse og Oversvommelse, der overgik de 
Leirer og Cimbrer, efter deres Angreb paa Staden Delphis, det er enten en 
blot Mistagelfe og Forbyttelse af Tiden, eller noget, som Skribenten selv saa* 
ledes har anfort, for at giore Apollo TEre, hvilket paa anforte Sted synes ak 
virre hans Hoved-Sag.

. §. go.
For Resten vilde det vare en Sag af stor Betydenhed at kunne udfinde Ti

den, paa hvilken oftbemeldte Oversvommelse, samt de Leiters og Cimbrers 
derpaa

(y) 93elftflcr Strabo, Geographic pag. 192: At de Ligurer vare afen anden Folkefærd end 
de Gallier; Men da Strabo gi'sr Forsticel mellem disse og Letter, pas-. 267. de Celtia, 
fa a land han her have meent de af Romerne egentlig saa kaldte Gallier udi Gallien,

(z) In Illyricis, pag. 1196.
(a) Mer ved en Rystelse og Nedsynkelse, som Appianus udtrykker det.
(b) Letternes Jammer og Elendighed fik ingen Ende, siger Appianus.-
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derpaa fulgte store Udvandring er sseet. Vil man strrre, at ven Vandflod, som 
overgik ve Ligurer, har vceret den samme, der blandt sidstnævnte Folk foraar, 
sageve bemeldte vigtige Forandring, saa maae man gaae meget hoyt op iTiden 
dermed, eftersom man af Herodoti Beretning kanv tydelig see , at de Ligycr 
eller Ligures har allerede boet i Italien for hans egen (c), ja endog for den 
perstsse Konges Xerxis Tid (d). Og ikke nok dermed: Deres Boepcel i be, 
meldte Land maae endnu ansees for at vcere langt aldre: Thi Dionyfius af Ha- 
licarnaflo regner dem blandt de aidste Italiens Indbyggere, berettende om dem 
blandt andet: "At de boede deels i Italien, deels i Gallien, men ac det var 
"uvist, fra hvilket Land de vare komne, da man hidindtil ey havde kundet ud» 
"finde det Folkes Herkomst (e); At de Ligurer har drevet de Gicaner og 
"Giculer ud af Italien (f), ligesom de selv, efter Philifti Syracufani Beret, 
"ning, vare blevne fordrevne af de pelasger og Umbrer (g); Og at Hercules 
"maatle, paa sil Tog fra Spanien, med Magt bane sig Veyen igiennem deres 
"Land (h), som den gamle Poet Æfchylus fortaller" (i). Skulde altsaa de 
Ligurer, efter foranforte Avieni Beretning, vare ved en Vandflod drevne ud 
af Gallien til Italien, maae der vare ffeet i de aidste Tider, endog for den 
Trojanske Krig, og saa bliver det ey vel rimeligt, at bemeldte Vandflod har 
varet den samme, som overgik de Gallier og Cimbrer; men synes heller troligt, 
at disses Udvandringer maae tilskrives en langt nyere Oversvommelst, der maae 
have rammet de vestlige og i sar de nordvestlige Kanter af Europa, hundrede 
Aar omtrent eller noget mere for Alexander den Stores Tid. Thi (i.) synes 
der ey rimeligt, at man hos Skribenterne skulde endda finde den Efterretning om 
denne Vandflod og dens Virkninger, som man finder, dersom den var skeet i 
saa meget gamle Tider, i de yderste Kanter af Europa, hvorfra ellers saa faa 
Efterretninger haves. (2.) Finder man den store Bevagelse iblandt Gallierne, 
og deres vidtloftige Udvandringer, just ved sidstbemeldte Tid omtrent at have 

gaaer
(c) See hans Hiftoriar. Lib. 5. cap. 9.

(d) See nys anfør« Sted. Lib. 7. cap. 165.
(e) See hans Hiftor. Rom. Lib. I. pag. 9. edit. Sylburgii,

(f) See nys bcnKvnte Sted pag. 17.
(g) See Dionyf. Halicarnafl". Hift. Rom. pag. ig.

(h) See hos nysbemeldtt. pag; 34.
(1) In Prometheo,
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gaaet for sig: Thi da brod en nye Sverm af Dem (k), fom Florus udtrykkelig 
siger at vare i stor Mangde kommen fra dr yderste Verdens lancer og fra 
der store Hav, der omringer Den hele Jord (i), ind i Italien, og indtogSra- 
den Rom; da og i folgende Tider ginge de Gallier hl Grakerland og Lille 
Asien, og da begyndte De Cimbrer ligeledes at fverrne omkring. Saa at naar 
Livius taler (m) om en aldre Udvandring af de Gallier eller (Teltet til Italien, 
unDer Tarqvinii Prifci Regiering, kommer famme aldeles ikke den ved, fom 
vi her omtale, men er ffeet af en anden Gallift Folkefærd, der boede henne mod 
Italien, og af en langt anden Aarsag, nemlig til at stifte nye Lolonier, og for 
at blive Den overfiodige Folke-Mangde gvit, som Livius selv beretter, ffiont 
Den vel tand have varer som en Fvrlober for hin, som nogen Tid ester fulgte 
derpaa.

§. 31.
Den zdie Omstændighed, som gior, at man ey vel kand henfore bemeldte 

Oversvommelse, og de Leiters derved foraarsagede Udvandring, til nogen anden 
eller aldre Tid, end den tilforn fastsatte , er denne: At da Himilco, efter Avi
eni Beretning, giorde foromtalte fin Reise til de vestlige Kanter af Europa, kand 
saadan Oversvommelse endda neppe vare ffeet, eftersom de Oestrymnifte eller 
Lacsirerifte Oer, i Folge af bemeldte Himilconis Fortalling, som Avienus 
her beraaber sig paa (n), vare endda rige paa Tin og Blye, samt deres Ind, 
byggere meget stolte og mægtige, altsarnmen Omstændigheder, fom ved og efter 
en stor Odeleggelse af en Vandflod nodvendig maae have og virkelig har gandffe 
forandret sig(o), ligesom ogsaa Havets, Vandets, Soe-Grundens og Lan
denes Beskaffenhed omkring ved de Steder er siden bleven langt anDerledes, end 
Himilco beskriver Den (p). Men nu kand bemeldte Himilconis Reise til De vest
lige Kanter af Europa med ingen Rimelighed sattes enten meget længere frem 

eller

(k) Gentem inufitatam, novos accolas in Hetruria, kalder Livius Dem Lib. 5. Cap. 5.
(l) Hiftor. Rom. Lib. 1. cap. 13.
(in) Hiftor. Rom. Lib. 5. cap. 100. Plutarchns beretter Vgsaa, flt kN Vandring üf de 

Gallier skcde til Italien, længe forend bemeldte Gallier indtoge Rom. See Hans Oper, 
edit. Wechel. pag. 136.

(n) See hans Ora Maritima paa anforte Sted. V. 115.
(0) See Boriafes foranforte Afhandling, pass. 90. 91.
(p) See Avieni Ora Maritima paa benævnte Sted v. 120. feg. og V. ztzi. feg.
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«Her længere tilbage i Tiden, end 150 Aar omtrent for Alexander den Stores 
Regiering: Thi efter Plinii Beretning (q) "har Den LarthaginLenser Han- 
"no> Da Carthaginis Magr var i fin |iøtfle Flor og Velstand, faret om- 
"kring (Zlfrica) til Arabiens Grændftr, og paa samme Tid blev ogsaa Hi- 
"milco udsendt for at udforste De yderfte Kanter af Europa". Hvilke Reiser, 
og derover forfattede Bestrivelser, Voffius mener at vcrre aldre end baade Ho
merus og Hefiodus (r)> Dodwell derimod vil henfore til De Krigen med 
Agathocle, næst soregaaende Tider, Da han mener at Carthago kand siges at 
have varet i sin beste Flor (s). Men ligesom hin glor ufeilbariigen Tingen alt 
for gammel, saa bliver den efter sidstnavnte larve Mands Mening alt for nye; 
eftersom De Larchaginiensers Magt paa Den Tid, som han fastsætter, var 
virkelig baade ved indvortes og udvortes Uroligheder heller i sin Astagelse end 
forrige Flor, hvilken sidste jeg derfor troer heller at kunne henfores til de, Lar- 
rhaginienftrnes forste Tog paa Sicilien nest soregaaende Tider, da de ved 
Ty ri Odeleggelse as den Babplonifte ^iige Nebucadnezar, og phoeni- 
ciernes derved svakkede Magt, har havt Leylighed til at udbrede deres Handel 
i hines Sted; Da de ogsaa virkelig synes ey allene at have sat sig fast i k>hoe- 
meiernes Besiddelser paa de Africanste Kyster, men ogsaa, forend Massi- 
lienscrnes Handel og Sse-Magt tiltog, der paa den Kant har siden giort dem 
stor Afbræk, at have bemægtiget sig bemeldte deres Stamme-Fædres Lolonier 
og Handels Pladse langs Kysterne af Middel-Havet mod Vesten og paa de vestlige 
Kanter af Europa; Og da de, som Herodotus beretter (c), vare i Stand til 
at bringe en Krigshær af 300'000 Mænd i Marken, bestaaende ey allene af 
adskillige i bemeldte Kanter af Europa boende Folkeslag, som Iberer, Ligper 
eller Ligurer, Sardinier og Lorsicaner, men ogsaa af Libyer og phoe, 
nicter. Hvilken Omstændighed noksom viser foranfortes Rigtighed, og at 
phoenicierne Da af Herrer ere blevne Carrhaginienserneo Tienere. Ligesom 
det ogsaa af foranførte bliver rimeligt, at de Larchaginiensers Magt har alt 
indtil bemeldte deres Tog paa Sicilien været i sin tiltagende Tilstand; Men da 
de begyndte at udstrække deres Fingre ogsaa til de ostlige Kanter af Middel- 
Havet, og ved den Leylighed komme i Kast sorst med De Græker, et faa strid
bart og til Soe6 mægtigt Folk, samt siden med de kiekke Romere, bemeldte

Hh 2 deres
(<i) See hans Hiftor. Natur. Tom. I. Lib. 2. pag. 229.

(r) See hans Anmerkninger til Pompon. Melam. pag. 862. edit. Ab. Gronovii,

(s) See Dodwells Differt, de Hannonis Periplo in Tom. I. Script. Geogr.Vet.per Hudfo». 
pag. 30. 31.

(H See hans Hiflohar. Lib. 7. cap. 16J.
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Deres forste Tog paa Sicilien ogsaa lob faa ulykkelig af for Dem, at De mistede 
baaDe Krigshår og Anforer, 03 De, i steDen for at Drive paa Deres Handel, 
hvilket var Deres, som et commercerenDe Folkes, Hoved,Sag, geraadeDe siden 
i idelige baade indvortes og udvortes Krige, hvilke som oftest lobe ulykkelig af 
for dem, faa kunde det ey andet vare, end at Deres Magt dermed ogsaa maalle 
idelig aftage og tilsidst gandste forfalde.

§- 32.
Da dette nu forholder sig saaledes, bemeldte de Larchagmienseeo Anfo

rer paa foromtalte Sicilianste Tog oafaa just heed Amilcar, der var en ©øn 
tf Hanno (u), og foranforte Himilco, naar han taler om dem, som handlede 
paa de Oestrymniste eller Caesirerists Oer, ey deriblandt navner Dephoeni- 
cicr, men kun Indbyggerne i Larchago og hos det Herculiste Sund; Saa 
stemmer alt dette noye overeens med foranforte vor Mening om Tiden, paa hvil
ken bemeldte Himilconis Reise har gaaet for sig, og synes intet rimeligere, end 
at foromtalte Hanno og Hamilcar, som efter Herodoti Beretning har levet 
kort for og under foromffrevne Sicilianste Tog, ere just de famme, som Pli
nius fortceller at have givrt, Den ene en Reise omkring Africa, og den anden tilde 
yderste Kanter af Europa. Hvoraf altsaa videre folger, at efter alle foranforte 
Omstændigheder maae oftomtalte store Vandflod, som n odde DeLelrer oa Cim
brer til at vandre ud af deres Land, vare indfalden efter bemeldte To/ imel
lem Den Persiske Konges Tcrxrs og Alexander Den Stores Tider, da ogsaa 
Pytheæ Reise til de nordiske Lande rimeligst synes at have gaaet for sig heller, 
som jeg troer, for end efter bemeldte Vandflod, eftersom hans Beskrivelse over 
det nordlige Hav, og andre Omstandigheder, komme temmelig vel overeens med 
Himilconis Beretning; om hvilken sidste vi endnu ville erindre dette, at efter, 
som Hirnilco bevidner sig selv at have feet og erfaret Tingen, og hans Retse til 
de vestlige Kanter af Europa just stede for at give hans Landsmand Oplysning 
om de Lande og de Der varende Farvande, faa kanD man med ingen Fove giore 
hans Fortalling om Havet omkring ved De Csosiceriste Oer og 25tit&nnun 
samt tangere nord paa: At det var faa overmande grundt, fuldt af Siv og 
Strand-Gras, famt tungt at komme frem igiennem, til Snak og Fabler; Ey 
heller kand man slippe derfra, ved at foregive, at alt Dette har kun varet noget, 
som De Phocmcier og Carchaginiensir har udspreder om bemeldte Hav /for 
at giore det Desto mere forfardeligt for andre, og derved asstrekke dem fra at 
foge didhen, endstiont dette kand have giort noget til at forhoye Tingen, og giore 

den
Cu) See fmnfsrle Sted hos Herodotum,



______ angaaende hvad Begreb og Kundffab rc._______245 
dm storre end den virkelig var i sig selv. Hvorover Sagen uden al Tvivl maae 
blive denne: Ar da vorr nordlige og vestlige Havs Beskaffenhed er nu gandffe an
derledes, end der var i Himilconis og Pytheee Tider, saa maae de deri liggende 
Ger og Lande have vcerer langt stene og flere, end de nu ere, ligget hinanden 
ncrrmere, hengr sammen ved finale men tillige grunde Sunde, saaledes omtrent 
som Strabo beretter det om de Cassireriffe Ser, saa de allene ved hope Vande 
kunde beseigles, og samme Sunde desuden verrer overalt begroede af Siv og 
Tang, eller mueligt fulde af der ellers i det Atlantiske Hav endnu bckiendre Soe- 
Grces, SarZallo kaldet, hvorved Seilatfen gisres besvcerlig, sårdeles ved endeel 
af de vestlige Africanske Kyster, om hvilke man derfor finder ar de Gamle har 
forcalt det samme, som om Havet ved Britannien, blandt dem Scylax j feer, 
som i sin Periplo beretter (v): "At längere hen end til Sen Cerne kunde man 
"ey seigle, fordi Havet var der meget grundt, samt fuldt af Dynd og Tang". 
Men ar deire Grcrs nu ikke mere findes ved de vestlige Kyster af Europa, det 
maae vcere foraarsager af den siden paafulgte Qverfvommelse, som gandffe har 
forandret Havets Beskaffenhed, drevet bemeldte Gras andensteds hen, eller 
kastet der op paa Landet. Uagtet hvilket man esrer bemeldte Forandring er ble, 
ven ved ar troe og sige det samme om det nordiske Havs Beskaffenhed, som de 
Gamle havde troet og sagt, ffiont Omstændighederne gandffe havde foran- 
dret sig.

§ 33.
Men nu vil det vare Tid at vi forlade Avienum, og komme til et par an

dre Skribenter, med Hvilke vi ville ende denne Afhandling. Den forste, som 
paa Grcrff har forfatter en Beffrivelfe over Verden, hvoraf man dog har kun en 
gammel Latinsk Overfiettelse tilovers, hvilken Jacob. Gothofredus har giort sig 
Umage for igien ar oversatte paa Grerik, samt udgive med en nye Latinsk Over- 
scrrtelse og sine Anmerkninger (x), faae vi saa lidet med ar bestille, at det nesten 
er nok ar have nævnet ham. Han har levet i det fierde Seculo, under Con- 
ftantini og Conflantis Regiering, og skal, som nogle ville mene (y), havevåret 
en Alypius Antiochenus, hvorom andre dog ville tvivle (z). Alt hvad vi af 
ham, i Henseende til vort Syemerke, kand antegne som noget merkvardigr, be- 

H h 3 staaer

(v) See Hudfons Geogr. Græc. Vet. Tom. i. pag. 53.

(x) Genev. 1628 4to. De« CV og indfort i Hudfpns Geograph. Gm, Vet. Tom. Z.

(y) See nys anftrte Hudfons Samling. Tom. 3.

(1) Som Gothofredui i Fortalen til bemeldte Beffrivelfe-
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staaer kun Deri, ar han beskriver alt hvad som ligger uven for Spanien, fom aV 
deles ubekiendt, naar han siger, esterar have taler iidr om bemeldte Land: "Der 
"uden for siger man ar der store Hav er, og den Deel af Verden, om hvil- 
"ken inter Menneffe kand fortælle noget; Men, Kicere, hvad kand der 
"vcere? Inter uden en Ork, og, fom man siger, er der Verdens Ende". 
Hvilket noksom viser, hvor lidt eller aldeles intet de Græker den Tid har vidst 
om de Kamer, særdeles om vor Norden, hvilken Skribenten derfor ey engang 
nævner, men siger kun med er par Ord om Britannia: "At, fom de fortalte, 
"hvilke havde toæret Der, var Den Oe overmaade stor og blanDt alle den fornemste".

§• 34-
Den anden Skribent er just ey heller af megen, dog af nogen storre Bety» 

denhed, og en af dem, som man i de miDlere Tider, foruden en P. Mekm, en 
Æthicum, en Solinum, en Orofium , fornemmelig har betjent sig af (a), ey 
allene i De Ting, som angaae Jordbeskrivelsen, men ogsaa andre Videnskaber, 
hvilke han har fattet i et kort Begreb, saa man Derover i Middel-Alderen har 
flitrig siidt paa l>am i Skolerne, og ved den Leylighed fyldt ham med en Hoben 
Skrive-Feil ,b). Den, jeg her sigter til, er Den bekiendte Marcianus Capella, 
en Africaner, som har omtrent midt i Det femte Seculo udi Kom ffreoet en 
føa fulDet Satyricon, i hvis 6te Bog, som handler om Geometrien, han tillige 
har indfort som et kort Udtog af Jordbeskrivelsen, hvilket han fornemmelig har 
udtrukket af Solino (c) og Plinio, som let kand erfares, naar man vil holdedem 
mod hinanden. Saa det derover ey er venteligt, at man af ham kand giere 
mange nye Opdagelser, ffiont han paa et og andet Sted kand mueligt tiene til 
at rette bemeldte Skribenter, ligesom han igien af dem kand rettes. Hvilket 
sidstbemeldte i fær bor iagttages i Henseende til Det Sted, hvor han taler om 
Jordens Rundhed, og ved den Leylighed, ligesom han ellers pleyer at glore, af 
Plinio udskriver hvad denne anforer om Seitatsen i det nordlige Hav udi Au- 
gufti SiDer (d), Dog med den kiendelige Forffiel, at i steden for Plinius siger: 
"Det bemeldte nordlige Hav blev under Augufti Regiering rnestendeels beseig- 
"let, da (de Romeres) Flove seiglede omkring Germanien til de Cimbrers 
"Forbjerg, og Da man derfra fik Det uendelig store Hav ar sie, eller lærte at 

"kiende

(a) See Abrah. Gronovii præfat. ad edit. Melæ cum not. variorum. §vo. 1748.
(b) Set Fabricii Bibliotb. Lat. Volum* Tert. pag. 185.
(c) See Barthius hos Fabricium paa Nysanfortt Sted. pass. l86.
(d) See PUnii Hiftor. Natural. Tom* l. Lib. 4. pag. 220. cap. 67.
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"tiende der af R^grer, alt indtil Scyrhien og de nordlige kolde Steder"; 
Sia foyer Marcianus, eller de, som har udskrevet ham, af Vankundighed og 
Mangel paa Indsigt i Tingens rette Sammenhceng, Begyndelsen og Slutnin
gen sammen as Plinii Forteelning, hvilke dog handle om tvende gandske adstilte 
Ting, udelukkende alt hvad som staaer der ind imellem, og faaer saaledes ud 
deraf en gaudffe anden Sag, nemlig denne: "At, da Keiser Auguftus med sin 
"Flove stilede omkring Germanien, iMnnemvandrede han det hele Nord-Hav: 
"Thi forst kom han ti! det Limbriske Forbierg, og siden, efter at han havde 
"overfaret det uendelig store Hav, til Scyrhien og Jis-Havet". Hvor man 
har udelukt endeel Ord, forandret andre, og derved gandffr fordreyet Plinii 
Mening: Thi at han og Marcianus tale om een og samme Ting, og at denne 
har taget sin Beretning af hin, det er noget, som baade foregaaende ogcftersol« 
gende viser, og en for Resten faa tydelig Ting, at enhver ffionsom af sig selv 
kand noksom.indste den, uden videre min Forklaring.

§. 35.
Imidlertid maae jeg dog endnu erindre dette: At man, ved at holde Mar

cianum og Plinium mod hinanden, kand tydelig see ey allene af foranforte, 
men ogsaa mange fiere Steder, Deels at Marcianus selv maae have meget fiet 
og ffiodeSlos giort sit Udtog af Plinio, saa han derover har foyetTing sammen, 
og fort dem dldhen, hvor de ey burde staae, deels at de, som have lerst og af- 
strevet ham, har ev mindre sorscet sig, i at henfore visse Ord og Meninger til 
urigtige Steder. Til en Prove herpaa kand folgende tiene, som synesrenig at 
vcrre af Bekydenhed. Naar Plinius talcv om de Folk, som boede norden for 
Ister Strommens Uklob og det Sorte Hav, f. e. de Gerer, Dacer, Sar
marer, Hamaxobier, Troglodyrer, Alaner, Roxolaner o. s. v., gaaer 
han noget af til Siden, for at ncrvne de paa Grerndserne af bemeldte Folkes 
Lande mod Vesten boende Nationer, og taler ved den Leylighed ogsaa om de 
Germaner (e). Dette har Marcianus enten ey vidst tilgavns at iagttage, eller 
kun saa loselig anstet, og derfor kastet alting sammen, saa han har foyet de 
Germaner til bemeldte Folkeflage, ligesom de ogsaa boede i foromtalte Strak- 
ningnorden for det Sorte-Hav, naar han siger: "Dehinclittus Scythicum 
"confertum multiplici diverfitate Barbarica. Nam illic Getæ, Daci, Sar- 
"matæ, Amacrobii, Trogloditæ, Alani, Germaniqve‘‘ (f). Denne Vild

farelse
(e) See Plinii Hiftor. Natur, paa Nys «kifötte Sted. Cap. 12. pag. 466.
(f) Gaalcdes bsr der larses, i stede« for at der staaer i den gamle Edition, jeg har betient 
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farelse har siden hos dem, som have lcest Dette Sted hos Marcianum, fodr en 
anden afsig, saa De har foyet nestfslgende Ord: Omnis trafius, sammen med 
Det foregiaende Germaniqye t og lwg: Germanistqve omnistraclus, j geden 
for: Germaniqve, Omnis trucius (g). Hvoraf er udkommen en nye, men 
endnu mere fvrkeert, Mening, nemlig denne: At bemeldte ©træfning, norden for 
Jster-Strommen og norden for det Sorte-Hav, er tilsammen bienen kaldet 
Germania, hvilken man ogsaa seer at endeel Skribenter i de senere Twer vir, 
kelig har antaget, og hvortil man altsaa af foranfmte kand udfinde den rette 
Aarsag og Oprindelse.

(g) At det saaledes bor lssfts, viser ben hele Connexion og Texte» hos Plinium, hvoraf 
delte er taget.
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