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Justitsraad schönings 

Fortsættelse 
as Afhandlingen angaamde de Gamles Kundffab 

om vor Norden, efter Ptolemcei Tider.
»‘r®—®---- ®—®—-K—■©—

Forste Afdeeling
Angaaende bemaldte Kundffab, i det 6tc Hundrcde-Aar, 

ister ester Joknandis Beretninger.

m L
have hidindtil havt med Skribente at bestille/ der have hen- 
tet den Kundskab, de selv have havt/ folgelig ogsaa de Beret

ninger/ de have kundet meddeele os om vor Norden, paa zdie, 4^ 
zre Haand, eller meere; de have alle nocsten overalt fulgt crldre 
Skribentes Beretninger; og de have selv, for det meefte, ingen 
Underretning kündet indhente rnuiddelbar fra vor Norden. Am 

A ’ Lerledes



J?. Fortsñttelse af Afhandlingen 
derledes er det i Hensigt til den Skribent, hvis Efterretninger, om 
de Nordiske Lande, vi nu ville tage os for at igiennemgaae, en Skri
bent, der er saa meget nreere betydelig, som han med Rette kan an- 
fees for at vcere dm forfte,_ der har reformeret den Nordiske Geo
graphie, og givet den i visse Maader, en anden Skikkelse, end den 
tilforn havde. Romandes, som af endeel gamle Skribents (a) og- 
saa kaldes Jordanes, bar levet omtrent midt i det 6te Hnndrede- 
Aar, altstmpaa en Tiid, da en Mcengde af udvandrende Folke- 
Svcerme fra vor Norden, eller fra de nordlige Kanter i Tydst- 
land, Rugier, Heruler, Longobarder, Gorher, Vandaler, 
Svcver, Alaner, havde et allene trcengt dybt ind i det Romerffe 
Riges Lande, og giort der store Erobringer, men mange af dem 
ogsaa ftode i de Ostlige Keiseres Hof- og Krigstieneste; ei at tale 
derom, at endeel af bemeldte Folk, de Vftrogother ister, havde 
nedsat sig i Italien selv. Af disse have da formodentlig de Romere 
og Grceker kundet indhente Efterretninger om vor Norden. Jor- 
nandes var selv afGothist Herkomst (b), i Begyndelsen hengiven til 
den Hedenske Religion, og stod som Skriver eller Sekreterer i de 
Alaners Kongers Tieneste: men han ombyttede siden den hedenste 
Religion med den Chriftne, blev endelig Bistop i Staden Raven
na (c), og har, blant andet mere, sammenskrevet en Historie, om 
Eiothernes eller de (Zeters Bedrivter, fra dette Folkes Oprin
delse, indtil Kong Stiges, som af den beromte Beiijario blev over
vunden, og som Fange bortfort til Conftantinopel. Jemandes, 
stulde man formode, har da havt, eller vceret i Stand til at faae 
gode Efterretninger, ei mindre om Gotherne og deres Herkomst, 
end om vor Norden; man seer ogsaa, at han virkelig har havt en

deel

(¿) SaasoM Geographus Ravennas, Sigebertus Gemblacenfís, Abbas Ufpergenfis, og flere. 
See videre herom, J. A. Fabricii Biblîoth. Lar. Tom. i, pag. 66o, og Bibi. Med. Larin. 
Tom. 4. pig. 521.

(b) Dette bevidner Conradus Abbas Ufpergenßs, in Chronico pag. 119, nub disse Ord: 
” Hæc Jordanes qvidam Grammaticus , ex eorundem ílirpe Gothorum ¿kc. progenitus. 
Jørn an des siger det ogsaa selv ved Slutningen af hans Skrivt de origine Getarum &c.

( ) Endeel ville tvile om denne Sags Rigtighed; men jeg folger heri den almindelig ved
tagen Meening, da Tingen her Mr ei meget, enten fra eller til.



angaaà de Gamles Kundffab om Norden, z 
deel saadanne: men den gode Mand har uden Tvil villet vcrre alt 
for lcerd, er derover blandt fuie, i visse Mander, blevenen anden 
Rndbeck, eller han har ladet sig dertil forhore af andre, hvis Ef
terretninger han nreere har fulgt, end de Nordiste Folkes egne, for
nemmelig hvor disse mueligt ei vare i Stand til at give nogen ret 
Oplysning, eller Jornandes felv ei forstod at udforste dem derom. 
Oven ommeldte Historie har han, for den storste Deel, udtrukket 
af den bekiendte Caffiodoñ 12 Bvger, om de Geters Oprindelse og 
Bedrivter (a), hvilket Skrivt Forfatteren har efter Alberici Mo
nachi Beretning (b) sinttet med det Aar 551, raen fom nu nraae 
regnes blandt de forlorne Skrivter. Dog ha"? Jornandes, fom han 
selo beretter (c), af Grceste og Romerste Skribente, lagt adstil- 
ligt dertil, fornemmelig i Begyndelsen og ved Slutningen af sin 
Historie; ligesom han ogfaa hist og her beraaber sig paa de Go- 
thers egne garnle Vers, der indeholdte, ncesten fom en Historie, ad- 
stillige Fortcellinger om Forfoedrenes Bedrivter og celdre Tider (d).

§. 2.
Jornandes har da vel taget sit, for en stor Deel, af andre, men 

han har dog, i visse Maader, et stort Fortrin fremfor alle celdre 
Skribente, som have berettet noget om vor Norden: han var felv 
af Gothist Herkomst (e); han kunde bestandig omgaaes sineLands- 
mccnd, og af dem, eller af andre nye ankomne fra Norden, lade 
sig underrette om mange Ting; han havde, hvilket er det betyde
ligste, de Gothers gamle Vers og Sange at gaae efter, i hvilke 

A 2 ____ han ”•

(a) Dette vidner han selv i Fortalen til hans Historie. See edit. Lindenbrogii, Cafliodo- 
rus var, foruden andet, den beromte Qstgothiste Konges Theodorici Haandssriver: men 
Ostgocherne vare uden Tvil, for en stor Deel, ei fra vor Norden; Cailiodorus har altsaa 
af dem ei kundet faae meget at viide om de Lande, og har derfor taget det meste af al
dre Romerffe Skribente.

(b) See Fabricii Biblioth. Med. Latin. Tom. 4. pag. 521.
(c) See bemeldte hans Fortale, og det 4 Cap. i hans Bog, de Getarum f. Gothorum 

origine.
(d) See nysmeldte Cap. 4de.
(e) Beatus Rhenanus, in præfat. ad Procopium kalder Jornandes en Alaner. Fabricii Bibi. 

Lat. Tom. 3. pag. 251. Uden Tvil tv det ffett, fordi han en Tiid lang stod i den Ala- 
niffe Konges Tjeneste,
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han selv beretter, at Tingene bleve anferte ncrsten paa Historist 
Mis; og han havde desuden for sig, ei allene bemeldte Caffiodo- 
rum, en Mand, som hos den beremte Konge Theodorik og de fleste 
andre Oftgothiste Konger, i Italien, stod i megen Anseelse (a), 
men ogsaa en Ablavium ister, en ypperlig og fandrue Skribent, 
som havde strevet om Gotherne (b); ei at tale onl flere. Betrag
ter man dette, sees lettelig, at Jornandis Beretninger kunne med 
ingen Foie ansees for urigtige, mindre for at vcrre af ham selv 
opdigtede, for hvilket endeel have villet bestylde ham (c). Sandt 
nok er det, det kan ei negtes, at Jornandes, eller hans Formand 
Cafllodorus, jo have i deres Fortcellinger kastet sammen gammelt 
og nyt om hinanden; de have giort adstillige betydelige Spring, 
fornemmelig i Lids-Regningen; og de have ister begaaet en betyde
lig Feil deri, at de have giort de gamle Scyther til Gother, og 
disse til et Folk med de Geter. Men denne Feiltagelfe er vist ikke 
et Foster af deres egen Hierne, den have de, i Hensigt til forst- 
ncevnte Folk, nemlig Scyther og Gother, tilfcelles med de fleste 
Grceste, men hvad Gother og Geter angaaer, tilfcelles rued de Ro
merste Skribents, der have strevet for og ved deres Tider. Jor
nandes og hans Formand Caífiodorus ere da troevcerdige nok, ingen 
sund Kritik befaler at forkaste deres Fortcellinger i andre Ting, 
fordi de have feilet i bemeldte. Men have de vel besiddet den for- 
nsdne Kundffab om hvad de berettet Orn dette have vi lidt rort i 
det Foregaaende. Her rnaa endnu mcerkes, at i de cetdste Ting, 
som angaae vor Norden, eller i dens almindelige Bestrivetse, hvad 
Landenes Strcrkning, Stsrrelfe og Beliggenhed angaaer, have de 
trolig fulgt de gamle Grceste og Romerste Skribentes Fortcellin
ger, enten de mr have giort dette, fordi de ansaae disse Fortcellin- 
ger for at vcere de rigtigste, eller af et Slags Uagtsomhed, eller af 
Mangel paa bedre Efterretninger, da Folk fra vor Norden, eller 

tilgrcend-

(s) Ser Fabricii Biblioth. Lat. Tom. I. pag. 651.
(b) Ser Jornandis Vidnesbyrd herom, Cap. 4. pag. 6-4, edit. Grotii.
(c) Denne Dcssyldning har den lcerde La «erbring i Lund, i hans Differt, de Scandinavia, 

med gode Grunde igirndrevet.



angaaende de Gamles Kundffab om Norden. 5 
tilgrandsende Lande, som derom bleve tilspurgte, havde i de Sa
ger vccret saa lidet agtpaagivende, eller vare deri saa vankundige, 
at af den: ingen ret Oplysning var at faae. I dette Tilfalde 
maatte Jornandes givre hvad alle Iord-Beffrivere, endogsaa de 
nyere, til alle Tider have giort, folge de aldre, med alle deres 
Vildfarelser, saa lange intet bedre var at faae. Derimod kan paa 
den anden Side ei negtes, at Jemandes i mange enkelte Ting, jo 
har havt flere, bedre og fuldftandigere Efterretninger fra vor Nor
den, end hine aldre Graffe Skribente derom give. Dette sees ty
delig af adssillige Folkes, Landes og Distriktes Navne, som fin
deshos Jemandes, mm ei forekomme hverken hos aldre Graffe 
eller Romerske Skribente, Navne, som endnu bruges i vor Nor
den, der altsaa ei ere opdigtede, men viise, at Jemandes har havt 
Leilighed til at indhente langt flere og bedre Efterretninger, om de 
Nordiske Lande, end alle for ham have derom givet, hvorfra han 
end har faaet dem. Ei mindre tydelig fees dette, af vor Skribents 
Fortalling, om de Gothers Herkomst, og deres Udvandring fra 
vor Nordiste Halv-Pe, som han kalder Scanzia : en Fortalling, 
som ingensteds forekommer hos nogen aldre Skribent; som folge- 
lig de Gother selv maa have bragt med sig, eller har grundet sig 
paa deres gamle Vers og Sange; og som kan tiene til at overbevise 
os om tvende betydelige Poster, i den gamle Historie, som endeel 
nyere Larde have villet kalde i Tvil, nemlig forst: at Vers og 
Sange ere meget gamle her i Norden, eller brugte fra de aldste Ti
der af, folgelig ei at ansee for et Foster, fedt i de senere Tider, i de 
Norste og Islandske Skaldes Hierner; dernast, at Gotherne, til
lige med mange andre Folk (a), have engang vandret ud fra vor 
Norden. Jemandes beraaber sig, i denne Sag, paa deres gamle 
Vers og Sange, paa aldre Skribente (b) ; hvorfor stulde de heri 
ei staae til troende l eller hvad ffulde vel bave kunnet bevage, mten 
dem, eller Jemandes, til at fore bemeldte Folk derfra, Hvis Tin- 

A 3 gen

(a) Herover kalder han Scanzia, officina gentium, vagina nationum.
(b) Saasom Ablavius, og flere. At iblandt Gotherne have varet adstilliae Historie-Skri- 

vere, sees af den saa kaldte Geograpbus Ravennas.
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gen ei var saa i sig felv^ Dog langt fra at paastaae, at de.Gother, 
fom satte sig ned i de Romeres Lande, ere komne liige her fra Nor
den, troer jeg heller, og det viise alle Omftcendigheder, at de maa 
lcenge have boet paa andre Steder, uden for vor Norden, forend 
de naaede de Romerske Groendfer; lad vcere det vel bliver en er 
mindre rigtig Sag, at de, under deres Vandring, faavelfom efter 
Ankomsten til bemeldte Lande, have strået anseelige Tilstede, og 
mange Selffabs-Brodre, her fra Norden. Hvorpaa man har et 
betydeligt Exempel i Rodulf. Konge over adffillige Folk paa 
Scanzia, fom efter Jornandis Vidnesbyrd (a) forlod sit Rige, og 
begav sig til foromtalte de Ostgcthers Konge Tdeodonk i Italien; 
hvoraf kan stuttes, at han heri har havt mange baade Formcend 
og Efterfolgere.

§. 3.
Vi vende tilbage igien til vor Norden, fom Jornandes med 

et almindeligt Navn, kalder Scania. Men forend vi tage fat paa 
hans Beskrivelse derover, maa vi i Forveien kortelig erindre et og 
andet, fom kan tiene, enten til at stadfcefte hvad hidindtil er fagt, 
eller give nogen Oplysning, i det efterfølgende. Her mcerkes da 
1st) at Jornandes har, otti Nord-Soen, eller om Havet mod Nor
den, giort sig famme Begreb, fom man finder derom, hos de cel- 
dreGroelle og Romerffe Skribente, at det nemlig ei kunde beseig
les, ei heller var det nogen mueligt at komme derover, faa fuldt 
var det af øiv eller øtrand-Grrrs, og saa stor Vmd-^> tille 
var der; hvorover det Hav var alle ubekiendt (b). avet) setter 
han i Vester-Havet, Ken Meuania; efter den de Orkadiffe Der, 
34 i Tallet, men ei alle beboede; endelig yderst i dette Hav, Ken 
Thule, eller Thyle,- og tilsidst, i samme uendelig store Hav, men 
paa dets nordre Rant/ den store Ke & 'anzfa. Men forend han 
kommer til den, melder han zdn) noget, om Ken Britannia, sigen- 
______________________ ._________________________________de^

(a) See de rebus Geticis Cap. 3.
(b) See den iste Bog, hvor han kalder dette Hav, Oceanus întransmeabilis, fines, refi- 

ftente ulva, & ventorum fpiramine qvieicente, impermeabiles.
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de, at den laae i en stor Havbugt, mellem Spanien, Gallien og 
Germanien, hvilken store Ae stiont ingen havde i gamle Dage, 
fom Livius berettede, omkringfaret, men var nbekiendt for de Ro
mere, indtil J. Cæiåris Lider, man dog nu bedre havde lcert at 
kiende, og at den, efter de Graste og Romerske Skribentes Beret
ninger, var trekantet, af Skikkelse fom en Kegle, liggende mellem 
Norden og Vesten faaledes, at dens ene Hierne, fom var det store, 
vendte mod Rbinens Udlob; men fiden blev den fmater, trakte sig 
paa straaes tilbage, og lob ud i 2de andre Hukker, snakkende stg 
paa begge Kanter langt ud, langs Gallien og Germanien. Hvor 
Aens Bredde var storft, var den 2310 Stadier over, men dens 
Lccngde sagdes ei at vccre mere end 7132 Stadier; den var omrin
get af et tungt Hav, som man ei uden Besvcerlighed kunde roe 
igiennem, og som ei heller reiste sig i Bolger, ved det Landene laae 
langt herfra, og altsaa intet var, fom kunde fatte Havet i Beva- 
gelst. Men'fom strabo berettede, gav Aen megen Taage fra sig, 
fom foraarsagedes af Havets rdelige Oversvømmelser. Ende
lig stutter hast 4de) sin Beskrivelse over Britannien med at berette, 
at paa dens pd erste Kant laae A en Memma, om hvilken Corne
lius (Tacitus) berettede, at den var riig paa mange Metaller, vel 
bevoren ured Gras og Urter, og igiennemstaaren af Floder, hvori 
LE delstene og Perler bleve fundne.

§. 4'
Sammenligner man dette med aldre Skribentes Beretnin

ger, sees tydelig, at Jornandes, som tilforn er erindret, har deri 
overalt fulgt dem. At han isar navner Aen Meuania, nu varen
de Man, steer uden al Tvil af den Aarsag, at denne Ae, under an- 
forte Navn, frem for andre af dens liige, forekonuner hos Julius 
Orater, hos Ætbicus og Oroßus (a), i Anledning deraf, at ved be- 
navnte Skribenters Tider, var den isar bleven navnkundig, af de 

Skotens

(a) Paa Oroßus beraaber fornandes sig strap L Begyndelsen t Cap. I. Orofius har for en 
stor Deel taget sit af Hieronymo. See Scaligeri Animadverf. ad Eufebii Chion» pag. 
2Z8.
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Gkoters Boepcel og Herredomme derpaa Hen, hvorom Oroiius 
taler (a); ligesonr denne Ke er i senere Lider bleven bersmt deraf, 
at den var en Samlings-Plads og et Opholds-Sted for de meeg 
tige Nordisse Ssewvere, fom der oprettede et lidet Kongerige, 
hvis Konge gemeenlig erkiendte de gamle Norsse Konger for deres 
Over-Herrer. At Jornandes regner de Orkadisse Ker for 34 eller 
33 i Tallet, det har han ogsaa af Orofius (b); at han fertter dem 
tillige med Ken Thyle i Vefter-Havet, deri folger han atter de 
Gamles Fodspor; at han bessriver Ken Britannien, som en Tre
kant, deri har han Strabo, Mela, J. Cafar til Forgieengere; det 
han anferer orn denne Kes Strceknwq, langs Gallien og Germa
nien, har han taget ncrsten Ord for Ord af Mela (c), og paa sam
me Maade, hvad han beretter, angaaende Havet ved Britanien, 
af Corn. Tacitus (d). Hvorimod det, soin han af nysncevnte 
Skribent anferer om Ken Memma, nu ei mere findes hos ham. 
Uvist er det ogsaa , hvilken af de Britannisse Ker derved skal verre 
meent; dog rîmeligst, at det maa verre Ken Mona, deels fordi Jor
nandes siger, at Ken Memma laae ved de yd erste Kanter af Bri
tannien, hvor Mona ligger, deels af den Aarsag, at efter den gamle 
Britisse Skribents G ir a Id i Beretning er bencevnte Mona fordum 
bleven kaldet Mam Cymry, eller Kambriens Moder (e), imellem 
hvilke Ord, Mam og Memma, Overensstemmelsen leet er at 
indser.

§. 5«
Efter anforte Forberedelse, kommer Jornandes til sit rette 

Kiemcrrke, til Ken Scanzia, hvorom hans Ord ere diste. "Som 
" Claud. Ptolemæus skriver, ligger i den nordre Deel af det store 

"Ver- 

(a) See foregaaende Afhandling, i Videnflabernes Selflabs Skrivter, 10 Tom. pag. 225. 
§. 17.

(b) See irvsanforte Sted. Groß tis har uden Tvil regnet de Orkadifle og Hetlandifle Aer 
sammen, og deraf faaet Tallet saa stort.

(c) See de Situ Orbis, Lib. 3, tap. 6.
(d) See hans Vita Agrícola?.
(e) See Cambdeni Anglia, pag. g
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" Verdens Hav, en ftor Ke, ved Navn Scanzia, som ligner et 
" Ceder-Blad (a), der ftrcrkker sine Sider vidt ud, men trcrkker dem 
"siden sammen igien (b), hvis Strandbredde idelig overfvonnnes 
"asHavet. Denne Ke ligger liige foran for Veixel-Floden, som 
" kommer fra de Sarmattske Bierge, og giennem trende Aabnin- 
"ger lober ud i det store Nord-Hav, liige for eller ei langt fra (c) 
"Scanzia, stillendeSkythien og Germanien fra hinanden. Den 
"har altsaa imod Dstcn en overmande stor c^øe, midt inde i 
"Jordens Skiod, af hvilken, som af en Bug, den Flod Vagi velter 
"sig ud i det store Hav. Thi nrod Vesten omringes den (Scanzia) 
"afdet uendelig store Hav; urod Norden indsiuttes den ogsaa af 
"samme store Hav, som ingen kan beseile, hvorfra et Sund ud- 
"ftrcrkker sig, fom en Arm, og gier det Germaniste Hav. Her 
"ereFolk, som leve allene af Kwd: der ere ogsaa mange sinaa 
"Der, til hvilke dersom Ulvene komme hen, overdel ved Kulden 
"sammenfrosneHav, siges de at blive blinde. Men endstisnt, 
"paa Ken Scanzia, boe mange og adstillige Nationer, saa navner 
" dog Ptolemceus der syv Folk. For den store Kuldes Skold, fin- 
" des der ingen Bier. I dens nordlige Deel har det Folk Ädogic 
"sit Tilhold, soul siges at have, midt om Sommeren, 40 Dage og 
"40 Ncetter, bestandig lyst, men om Vinteren, i liige saa lang 
" Tiid, bestandig morkt. Og det af den Aarsag, at i de lange Dage 
"siges Solen, som hos os kommer op nedenfra, hos dem at gaae 
"omkring langs janten af Jorden (d), eller Jordens Axel. 
"Der ere ogsaa andre Folk, de Skretofenner (e), som kiere sig ei 
" efter Korn, men leve af vilde Dyrs og Fugles Kiod: thi Dyre- 

"ne

(a) I Stedet for Cedriy iæfer Garetius, Cirri; ©ce variantes Lectiones, ad Jornandem, ex 
Codice Ambrofiano, in Muratorii Script. Rerum Italicarum. Tom. i.

(b) Her lcegges til i bemeldte Codex Ambrofianus : og som Pomponius Mela beretter at ligge 
L den Kodaniffe Havbugt.

(c) I Texten staaer: in conipeélu Scanzia*.
(d) Dette har Jonxmdes ogsaa for en Deel taget af Tacitus. See Vita Agricole, cap. 12. 
(E)^Hos en Deel-lceses her, for Skretofennce, Refennæ, hos andre: tres Crefennæ.

B
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”ne (a) ere der faa frugtbare, at de bande kunne forege deres Af 
” kom, og ffasse de Folk Fode i Oversisdighed. Men der opholder 
"ftg ogsaa et andet Slags Folk, de Suethans (b), der bruge yp- 
" perlige Hefte, ligesom de Thurmger. Disse ere og de, som over- 
" sende, til de Romeres Brug, ved indbyrdes Handel, Sabel- 
"Sssmd, igiennem utallige andre Folkes Lande, ogere de meget 
” navnkundige, af deres smukke SkmdVarer. Skient disse (der- 
"for) leve forn fattige Folk, faa klcrde de fig dog, med de rigeste. 
"Derefter folger en stor Skare af adffillige Folk, de Theusthes, 
"de Vagoch, Bergio, Halitu, Liothidee, som alle beboe et jcevnt 

og frugtbart Land, og derover uroliges der af andre Nationers 
" Indfald. Efter dem ere de Athelml (c), de Finnaithcr, de Fer- 
" vir, de Gautigoth, et hurtigt og meget stridbart Folk. Derpaa 
" komme de Evagorce blandede med de Othinger (d), hvilke alle, 
"paa Befternes Vits, boe i udhulede eller i udhngne (e) Klipper, 
"ligesom i Kasteller. Lcenger hen, mod Vesten (f) fra disse, ere 
"deOstrogother, deRaumartker (§), deRaugnaricter, deme
rget stille og spagfcerdige Finner (h), der ere spagfærdigere end 
"allede, som boe paa Scanzia; desuden, som ere hine luge, de Vi- 
"novtloty, de Svethidi, de Kogener (i), hvilke blandt dette 
"Folk ere hoiere end andre, endffiont de Danske, som ere komne af 
"deresStamme, have uddrevet de Heruler afderes Boepcele, hvilke 

"blandt

(a) Her flaner: paludibus, wen uden al Tvil bor bct være: pecudibus.
(b) Codex Ambrofianus i;ar: Subveans, qvæ velut Tbinngi 6c e.
(c) Her lceses sammesteds: Helmil, Finna ihre.
(d) Bemeldte Codex har: Mixti Evagra Tingis.
(e) I de trykte Exemplarer, ftaatr: exefis rupibus-; men som Grotius vidner, in præf. ad 

Hiftor. Gothorum &c. excifis, i Manuskripterne. Begge Decke kunne vare rigtige: thi 
man finder Huler, der faa vel as Naturen, sier ved Vandet, ere udtcerede eller udhulede, 
som ved Mrnneste-Haand udhugne.

(f) Skribenten bruger Ordet: Exteriores, der bemcerker, de mod Vesten boende, som siden stal 
viises.

(g) Det er mcerkveerdigt, at Navnet RaumarEe findes her skrevet med au, efter den Nor
ste Udtale, et med si, ester den Jsiandste.

(h) In Codice Ambrofiano flaner : Smit & his exteriores Hoftrogotbty Raumaricia, Ragnar i- 
di. Finnu,

(í) In Cod. Ambrof. for Cogeni , flaner : CognitL
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"blandtalleFolkpaa Scanzia tilegne fig et besynderligt Navn, for 
" deres store Legems Hvide. Dog ere af samme Skikkelse eller Be- 
"liggenhed med dem, (a) de Granuler, de Aganzicr, (b) de Unixer, 
"de Etheirnger, de 2irsch!ranner, over hvilke, vel ikke for nen- 
" delige Tider, men dog for mange Aar, regierede en Konge, Ro-
v duis, som foragtede fit eget Rige, og tog fin Tilsiugt til de Go- 
" thers Konge Theodorik, hos hvilken han fandt, hvad han attraae- 
" de. Disse Folk ere, af Legeme og Mob, fierre end de Romere, og 
"grumme i Krig (c)."

§. 6.
Saadan er Jornandis Beskrivelse over Norden, eller Ken 

Scanzia. ' Enhver seer lettelig, hvor forvirret og indviklet den er, 
hvor fuld af fremmede og ubekicmdle Navne, og hvor forvendte 
mange af diste Navne ere, formodentlig ved Lcese- og Skrive-Feil. 
At ville finde Rede og Rigtighed i alt dette, at give nogen antage
lig Forklaring, over disse Navnes Bemcerkelse, eller henfvre enhver 
Ting, ethvert Navn til fit rette Sted, seer derfor saa vanskeligt ud, 
at man ncesten maa mistvite, om et lykkeligt Udfald. Dog ville
vi vove et Forjog, om vi heri kunne voere meere lykkelige, end en 
Deel andre have vceret, og dertil anvende de mest tienlige Midler, 
sour ere, at oplyse Skribenten, af hans egne Ord og Fortcellinger, 
uudersoge Kilderne til bemeldte hans Fortcellinger, noie felge Tu
ren og Gangen i hans Beffrivelser, over Landenes Beliggenhed 
og over deres Indbyggere, og deraf flntte, hvorhen enhver Ting 
rimeligstber henseres. Vi nroerke tit den Ende ist), at hvad Jor- 
nandes anforer,. onr Kerne i Vester-Havet, ister ont den Ke Bri
tannien, det altsammen har han, som tilforn er erindret, deels ta
get af de ccldste, deels afde seenere Grceffe og Romerffe Skribente, 
af de ccldste, hvad han melder om den Bugt, i hvilken Britannien

B 2 laae

(a ) Ordet, potitura, bemcerker begge Deele.
(b) In Cod. Ambrof. flaaer: Auganziæ.
(c) In Cod. Ambr. flaner, for Romanis, Germanis, som er en betydelig Forandring i Lcrse- 

Maaden, og kunde tiene ril at viisc, at de Gother have vsret fl-rre «f B^t, og mandi-
, gere, end de Tydffe.
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laae, hvilket kommer overems, med Fefli Avie™ store Atlantiske 
etter Oestrvmniste Bagt (a), samt med Pytheæ store Hav-Bugt, 
uden for Herculis Stotter (b). Af famme celdste Skribente har 
han ligeledes taget, hvad han anfsrer, om Havets Bostaffenhed, 
omkring bemeldte He, og norden om den, famt hvad han beretter, 
om de idelige Ovorsvommelser af Havet, paa de Kanter: mm af 
de feenere Skribente fornemmelig, har han sine Beretninger om 
Britanniens Skikkelse og Beliggenhed (c). 2det) mcrrkes, at Jor- 
nandes, i at opregne Herne, i Vester- og Nord-Havet, gaaer son
den og vesten fra, mod Norden og Hften, fra Meuania, til Orca
des, fra diste, til Thyle, fra denne, til Scanzia, og at han soetter 
Thyle yderst i det uendelig store Havs vestre Kant, men Scan
zia, i den nordre Deel af bemeldte store Hav. Dette skal, for det 
forste, tiene til Veiviisning, i at bestemme Beliggenheden af sidst 
ncevnte He, hvorom det her egentlig gicelder. Jornandes har fulgt 
de gamle, det have vi nylig feet; de gamle bave, ved Thule for
smået Norge , etter de vestlige og nordlige Kanter af Norge, det 
er i en Deel andre Afhandlinger tilforn vrist (d). Da Jemandes 
nu soetter Scanzia norden og osten for Thyle, og beskriver den, som 
en meget stor He, af en meget lang Strcckmng, liggende mellem 
SydÄest og Nord-Ost omtrent, saaledcs som de gamle have fore
stillet sig Strcrkningen afde Enropceiske Lande: saa sees deraf strax, 
hvorvidt Jornandis Scanzia MÑÑ, efter hans Begreeb, have ud
strakt sig mod Norden og Hsten, nemlig vidt ud over vor Nordens 
eller vor Nordiste Halv-Hes nu voerende Grcendfer.

§. 7-
 

(a) See foregacien.de Afhandling, »m Kundffaben ®m Norden, efter Ptvlemcei Tider, 
§. 22. 23.

(b) See nys anførte Sted. §. 24.
(c) Til hans Deflrivekse der over, normer sig meget Taciti i feer, font m vita Agrícolas sigert 

-- At ester -Livii Beretning blandt de gamle, og Fabii Ruftici blandt de nyere , var Bri- 
" tannien dannet, fom et aflangt Lad , eller fom en breed Gxe, hvilken var dens Skik- 
» îelfe paa denne Side af Calédonien, men fom Rygtet havde tillagt den heele-Se. "

(d) Disse Afhandlinger staae i Selssabets Skrivters .9de Deel.
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Jemandes har da udstrakt sin Scanzia sangt viider, end no
gen for ham nogen Se mod Norden; og han lnaa derunder have 
indbefattet alle de Ser og Lande, som de gamle scette ved Nord- og 
Iis-Havet, saavel de virkelige der vcerende Ker, som vor store Nor
diske Hatv-Ke, tillige med en stor Strcckning af det der norden og 
osten for liggende faste Land. Dette kan sinttes ogfaa af folgende: 
Jornandes har lcest de gamle, en Mela, en Strabo, en Tacitus, med 
flere; det sees tydelig af foranforte: men han navner ei Melæ Co- 
danonia ; ei Taciti Helluiios, og Oxiones; ei Plinii og Strabonis 
Nerigon, B alti a, Epigia, Elixœa, Raunonia, Mentonomon, hvor
ved de have forsmået, deels Kerne og Halv-Keme, i Nord- og Kfter- 
Soen, deels Landene der osten for; han navner ei engang Akan- 
dmavm, ei Ptolemai Scandia Minores. Jornandes maa da under 
Ptolemai Scandia Maxima, eller under sin Scanzia, have indbefat
tet alle benannte Ker og Lande; han har anfeet de gamles Efterret
ninger for at vare i mange Ting urigtige; og dem har han derfor, 
ved fine egne Tillag, Forklaringer og Forbedringer , villet rette og 
forege, ventelig efter de Underretninger, han ved sine Landsmand 
havde faaet om de Nordiste Lande, og efter det Begreeb, han i 
Folge bemeldte Underretninger med andet meere, giorde sig derom. 
Dette sees tydelig, af vor Forfatters Omgang med ptolemans, 
som var hans Liv-Skribent, som han ogsaa fornemmelig beraaber 
sig paa, i sin Bestridelse over Scanzia, mensom hos Jemandes er 
sig selv saa uliig, at man skulde tanke, han maa have havt en an
den Ptolemaum for sig, end den vi nu have. Han retter Ptole- 
maum deri (a), at denne navner kun 7 Slags Folk paa Scanzia; 
da der dog vare mangfoldige og adskillige Alags Natroner. 
Af de Folke-Navne, som Ptolemaus satter paa Ken Scanzia, har 
han udelukt de fleste, saa mange, kan jeg troe, som vare ham eller 
i hans Tud ubekimdte, eller blot Graste, og allene beholdt Gu- 
temes, Gauternes eller de Gathers og de Danstes Navne, som

B 3 da

(a) See de rebus ;Geticis 3 Gap., 3, 
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da bekiendte. Han tillcegger Ptolemcro den Beretning om Ken 
Scanzia, at den lignede et Ceder-Blad/ at dm havde en meget stor 
Strcekning, at Havet oversvømmede dens Strandbredde, hvilken 
nu ingensteds hos Ptolemcrum forekommer. Tvertimod indstrcen- 
ker Ptolemoeus sin Scandiæ Maximæ heele Lcengde, inden 3 til 4, 
og dens heele Bredde inden 2de Grader; han melder ingensteds, at 
den lignede et Ceder-Blad; ingensteds, at den laae in Oceani ar&oo * 
falo; ingensteds, at Veixel Strommen havde sit Udspring, fra de 
Sarmatiste Bierge, eller at den igiennem tre Aabninger lob ud i 
det Nordlige Hav, etter at den skillede Germanien og Skythien 
for hinanden, uren vel, at den var Grcendse, mellem Germanien og 
Sarmatien.

§. 8.
Alt dette viser da tydelig, at Jornandes vel har betient sig, 

saavel af andre ganlle Skribentes Beretninger om vor Norden, 
som ister afPtolemcei, men at han tillige, paa mange Steder har 
stobt dem om, i en anden Form, ester hans eget Hoved, og giort 
sig et Begreeb, eller dannet sig et System om Scanzia, eller om de 
Nordiste Lande, efter de Beretninger, han selv havde indhentet der
om, saaledes som han syntes det best at paste sig, saavel med de 
Gamles Fortcrttelser, som med de Underretninger, hans Lands- 
moend eller andre vidste derom at give. Han fandt hos de Gamle, 
Norden at bestrides, som besinnende af mange siorre og mindre 
Ker: de nyeste Efterretninger derfra derimod at melde kun out en 
betydelig stor Ke; han saae vel, at de Gamle talte om adstillige 
Slags Folk, hvoraf diste Ker vare beboede: men han mcerkede, at 
de sieste Navne, som af Groeste og Romerste Skribents, gaves be
meldte Folk, vare fremmede, og for de Nordiske Landes Indbyg
gere selv ubekiendte; og han horte nu ganste andre Navne at gives 
de Folk og Steder, end man sandt hos bemeldte Skribente. Her
til kom, at Jornandes ved ilt sammenligne sin Ptolemcei Beretning 
om Scandia, med andre gamle Skribentes Beretninger om de Nor
diske Lande, blev vaer, at de Ooner eller Opryner, beHMevio- 

ner
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ner og Levoner, de Fanesier etter phrresier, de panorer, og 
fleere saadanne Karle, som af Mela, Plinio og Tacito sotttes om
kring paa Herne i Nord-Havet, langs Kysterne af Sarmatien og 
Skythien, bleve afPtolomcro fatte attesammen ind paa Haus Scan
dia (a). Hvad maatte og kunde da Jemandes, i diste Omstindig- 
heder, naturligviis falde paa at giere i det famme, fom andre Iord- 
Bestrivere, baade for og efter ham have giort, rette, udelukke, 
scette andet eller beder i Stedet. Bemeldte og flere Navne, ube- 
kiendte for de Nordiste Landes Indbyggere, ansaae han for opdig
tede i de Grceste Skribentes egne Hierner, som de ogsaa virkelig 
ere; deur udelukke han derfor, satte andre, som syntes ham rettere, 
etter beder at kunne passe sig, i deres Sted, og beholdt kun viste, 
som Danci etter Danste ! Gutæ etter G o th er, hvilke befandtes at 
vcere rigtige. Alle bemeldte Her, sour de Gamle satte i Nord-Ha
vet, meente han sig, af anforte Aarfager, have Foie til at ansee 
for intet andet, end Odder, Strikninger eller Stokker afen rene
ste stor He etter Halv-He; denne troede han sig, med Rette at kun
ne kalde Scandia, ei allene i Anledning afPtolemcei Scandia, men 
ogsaa fordi han fornam, at bemeldte Danste og Guter virkelig i 
Norden beboede et Land, kaldet Skaney; og da omtalte Her, som 
Jemandes giorde til Deele af sin Scanzia, vare af de Gamle satte 
langs Kysterne, ei allene af Sarmatien, men ogfaa af Skythien, 
i en Strikning langt henne mod Hsten, saa maatte han notwendig 
ogsaa ndstrikke sin Scanzia did hen, langt uden for etter over vov 
Nordens etter vor Nordiste Halv-Hes virkelige Grindser.

§. 9.

Jemandes har da udstrakt sin Scanzia, langt henne mod 
Hsten; det sees af alle foranforte Omstindigheder: men hvor 
langt, er vansteligt at bestemme. Bestemmes maa det dog, saa 
vidt stee kan, det er nforbigiingelig fornodent, dersom man stal 
kunne give nogen rigtig etter antagelig Forklaring, over de Navne 

og
(a) See herom videre i Afhandlingen, i Selskabets Skrivters §de Deel, Cap. 5.



og de Folk/ som han strtter PÑÑ bemeldte Scanzia. Vi maa da 
vove et Forseg derpaa. Jemandes beretter/ " at hans Scanzia hav- 
” de mod Osten/ en overmande stor øøe, midt inde i Jordens 
" Skied/ af hvilken/ som af en Bug/ den Flod Vagt udvoeltede 
" sig i det store Hav. ” Scanziens estre Ende eller Kant/ strakte stg 
da til eller henimod bemeldte See eller Flod. Men hvad er dette 
for en See/ maa med Foie sperges I hvor skal man finde den Flod 
Vagi? Her maa atter underseges/ hvorfra Jemandes kan have 
hentet denne Beretning. Uden Tvil maa han have taget den/ deels 
af de gamle Skribente, deels af Beretninger fra vor Norden. For 
at indste dette, maa her lcegges Mcerke til det Begreeb, som de 
Gamle have giort sig, deels om Landene mellem det Sorte Hav og 
Iishavet, deels om det Kaspiske Hav. Sidstncevnte Hav meente 
man at vcrre en Arm af Iishavet, eller ved trange Sunde og smale 
Aabninger/ at hccnge sammen dermed (a); ja man troede end og- 
saa, at det Mccotiffe Kicer, eller det nusaa kaldte Azovffe Hav, 
folgelig tillige det Sorte Hav, havde giennem det Kaspiske sit Ud
lob i Iishavet (b). ” De Skythev/ siger Dionyfius Periegetes (c), 
” beboe Soe-Kysterne af det Kroniste Hav (Iishavet)/ bos 
” Mundingen til det Kaspiffe Hav. " " Fra det store Nord-Hav 
(saa beretter Orofius, en Skribent, paa hvilken Jemandes ofte be- 
raaber sig) " strcekker det Kaspiske Hav sig ind mod Sonden, lgren 
" nem trange Aabninger, men udvider sig siden, og endes ved 
" Foden af de Kaukasiske Bierge (d). " " Fra det Skytiske Hav 
(dijst m Meise Ord) ” lober det Kaspiske ind i Landet, giennem et 
” trangt og langt Sund, ligesom en Flod/ men deeler sig siden i 
" 3 Bugter (e). ” Jemandes selv, seer man, at have forestillet sig 
det Kaspiffe Hav paa samme Maade: "Paa Asiens yderfte

" Grcend-

(a) See Afhandlingen om Piinii Beretninger, i Seiffabets Skrivter, Tom. 9. Cap. 3. 
pag. 220.

(b) See Arriani Periplus Maris Erytbræi in Tom. 1, Geogr. Min. per Hudfon, pag. 37.
(c) See hans Periégelis, v. 728.
(d) See hans Hiilor. Lib. 1. C?.p. 2.
(e) See de Situ Orbis, Lib. 3. Cap. 5. og Lib. 1. Cap. 2 & 9.
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" Gràdftr, siger han (3), begynder det Kaspiske Hav, med et 
” finalt Sund, men bliver siden rueget bredt og rundt, ftrcrkkende 
” sig hen til de Hunner, de Albaner, de Gerer. ” Hvormed stem
mer overems dm strå kaldte Cofmas indopieuftes, en Skribent, der 
bar levet ved eller noget for Jornandis Tider, ved Aar 535 orn- 
trent (b), og aftegnet os det Kaspiske Hav, sorn en stor aaben 
Bugt (c).

§. 10.
Men ikke nok dermed, at de Gamle hcengte det Kafpiffe Hav 

sammen med Iishavet, de fatte det ogsaa nysncevnte Hav langt 
ncermere, end det er i sig selv, af Aarfag, at de forestillede sig Lan
dene mellem det Sorte Hav og Nord-Havet, famt mellem Iisha
vet og det Kaspiske Hav, at vcere langt finalere, end man siden 
har befundet dem at vcere. Folgende kan vcere tilftrcckkeligt, til 
fuldkommen at overbeviise os derom. Pintarebus strtter Aabningen 
til det Mceotiffe Kicer (uden Tvil hvor Tanais lober i den) liige for 
og i liige Linie, med Mundingen til det Kafpiffe Hav (d); mm 
ptoiemæus dm nordeste Kant af bencevnte Kicer eller Hav, under 
een Holde, eller samme Parallel med de sydlige Kyster af den nu 
saa kaldte Mer-Soe. De Rlpbceiffe Bierge i Sarmatien, lig
gende mellem bemeldte Mceotiffe Kicer og det Sarmatiffe Hav, 
fcetter Ptoiemæus under den 57 Grad, det er efter hans Regning, 
under cens Holde omtrent med de nordlige Kyster af Germanien, 
og med de sydlige Kanter af hans Scandia Maxima (e). Men nor
den for bemeldte Riphceiffe Bierge, paa Strandkanten, som vendte 

mod

(a) See Cap. 5. hvor Sammenhængen viiser, at det, som folger efter de Ord; poft mare Ca- 
fpi um 6rc. maa hore til dette Havs Beffrivelse, saa der bor lñses, qvod for qvæ, og te
nui for tenuis.

(b) See Bern. Montfaucons præfat. ad Cofmæ Topographiam Chriilian. Cap. 1. pag. n, 
in Tom. 2. Collect. Nov. Pat. Græc,

(c) See den til hans Topograph. Chriftiana foiede Tegning, loe. cit. pag. igg og 189.
(d) See in de facie in Orbe Lunæ.
(e) See hans Geographic Lib. A. Cap. il og Lib. 3, Cap, 5.

-C
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mod Let store Hav, scetter Mela (a), Plinius (b) og Stephanus By
zantinus , føm har taget dette af Damaite (c), de Hyperboreer, 
som havde i sex Maaneder lutter Dag, men ligesaa lang Tiid idel 
Nat (d); hvormed Marcianus Capella iftemmer, ved assoie de Ri- 
phoeiste Vierge sammen med det Landskab, hvor idel Morte og 
Laage regiercde (c); ei at tale om foranforte Coimas Indopleuftes, 
føm beretter: at det forste Klima satte man paa den He Meroe, 
det andet ved Syene, det tredie i Alexandria, det fierde paa Hen 
Rh odns,'det femte i Hellesponten, det siette midt i det Sorte Hav, 
det syvende hos Floden Borysthenes, samt det Mccotiffe Kicer, og 
at derefter var det Store Hav ei langt derfra (f). Ligesom Dio- 
nyfius Periegetes vidner (g), at de Floders Borysthenis, Aldefki 
og Pantikapce Kilder vare noer ved Iishavet; og Ariitoteles, at 
man, fra det Biergs Parnassi eller Paropamisi Top i Asien, kunde 
see hen til Nord-Havet (h).

§. ir.
Heraf sees tydelig, hvor hort op mod Nord man paa den eene 

Side har flottet det Sorte Hav, det Mccotiffe Kioer, det Kaspiffe 
Hav, med tilgrocndsende Lande, og hvor meget man paa den anden 
maa have taget fra det faste Land, paa den nordre Kant, forat 
omdanne det til Hen da man deri har gaaet saa vidt, at de nord
ligste Kanter af det faste Land, henne ved Indledet til det Kaspi- 
ffe Hav, har man sat i en Stroekning og under een Parallel nred, 
eller kun lidt nordliger, end de nordlige Kyster af Germanien. Re
sten af det heele faste Land har da, efter de Gamles Tanker derom,

____________ , beftaaet

(9) See de Situ Orbis, Lib. i. cap. 19. ved Slutningen.
(b) See hans Hiitor. Natur., Lib. .4 pag. 47
(c) See de Urbibus, pag. 6ZO. edit. A miter. 1678. fol.
(d) Mela de Situ Orbis, Lib. 3.. Cap. 5.
(e) See hos ham. Lib. 6.
(f) Deinde Oceanus -adeíh heder det, i foranfsrte hans Topographia -Chriíl. pag. 265. a. 

loe. cit.
(g) See hans periegeñs, V. 315.
(h) See hans Meteorolog. Cap. 13, Og det 6te Capitel i Afhandlingen i Selffabets Skriv- 

ters 9de Deel, §. 6. pag. 32.7.
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bestaaetaflutter -Øer, saadanne, som manogsaa virkelig finderat 
de Gamle, paa bemeldte Kanter soetter og omtaler, saafom de 
inange Deruden Navne, hvilke Plinius beretter at have ligget 
oven etter norden om Skythien (a); de Øbe^er paa den Kant, 
henne mod det Kasprffe Hav, som Mela (b) vidner at man kaldte 
de Gkythiffe; de Hyperboreers ^e, som hos Diodorum Sicu
lum omtales (c) ; den He Ettxoea og Hen (Larambyce, der mel
des 0M, af Hecatæo Abderita, hos Stephanum Byzantinum (d)í 
et at tale om de Fanesiers, de Hippopoders, de Ooners, de Hille- 
vioners og andre saadanne Her, som afde Gamle flettes tangs Ky
sterne asiSkythien og Sarmatien. Til videre Oplysning om hvil
ket, vi endnu her maa anmcerke dette: at Adam asi Bremen gror 
Kurland, Estland, Samland, og fieere paa de Kanter nu 
ftrfte Lande, til lutter store Her (e), uden al Tvil, enten paa 
Grund af foranforte etter andre, hos de gamle Skribente forekom- 
lnende Beretninger, etter efter Sagn, og visse fra de gamle Ti
der derom gicengse Fortcrttinger, da disse overalt lave og fladlig
gende Landes Beskaffenhed har formodentlig vccret langt anderle
des, end den nu er, da Havet nemlig, paa adskillige Steder, kan 
have strakt sig langt lcenger ind i Landene, og disse vceret igiennem- 
ffaarne paa adffittige Steder, af flere Floder, Vande, Seer og 
Moradse, som enten have dannet disse Steder, for en ftor Deel, til 
Her, etter givet dem Anseelse deraf. Vift nok er det, at vore gamle 
Skribente tale om Forsicedrenes Reiser, til Holmgaard, til Gar- 
darike, eller der igiennem til Grcekerland, til Myklagard eller 
Conftantinopel, som skede til Sees etter til Skibs; og at bemeldte 
Adam af Bremen ligeledes taler om dem, som fra Sverrig reifte 

C 2 til

£a) See Hi itor. Natur. Lib. 4. pag. 474. og bemeldte 9de Deel, Kap. Z. §. 2. pag. 215.
(b) See de Situ Orbis, Lib. z. Cap. 6.
(c) See hans Biblioth. pag. 130. edit. Rhodomanni, og Afhandlingen i bemeldte Skriv- 

ters 9de Deel, Kap. 1. §. 32. pag. 189.
(d) In de Urbibus, pag. 259. edit. Amftel. 1678. fol.
(e) See de Situ Daniæ, pag. 12. iz. edit. Elxev.
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til Skibs lige til Gmkerland (a), ved hvilket sidstnævnte Land her 
ei kan verre forsmået Rusland, da han kort forud ncrvner Ruzzia.

§. 12.
Men dette er noget, fom man her kun lofelig kan rore ved, 

uden at indlade sig videre demdi. Nok er det, dette sees tydelig, 
at de Gamle, om vor Norden, og om de nordlige Kanter af nu 
verrende Rusland, har giort sig et Begreb, som langt fra ei kom- 
mer overeens med bemeldte Landes nu verrende Beskaffenhed, mm 
som wdvendig maa vildes, udftuderes og ret bestemmes, hvis man 
ret vil forstaae og forklare dem. At ville tilveiebringe det sidste, 
uden at have tilveiebragt det forste, er at famle i Merket, at gri- 
beSkyggen for Legemet. Jornandes har, om bemeldte Lande, i 
visse Maader, giort sig samme Begreb, som de Gamle: men han 
maa have erfaret, Det maa Folk fra de Kanter have berettet ham, 
at der var ingen de Hyperboreers He at sinde, ingen Elixoea, in
gen Carambyre, ingen norden om Skythien, ingen henne rnod det 
Kaspiske Hav beliggende Her, som Plinius og Mel a omtale (b). 
Her har da Jornandes anseet sig for berettiget, til at giore det sam
me, som han havde giort Nled Herne, norden om Germanien og 
Sarmatien (e); ogsaa nysncevnte Her, som de Gamle satte norden 
om Skythien, alle liège indtil det formeente Indlob til det Kaspi- 
ffe Hav, har han anseet for Deele, eller for Nccste og Odder af den 
store Scanzia ; og naar saa var, hvad kunde han da andet giore, 
end at ndstrcrkke de ostlige Kanter af bemeldte Scanzia til henimod 
Mundingen til det Kaspiske Hav é hos eller ftrax vesten for hvilken, 
de Gamle synes at have sat Grcrndserne, paa den Kant, mellem 
Europa og Asien (d).

§. iz. 

(s) See de Si tu Daniæ > cap. 222. i Lindenbrogii Scriptor. Rerum Septentrionalium, 
pag. 58. ,

(b) Ser Plinii Hi ft. Natur. Lib. 4. pag. 327. vg Mela, de Situ Orbis, Lib. 3. cap. 6.
(c) See foregaaendc §. 8-
(d) See Plinii Beretning, MM endnu tydeiiger Melæ, de Situ Orbis, Lib. 3. in Capite de 

Scythia.
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§. iz.

Alt dette bliver saa meget visser, som det endnu af andre Om- 
ftcrndigheder stadfæstes. Jornandes scrtter, paa Le nordlige og ost
lige Kanter, af sin Scanzia de Adpgit eller AdeZit/ et besynder
ligt Folke-Navn, mm som dog findes iglen, i de Gamles Àttagorœ 
eller Adagottæ og Attacotta. Disse beretter Plinius (a) at have boet i 
de yderste Kanter mod Norden, hvor de havde et halvt Aar bestan
dig Dag, og et andet halvt Aar bestandig Nat, efter nogles Be
retning i Europa, men efter andres, paa den foreste Strandkant 
af Asien (mod Vesten) paa det forst ommeldte Sted, nemlig i Eu
ropa, under Navn af Hyperboreer, men i Asien, under Navn af 
Attacoræ, der i Skikke, Levemaade og Beliggenhed, komme over- 
eens med hine Hyperboreer. Ved at scette de Adogtt eller de 
Gamles Adagotta, paa Hen Scanzia, viser da Jemandes tydelig, 
hvor vidt han har udstrakt den mod Asten, nemlig lige til Asiens 
Grcendser; ved at udelukke de Hyperboreers Navn af Scanzia, vi
ser han / at til den har han henregnet de Gamles infula Hyperbo
reorum, soul tilforn er erindret; ved Beretningen om Aens Scan- 
ziæ Strandbredde, at Haver løb ind paa dem, eller at de af Ha
vet bleve oversvommede, kan han vel have meent Ebbe og Flod, 
men retter har han sigtet til Melæ Beretning (b) orn de norden for 
Sarmatten beliggende Steder, " at ved Havets ffivtesviis steede 
" Tillob og Asiob, saae de Steder undertiden ud, som Aer, under- 
” tiden iglen, som fast Land. ” Hans Scanzia har da, foruden an
det meere, ogsaa indbefattet bemeldte Steder. Og lad vcere Pto- 
kntœi Scandia, som Jornandes har lagt til Grund, for Beskrivel
sen over sin Scanzia, har saa liden Strcrkning, at deraf nogen Tvil 
synesat kunne reise sig, imod den store Strcrkning, som vi her 
overalt have givet Jornandis Scanzia; saa falder dog denne Tvik 
lcet bort, naar man seer, at den garnle Agathemerus (c) og andre, 

C 3 som

(a) See Hiftor. Natur. Lib. 4. cap. 26. pag. 472. Tom. i. edit» Hard. 4,
(b) De Situ Orbis , Lib. 3 , cap,. 6.
(c) See Geograph; Græd Minores, per Hudfon3 Tom. A4 pag, 40,
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som have fulgt Ptolemccum, have giort Scandia Maxima til en me
get ftor £>e, som strakte sig meget langt ud over de nordlige Kan
ter af Gernranien. Efter hvad tilforn er anfsrt, har Jemandes 
havt meere end een Anledning til at g Lore det samme. Og bliver 
da Slutningen af alt dette denne: at Jornandis Scanzia har mod 
Vesten groendset til Vefter-Havet og Thule ; mod Norden, til 
Nord- og Iis-Havet; mot) Sonden, til Germanien og Sarmatten; 
men mod Aften, til Mundingen af det Kaspiske Hav ; en Munding, 
som mueligt aldrig har vceret til, vift nok, ikke i Jornandis Lider, 
naar derved stal vcere meent et Sund, eller en ganske fri og aaben 
Giennemfart, men som de Gamle nlaa have dannet sig deraf, at 
de Floder Volga og Kama, paa den eene, den Flod Petzora med 
fieere, paa den anden Side, enten i de ccldfte Lider bave virkelig 
hccngt fannnen med hinanden, og aabnet en Giennemfart fra Iis- 
Havet, til det Kaspiske Hav, eller de Gamle, af en og anden os 
nu ubekiendt Anlednings have forestillet sig det sim at vcere. At 
forbencevnte Floder have engang virkelig hccngt sammen, og aabnet 
hemeldte Giennemfart, og at de Gamle have havt Anledning, til 
at forestille sig den, det viljer tydelig de Egnes Beskaffenhed, igien- 
nem hvilke de Floder tobe, og hvor de have deres Udspring. Man 
kan endnu med Baade og Fartsier fra Kama, som lober i Volga, 
komme over til Petschora (a), folgelig fra det Kaspiske Hav, til 
Iishavet; man kan ogsaa, fra bemeldte Kama, komrne over i 
Dvina-Floden; paa begge Steder, har man kun en smal Land- 
Tunge, sonr nu maa passeres, men ventelig ikke, i de ccldfte Tider; 
og igiennem denne Vei, eller paa bemeldte Floder, er i fordum 
Dage dreven en ftccrk Handel, ei allene af de gamle Bulgarer, med 
de hos Iishavet boende Folk, men ogsaa mellem Asien og det gamle 
Viarmien (b). Vift nok har vor Jords Overflade, paa mangfol
dige, om ei paa de fleste Steder, vccret langt anderledes, end den 

nu

"(a) Sec R. Rrtschows Dagbog over hans Reise i Rusland, 1769. 70. 71. pag. 296. og 
det tilfsicde Kort, pag. 300.

(b) See Rytschow paa anfsrte Sted, pag. 295, og 303. Strablenbergs Nord und Östliche 
Europa und 21'ficrç,- Einleitung, pag. 95. og 103.
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NU er, og vistnok tillige gier man de Gamle ofte Uret/ ved at an
jee deres Beretninger derom, for Digt eller Fabler, fordi de ei 
passe til de Tings nu vcrrende Omstændigheder. Det er vel lutter 
smau Stokker og Stumper, vi endnu have tilovers, af de celdfte 
Iord-Beffriveres Arbeider og Beretninger: men onsseligt var det, 
om de bleve alle rigtig samlede, ret bragte i Orden, ret provede 
og undersogte; et nioisommeligt Arbeide, men som jeg sikkert troer, 
vilde give os en nye og ei mindre moerkvccrdig Theorie, om vor 
Jords celdre Bessassenhed, tienlig til at oplyse dens nu vcrrende 
Tilstand og Forfatning.

§. 14'
Saavidt em Jornandis Beretninger, angaaende de Nordisse 

Lande, samt Ken Scanzia, dens Grcendser og Strcrkning i Almin
delighed. Nu vil det da blive Tid, at nnderfoge enhver af de Po
ster ifcer, fom han unserer, onl sin Scanzia, at faftscrtte ethvert 
Folkes Boepcele eller Beliggenhed, som han der scctter, og at for
klare de Navne, hvilke hos ham forekomme. ” Den Flod vagi, 
" siger han, lober ud i det store Hav, af en overmande stor G-e, 
" midt inde i Jordens Skiod, -sten for Den Scanzia. " Hvor fin
der man, maa her fporges, osten for Scanzia, suudunSoe? hvor 
ssal man soge Floden Vagi l Vistnok kan ved bemeldte Soe ei vcere 
sigtet, enten til Kster-Soen, etter til det Hvide Hav: det passer 
sig pan ingen Munde; ved den knn ei heller vcere meent det Knfpi- 
sse Hnv felv, ei ved Floden Vngi foromtnlte Indlob dertil, lnd 
end voere, nt Mela siger om bemeldte Indlob, nt det lignede en 
Flod, lad og vcere, nt det kommer vel nok overeens med Beliggen
heden nf Scanzia, osten for hvilken omtulte Indlob var, ligefom 
osten for den ogsnn Floden Vngi: thi Jemandes tnler siden, pnu 
et nndet Sted (a), om det Knspisse Hnv, men tillige, pnu en gun
sse anden Mnude; hun melder der intet, om nogen Flod Vugi; og 
kalder ingensteds bencevnte Hav en Soe (lacum), men et Hav (mare).

For

(a) See de rebus Geticis, cap. Z.
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For at finde oftncevnteVagi, maa her da mcerkes, at dette Navn 
har han vift nok ei taget/ afde gamle Groesse eller Romerske Skri- 
bente: hos ingen af dem forekommer noget saadant; det maa da 
vccre kommet fra Norden; og der finder man virkelig, at det har 
vceret bekiendt. Vag eller Vang er et endnu i Norden bekicendt 
Ord; med det, som med et almindeligt Navn- ' tegnede de gamle 
Vaner ethvert Hav, enhver See, som det gamle Vers, kaldet Al- 
vismaal beretter, der staaer i den celdre, eller i den saa kaldte Scc- 
mundi Edda; det bemcerker endnu et Sund, en Bugt af Havet, 
og Vaki eller Vaak en Aabning i Vandet, soer hvor det med Ais 
er belagt. Endnu mere: Edda melder om en Vaaa, en Fiord, 
eller en Flod, Elwaga, i de nu vcerende nordlige Kanter af Rus
land, i eller ved Iotunheim; og paa bemeldte Kanter findes virke
lig den Flod Vagi eller Vaga, sonr af en Soe, fra Vesten af, lo
ber mod Aften, ud i DvinaFloden, og giennem denne ud i det Hvide 
Hav (a). Denne og ingen anden bliver da Jornandis Vagi; og 
denne Flod maa vcere bleven ham ister bekia'ndt, giennem hans 
Landsmcend, af Anledning, at disse, efter deres Udvandring fra 
vor Norden, maa have ftedt paa den, eller ved den havt deres Boe- 
poele. Vel konuner Floden Vagi herved til at ftaae paa et uret 
Sted: men det kan ingen Vansselighed foraarsage; det maatte 
ffee, efter Jornandis System: sin Scanzia har han udstrakt mod 
Asien, langt over Grcendserne af vor Nordisse Halv-Ke, og altsaa 
maatte Floden Vagi ogsaa flottes didhen.

§. 15.
Efterat have faftstlt Grcendserne af sin Scanzia, melder Jor- 

nandes cm delt i Almindelighed, at endssiont paa den boede mange 
og adssillige Folk, saa ncevnede dog Ptolemceus kun syv af dem. 
Saavidt man, af de hidindtil udkomne Exemplarer af Jornandis 
Skrivter, kan see, har han ei selv villet befatte sig med at opregne 
disse Folkes Navne, etter med at forklare dem, etter med at stette 

andre,

(a) See Strahlenbergs Kort, og den Russifie Atlas, PÑÑ Kortet over heele Rusland.
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andre, i deres Sted, men han ganer dem nsle, snn noer fom de Dan
skes og Gothernes Navne, stiltiende forbi. Dog er det mcrrkvoer? 
digt, nt endeel andre, der have trnndt Jornandis Fodspor, have vil
let gisre et Forstg pan at scette nndre Navne i deres Sted, ister 
Roderions Kimenes elltr Toletanus (a), M SkribtNt, s0M hñk levet Í 
det izde Hundrede Anr, og som man tydelig kan see at have taget, 
bande hvad vi her sigte tit, samt andet meere af Jornande <b). 
” I det store Hav, siger han, ligger en stor Ke, ved Navn Scandia, 
” pan hvilken Ke skient mange og adskillige Nationer boe, san ncrv- 
” ner dog Claudius Ptolemaeus kun syv af dem, nemlig, de Got- 
"ther, de Visigotder, deOstrogother, deDanffe, de Ruger, 
" de Arocher, de Thnnier, over hvilke Rodulf siden var Konge, 
" som da han herte om Kong Theodoriks Tapperhed, foragtede sit 
” eget Rige, og gav sig hos ham i Krigs Tienefte. " Man feer, at 
Skribenten har taget meget af dette, Ord for Ord, af Jornande, 
men man seer tilluge, at han har meere, end som nu findes hos 
hans Forgicenger. _ Skal man da troe, at Rodericus har havt for 
sig Eremplarer af Jornande, der have vceret meere fuldstcrndige, 
end de ere, som vi nu have? det kan verre, det stines ei urimeligt: 
men det kan og verre, at Rodericus har her betient sig af samme 
Frihed, mod Jemandes, som denne har brugt, i Hensigt til Pto- 
lemæus, nemlig tillagt, forandret og omsat Ting, Navne og Ste
der, ligesom ham syntes, at det, efter hans Begreb, best vilde 
passe sig.

§. 16.

Sin Beffrivelse, over Indbyggerne, paa Ken Scanzia, be
gynder Jo mandes med foromtalte Adogit, hvilke han strtter, paa 

dens

(s) Han levede ved Aar I2IO. See Fabricii Bíbliork Med. Farinir., Grotii Prolegomena, 
ad Hi flor. Gothorum, &c. pag. 139. og Hambergers Nachrichten von den vomemsten 
Schriftstellern, Tom. 4. pag. 376.

(b) See bemeldte Grotii Prolegomena, pag. 139, og jf. VwingJkiMs Annotata ad Cochlæi 
Vitam Theodorici, pag. 320.

D
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dens nordlige Kant, men som, ester hvad vi derom tilforn have 
vrist, maa tittiige have beboet dens yderfte Kant mod Ksten. Da 
jemandes altsaa begynder sin Bestridelse over Indbyggerne/ PÑÑ 
Scanzia, med bemeldte Adogit/ men derimod ender den med de Go- 
ther, de Danffe og andre lcengst henne mod Vesten boende, saa kan 
deraf den betydelige Slutning sikkert udtrcekkes, at Jemandes, i 
at opregne Scanziens Indbyggere/ eller deres Voepcete, gaaer fra 
Norden og Ksten, mod Sonden og Vesten. Dette maa blive en 
Hoved-Post i Sagen, en Hoved-Regel og Rettesnor, for at udfinde, 
hvor omtrent de af vor Skribent opregnede Folk have boet, og 
hvilke de have vceret; en Regel, som strar giver os den Formodning, 
at de sieeste af bemeldte Folk ei kunne have boet paa den Nordiste nu 
vcerende Halv-Oe, endnu mindre, alle i Sverrig eller Gothland og 
Skaane, som endeel have meent, men uden for den; en Sag, som 
bliver endnu meere tydelig deraf, at de sieeste Navne, Jeman
des giver omtalte Folk, ere og have vceret fremmede i vor Norden, 
ei mindre end Navnet Adogit felv, hvorom vi vel tilforn have 
handlet, men hvortil endnu, til Sagens vildere Oplysning, fol
gende kan lccgges. I Anledning af de mange Ulykker, som ram
mede det Romerste Rige, under Keiser Valentiniani den ferstes Re
giering, beretter Ammianus Marcellinus (a), " at de Picter, Sax- 
” oner, Skoter og Attakotter paaferte de Britannier bestandige 
" Plager og Ulykker;" lceggende til paa et andet Sted (b) ” at de 
" Picter, som den Tiid havde deelt sig i 2de Folk, de Dikalidonier 
" ög de Vecturioner, famt de Attakorrer, der vare et meget sirid- 
" bart Folk, og de Skoter fvermede omkring (i Britannien) og ud- 
" plyndrede mange Steder. " Om hvilke Attikotorer, som de der 
kaldes, og Skotter, Hieronymus fortceller i et af hans Breve (c), 
at de havde Hustruer og Born tilfceltes; en Fortcelling, sont vitser, 
at diste Folk maa have vceret store Barbarer, etter udraabte derfor, 
og som, foruden andet, kan give Anledning til at troe, at ved be

meldte

(a) See hans Hiftoriarum Lib. 24. Cap. 4. pag. 315. edir. Valefiii 4.
(b) See nysanfm'le Sted, pag. 346.
(c) See Utierii Antiqvitates Ecclefiæ Britannica', pag. 307.
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meldte Adogit, eñer KñÑLtt, Kattakotti, Attiffoti ogAttigotti 
(stråledes vidner Guil. Cambdenus (a) at Navnet lyder i endeel 
haandffrevne Exemplarer af Hieronymo) iitaa vcere sigtet ister til 
de gamle Joter, eller Indbyggerne i de Gamles Iotunhemr, fom 
laae just paa de Steder, hvor Jornandes stetter sine Adogit, de cest 
dre Skrwente deres Attagorce, nemlig often og norden for Floden 
Bagi og Elivaga (b) og derfra vildere, langs Kysterne af Iishavet, 
hvilke Landes Indbyggere blive, af endeel vore gamle Skribente, 
ndraabte for grumme Vanffabninger, Trolle og Uhyrer (c), og 
deres Boliger beffrevne, fom overhyllede af et bestandigt Merke, 
li'gefom Jemandes siger, om de Adogit, at de i 40 Dage havde be
standig Nat, og Mela om de Hyperboreer, desamme, efter Plinii 
Beretning, som de Attagorce, at de havde bestandig Nat, et halvt 
Aar igiemmn.

§. 17-
At Jornandes ellers stetter de Adogit paa Scanzia, da de cest 

dre Skribente derimod scette deres Attagorce paa det safte Land i 
Skythien, ma a ei komme nogen underligt for, naar man betragter 
hvad om hans Scanzia tilforn er anfert, nemlig deels, at han har 
udstrakt den saa langt mod Aften, at den, for en ftor Deel, kom til 
at ligge ved og norden for Skythien, deels at ban har giort Stykker 
af det safte Land, til Deele as bemeldte Scanzia; hvorover mange 
af de midlere Tiders Skribente ogsaa henregne den til Skythien (d). 
Men meere besynderligt er det, at de Adogit yderst paa Scanzia, 
mod Norden og Aften, eller de Attagotter i Skythien, henne ved 
Indledet til det Kaspiffe Hav, sindes at have giort det store Spring, 
fra Skythien af over til Britannien, og der at have siaaet sig i Sest

D 2 v stab

(a) See Cambdens Britannia, pag. 91, og UíTerius loc. cit. pag. 347.
(b) See 2lshandlingen, om de Norffes Oprindelse, pas;. 141«
(c) See nys anssrte Afhandling, pag. 151» og pag. 167.
(d) Som Hugo de S. Viclore apud Theodoricum Monachum, de Regibus Norvegiae, hx 

praefatione; Gemíius Tilbenenfis, in Scriptor, Rerum Bruns vic» Tool 2. pag. 955. med
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ssab med de Pieter og Skoter. Dette er dog noget , som ester Jor- 
nanäisBegreeb cm Scanzia lcet kan forklares, og er i sig selv ei urii- 
meligt. Hans Scanzia, ligesom Ptolemæi Scandia, laae ei langt 
fra Britannien; de gamle Brittanmsse og Engelsse Skribmte be
rette eensstemmig, at Picterne vare komne fra ' Skythien (a) ; der 
hoede de Attagotter; der vore gamle Jotter. Med hine Picter kun
de da disse lcet komme over til Brittannien; og de maa virkelig have 
Mort Krigstoge didhen, da anforte Skribmte fore dem der i Feld- 
ten, mod de Romere og Brittannier. Hvilke Skribentes Beret
ning, om de Uttagotters eller Jotters Toge paa Britannien, i Sel- 
ssab med de Picter og Skoter, og det allerede i Keiser Valentiniani 
Tider, kunne tilliige tiene, til at stadfccfte tvende Poster i den gamle 
Historie, som endeel nyere i vore Tider have giort sig Umage for at 
desmide, den forste nemlig, at de Nordisse Folk, de Norsse og de 
Jeter ister, have i meget gamle Tiider, allerede i det fierde Hun
drede Aar, om eifer, giortKrigstogetil Brittannien; den anden, 
at de gamle Picter udstamme her fra Norden.

§. i8.

Men nok herom; vi kömmt igien til vor Jornandes. Denne, 
esterat have talet om de Adogit, sour boende kcengft henne mod Nor
den og Aften paa Scanzia, kommer til de Skretofenner (b). Ef
ter foromtalte Lur, font vor Forfatter bruger i sine Fortccllinger, 
maa diste have boet ved Siden af hine Adogit, noget lcrnger hen 
mod Vesten. Dette tilliige med Navnet selv giver ftrax titkicende, 
at her tales om det samme Slags Folk, som endnu beboer vor 
yderste Norden, under Navn af Fenner eller Finner. Men dette 
afgior ei Sagen; her maa endnu usier underssges og faftscettes, 
hvor disse Skretofenner, efter Jornandis Beretning, egentlig maa 

have
(a) ” See Bedæ Hiftor. Ecclef. pag. 2. Higdeni Polychrom apud Gale, inter Scriptor. Bri

tan. 15. pag. 2cy.
(b) fov«nf»ttt Codice Ambrófiano,I«fc6:'Refénna>; hos Grotium, i hans Hiftor. Gotho- 
X JrÜm &c., tres Crefennæ: wén som denne erindrer m Prolegomenis, pag. 5, maa her l«-

sts Scritofennæ, som hos andre Skribente gemeenlig bruges.



angññende de Gamles Kundffab om Norden. 2g_ 
have boet, om inden eller uden for den Nordiste Halv-Ke, om vest, 
nord eller often for den Botniste Bugt. Til den Ende maa vi her, 
forend vi kunne gaae vildere, atter giere endeel almindelige An- 
mcrrkninger, faavel i Hensigt til bemeldte Finner/ som til Scannens 
evrige Indbyggere. Den ferfte er/ at Jemandes scctter endeel 
Folke-Navne, paa to adstilte Steder/ i sin Scanzia; hvoraf nlaa 
sluttes/ at derved ogfaa er sigtet/ til to adstilte Nationer/ lad vcere 
man/ efter Navnenes Lrighed at dommez skulde meene, at de sig
tede kun til eet og samme Folk. Saaledes melder han forst, om de 
Skretofennev, paa et, siden efter et langt Omsvob, omde^m- 
nalther, paa et andet, dernceft om de spagfcrrdige Finner, paa 
det tredie Sted. Paa samme Maade, taler han forsi om de ^Ane- 
thans, siden efter et langt Mellemrum, om de Guechidi; liigesaa, 
forst om de Gamigorh, derefter ogfaa om de Gothener, og om 
de Vstrogorher; om ei tilliige, efter foranforte Roderici Toletani 
Udsigende, om de Vrstgother. For det andet, fortiener dette, til 
Sagens ncermere Oplysning, fornemmelig og ister at anmcerkes: 
at vor Skribent deeler selv Scanziens Indbyggere, som i tvende Ho
ved-Klasser, ved at stette midt ind i sin Fortcetting, disse Ord: Sunt 
ex his exteriores &c., hvorved hatt gior som en Hoved-Forstiel, 
imellem de Folk, han opncrvner for, og dem, han opregner, efter 
bemeldte Ord. Mellem hvilke Folk denne kicendelige og betydelige 
Forsticel endnu, for det tredie, er at moerke: at blandt de Folke-Nav
ne, som anfores for Ordet: Exteriores, ere de sieefte i vor Norden 
ganste ubekiccndte; derimod blandt dem, som opregnes, efter be
meldte Ord, neppe noget, four jo der kan findes igien. Disse tre 
Poster skulle da tiene os til ftor Netledning, i vort Forehavende, 
iscer Ordet, Exteriores. Thi hos de Latinste Skribente bruges dette 
Ord gemeenligen, i Jord-Beskrivelsen, til at betegne de Steder, 
fom hgge mod Vesten, de vestlige Kanter, de mod Vesten boende. 
Ora Hifpaniæ exterior, bemoerker hos Pomp. Mela (a), den Kant af 
Spanien, som ligger mod Hesten, uden for Middelhavet; Galliæ 

D 3 ora ,

(a) See de Situ Orbis, Lib. 3. cap*  i«,
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ora exterior fígcíCDCé den pesîre (if Gallien (a) ; Extera Eu
ropas .hos Plinium (b), Le Vestlige Kanter as Europa,, mange an
dre Steder hos ham at forbigaae; og Mare exterius, hos Marcia
nus Heracleota (c) det vestlige Hav. Naar altsla Jemandes, ester
at have opregnet de paa hans Scanzia, mod Aften boende Folk, glor 
en Overgang fra dem, til andre, som han kalder: ex his, eller let
ter, ab his (dem, han hidindtil havde opregnet) exteriores; sññ kan 
vel ingen anden Meening deraf udkomme, end denne: at ligesom 
han hidindtil havde opregnet de mod Aften boende, saa vilde han 
itu anfo-re dem, som boede mod Vesten, eller Vesten fra hine.

§. 19-
Men hvor, maa man her spsrge, endes da Len estlige Deel af 

Jornandis Scanzia, og hvor begynder den Vestliget Dette skal ei 
blive vansseligt at udfinde, hvis man iagttager, at Jemandes, til 
Exteriores Scanziæ, henregner de Vftrogyther, de VVetyldi 
eller Sveuffe, og andre fleere, som stedse have beboet de eftlige 
Kanter af Landstrcekningen paa den vestlige Side af Astensem, og 
at han fremst i Spidsen for sine exteriores setter bencevnte Ostro- 
gother. Heraf udtrcrkkes denne lcrtte og naturlige Slutning, at 
Jornandes, til exteriores, eller til dm vestlige Deel af Scanzia, har 
henregnet alt hvad som ligger vesten for Afterseen og vesten for den 
Finsse Bugt; hvoraf vildere folger, at alle de Karle, alle de Folk, 
som af hant opregnes, ferend han kommer til exteriores, til de 
Ostrogother ister, maa blive uden for vor egentlige Norden, uden 
for Danmark, uden for Norge og Sverrig, eller de maa seges, ei 
i de vesten for bemeldte Aftersee, nuti alle i de esten for den liggen
de Kanter; hvor da ogsaa bemeldte Skrirofeuner maa faae deres 
Boepcele, ved Siden af og vesten for de Ado'git eller Ioter, fslge- 
lig omtrent i de Gamles Biarmaland, samt norden og vesten om 
Gandviken, eller det Hvide Hav, hvor Other fra Helgoland i 

Norge,

(a) See nys anfsrte Sted. cap. 2.
(b) See hans Hiftor. Natural. Tom. I. pag. 221.
(c) See Geogr. Græ. Min. Tom. j. pag. 65.
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Norge, vor coldste Nordiste Iordbestriver, stetter de Terfcrmcr (a)v 
Bemeldte Gkritofinner holder man gemeenlig for at vcrre saa kal
dede, af deres Fcerdighed, i at stride etter lobe paa Skier over 
Sneen; denne Meening har , endogsaa fra meget gamle Tider af, 
veeret vedtagen og almindelig, fom fees af Pauli Diaconi Beret
ning (b); og den fynes meget vel at komme overeens, faavel lned 
Navnet selv, fom rned Finnernes Levemaade. De Skridfenner, 
siger Grotius (c), have faaet Navn af at lobe; de Redefcnner, af 
at kiore. Men jeg tviler lneget paa, at dette kan vcere antageligt. 
Kiore ei alle Finner, maatte man spsrge? lobe de ei alle paa Skierl 
jo den Kunst forftaae de alle, og have vel stedse forsmået den; den 
var, i de ccldre Tider, ogsaa overalt gioengs blandt de andre Nor
dens Indbyggere, ister blandt de Norste, hvis Printser og Konger 
have regnet den Legems-Hvelse blandt Deres fornemste Kunster. Un
derligt derfor, enten at visse Finner stulte have faaet Navn af det, 
fon: var tilftrlles for dem alle, eller at man har tillagt Finnernes 
Navn et stort Frastillelfes Mcorke, af en Ting, som var blandt 
dem saa almindelig. Navnet, Skritefinner, troer jeg derfor, 
maa vcere kommen, af en meere sterdeles Ting, af en vis Håndte
ring, der har varet i Brug, kun blandt visse af dem, ei blandt 
dem alle. Skrci, eller som Forfatteren til Historien om de Dan
stes Reise til det Hellige Land (d), har udtalt det, Skreitz, kal
der man i Norge en viss Sort Fist, af Torsteflaget, fom paa en 
vis Tiid af Aaret fanges i stor Mcrngde, paa de Norste Kyster, 
fornemmelig i Nordland og Finmarken, ogsaa af Finner, eller af 
de saa kaldte Si^finner. De blandt Finnerne, som dreve denne 
Håndtering, i de crldre Tider, maa da, af deres Skrei- eller Skreit- 
Fifferie, hvorved de stiltes fra dem, som man endnu kalder Freld-

Firmer,

(a) See hans Peripins, in Vita Alfredi per Spelmannum, og bag ved Are Frodes Zflenditt- 
gabok, udgiven af A. BufTæo, §. 4.

(b) See de Geftis Longobardorum, cap. 5.
(c) See hans Prolegomena, ad Hiftor. Gothorum Ac. pag, 5.
(ci) See Profectio Danorum in Terram Sanclam, ndgivm nf Kirdimanno, Cap, 9^ 

pag*  146»
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Armer, vare blevne kaldte Skrei- Skreir- eller Gkriks-Finner; 
og de MÑÑ det vare, som Jornandes her ister omtaler.

§. 20.
Fra de Skritosinner kommer vor Skribent til de saa kaldte 

Suethans, hvilke han beffriyer^som navnkundige, af deres yp
perlige Heste, af deres Sabe!-^)kmd, og andre smukke Skind- 
Varer etter Pels-Verke, hvormed de dreve Handel, igiennem utal
lige andre Folkes Lande, liige til de Romeres. Neppe, det jeg 
veed, har nogen tvilet paa, at ved bemeldte Suethans jo bor for- 
staaes de Svenske; det miser, harman meent, NavnenesLiighed. 
Jeg troer tvertimod, dette vitser, hvor leet Navnenes Liighed kan 
bedrage. At Jornandes, med sine Suethans, har sigtet til de Sven- 
ffe, ffulde jeg neppe troe, at nogen vil ansee for riimeligt, som med 
forneden Opmcerksomhed laser beineldte Skribent, etter har lagt 
Mcerke til hvad om hans Scanzia, dens Beliggenhed, dens Stram
ning, dens Indbyggere, er i Almindelighed tilforn anfort: det pas
ser paa ingen Maade sammen; ei heller passer det sammen med de, 
af Skribenten felv anforte Kicendemcerker, paa de Suethans. Hvor 
finder man, hos nogen gammel Skribent, berettet at de Svenffe have 
varet sårdeles beromte, af deres ffionne Hefte, etter af deres Ryt
teriet Hvo beretter os, at de Svenffe nogensinde, etter i Jornandis 
Tuder, have drevet Handel med de Romere t Finder man vel noget- 
fteds, enten hos vore egne, etter fremmede Skribente, berettet, om 
saadan Overfisdighed, paa Sabelskind og andre defliige kostbare 
Pelsvcerke blandt de Svenffe, at bemeldte Skind have varet deres 
sadvanlige Kladedragt, og at de dermed have drevet Handel, paa 
fremmede Steder, isar med de Romere t Vist nok ikke. Man fin
der det, sour er tvertimod, nemlig at de Svenffe saavel som de an
dre Indbyggere her i Norden, deres Printser og Konger isar, have 
ladet indkiobe bemeldte Varer, paa fremmede Steder, saasom i 
Holmgard, i Gardarike, i Aufturveg, eller i de norden og osten onr 
Hstersoen beliggende Lande. Man har Erempel derpaa, i den 
Norffe Konge Harald Haarfager, og iden Svenske Konge, Erik

Emund-
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Emundson, hvis Hofmand og Kioemper, udsendte paa begg^ Su
der -il Holmgard, for at indkisbe kostbare Skindvarer, og dermed 
underforede Kapper, komme der, om bemeldte Varer, i Striid 
med hinanden (a). En (Audleikur, kaldet Gerski, lod Kong Oluf 
den Hellige engang reife til Gardarike, for der at indkiobe dyrebare 
øHiib, som Kongen vilde bruge til Stats-Klader (b); en anden 
Gang brugte han, i samme Erinde, en ved Navn R.arl, der i Sel
skab med den bekioendte Thore Hund, reifte til Biarmeland, og 
kiobte der Skind-Varer, bande for bemeldte Konge og sig selv (c)- 
Hvilken Handel, pan bencrvnte Steder, og Indkiob der af Skind- 
Varer, blandt dem ister af Sabelskind, blev af endeel dreven med 
den Fliid, at de finge Til- eller Kge-Navne deraf, blandt andre en 
vis Mand, ved Navn Br^rn, som blev kaldet Skinna-BOrn, 
fordi han, beder det (d), seiglede til Anfturveg (e), og der indkiobte 
Graa-Skrnd og Sofala-Skrnd.

§. 21.
Dette med andet meere, som her forbigaaes, vitser tydelig, 

at hverken Norge, ei heller Sverrig have i fordum Dage vcrret saa 
beromte, af deres Skind-Varer og kostbare Pelsvcrrke, eller drevet 
saadan Handel dermed, at Jornandes kan didhen have sigtet med 
foranforte Beffrivelse over de Auethans; hvorimod alt dette pas
ser, uden Modsigelse, allerbest paa de norden og often om Oftersoen 
beliggende Lande, eller paa de nordlige Kanter af nu verrende Rus
land, ligesom ogsaa paa Sibérien selv, hvor stedse har vcrret dre
vet, og endnu drives en vidloftig Handel, med bemeldte Varer; 
hvorfra Adam af Bremen ogsaa vidner (f), at de udenlandske 
pelsverke, eller de kostbgre Maar- og Sabel-Skind (martures 

pretiofi,

(a) See Pattr Hauks Habrokar, Flateiar-Bok, og Norffe Histories 1 Deel, pag. 214.
(b) See Heimskringla, Tom. 1. pag. 443. edit. Permgik.
(c) See nysanferte Sted, pag. 620.
(d) See Sagann af Dhorde Hredu.
(e) Saaledes kaldte vore Forfadre alle kande osten for Asterssen.
(f) See de Situ Daniæ, pag. 14.
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pretiofi, vertes marturinæ) i hans Tiid komme; og hvor de HuNtp 
gari etter Ungarer, i de celdfte Tider, have havt deres Boepale, 
paa de henne mod Sibérien beliggende Kanter; hvilke Hunugarer 
maa vift nok, for en Deel, have udgiort de saa kaldte Suethans, 
eftersoin Jemandes selv udtrykkelig vidner (a), at berneldte, i .Aky- 
rbien boende Hunugarer vare deraf bekicendte, at fra dem kom 
den Handel, der blev dreven med MaarMnd (pellium murina
rum commercium) ; og da paa dem det Kicendemcerke desuden faa 
vel passer sig, som Jemandes giver os paa de Suethans, at de 
brugte ypperlige Heste. Det er bekicrndt, at de Hungarer have, 
i åre Tuder, liigesom de endnu ere, vceret kicekke Ryttere, og at 
Le have, liigesom Tatarerne nu omstunder, havt rafte, modige, 
samt til Krig og andet Arbeide vel svede og haardfsre Heste. Her
til kommer endnu dette: at som de Guignes har viift, i en Afhand
ling, indfort i Memoir, de l’Academie des inscriptions & Bel. Lett., 
Tom. Z2. have de Romere, i celdre Tuder, virkelig fort Handel 
med Tatarerne, end ogsaa med de Chineser, men ere deri meget 
blevne hindrede, af Partherne. End ogsaa i Jornandis egne Tuder, 
ved Aar 569, sendte Tatar-Chan Gesandte til Conftantinopek, hvilke 
stiftede der det forste Forbund, mettent Torker og Romere. Til 
bemeldte Handel , i de nordlige Kanter af nu varende Rusland, og 
i Sibérien, maa da Jemandes her have sigtet; og den synes at have 
varet i Gang, fra umindelige Tiider af, end ogsaa lange for Christi 
Fodsel, da Herodotus selv taler em den (b), og beretter, at de 
Gkyrher, fom boede hos det Sorte Hav, pleiede at reise paa Kiob- 
mandftab, til Lande, saa langt bortliggende mod Norden, at de 
under Veis maatte passere Folk, som talede 7 Slags adskilte Sprog, 
og derfor betiente sig af liigesaa mange Slags Tolke.

§. 22.
De Suethans maa da ei soges i Sverrig; det vil blive etfor- 

gieves Arbeide. Men hvorfra, maa her sporges, have de da faaet

(a) See de rebus Geticis , cap. 5.
(b) See hans Melpomene f. Hiflor. Lib. 4. §. II. IZ.
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et Navn, der saa meget liigner de Svenffesê Her maa Erkes t ar 
vore gamle Forfadre have lrdstrakt Navnet Soerrig o: Svithiod, 
folgelig tillage Navnet Sviar, Svear og Svenske, langt over nu 
vanende Sverriges Grandser, og ved Ordet Svithiod villet over
satte Navnet Skythia, saa at de, ruder deres Svithiod have un- 
dertiiden indbefattet alle norden for det Sorte og det Kaspiffe Hav 
liggende Lande, og kaldet dem Svithrod hm Mikla, edur hm 
Ralda, det Store eller det Kolde Sverrig, for ved dette Tittceg at 
Me dem, fra det egentlige Sverrig, som de, uden Tillag, kaldte 
Svithiod. Dette sees af vor ypperlige gamle Skribent, ønotre 
Stnrieeson, hvis Ord herom, saavel i denne, som i sieere Hense
ender , her fortiene at anfsres. De ere disse (a) : " Paa den nordre 
" Side af det Sorte Hav ligger Svithiod hin NJikla eller hin 
” Rallda, hvilket nogle sige at vcere ei minder, end det Store 
” øerkland (b), men andre givre ligesaa stort, som Blaaland det 
" Store (c). Den nordre Deel af (dette) Svithiod ligger ubeboet, 
" formedelst Frost og Kulde. I Svithiod ere mange store Herreder, 
" smut mangfoldige r^lags Folk og Tungemaal. Der ere 2x¿*  
” fer, der ere Dverge, der ere Btaamcend, der ere nrangehaande 
” underlige Folk, der ere ogsaa forfærdelige store Dyr og Dra- 
” ger. Norden fra de Ficrlde, font gaae uden om de bebyggede Lan- 
" de, lvber den Flod igiennem Svithiod, som med Rette heder Ta- 
” nais, men blev tilforn kaldet Tanaqvifl eller Vanaqvrsl. " Nav
net Svithiod have da de Gamle brugt, om tvende adffilte Steder, 
om et Land, i vor Norden, om heele Strikningen norden for det 
Sorte Hav, eller om'de nordlige Kanter af nu vccrende Rusland, 
om det kolde Svithiod ister. Dette maa Jornandes have hort af 
hans Landslncend, eller hort det af Folk her fra Norden; han har 
derover anseet sig befoiet til at stette Svenske paa begge Steder:

E 2 men

(a) See Heiwskrintzla, Tom. i. Cap r. pag. i. edit. Peri n gild old.
(b) Ved Serkland forstode de Gamle en stor Deel af Asien, Persien ister, undertiden en 

Deel af Afrika, undertiden og Spanien, saavidt det var beboet af Saracenerne, af hvilke 
Navnet uden al Tvil har sin Oprindelse.

(c) Herved have vore gamle Forswdre forstemet Afrika, men ister Mhiopien»
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men at han har sat dem begge ind paa Scanzia, det er uden al Tvil 
ffeet, paa Grund af hans foromtalte Begreeb, om Scanziens faa 
store Strcekning, at derunder er indbefattet den storste Deel af nu 
vcerende nordlige Rusland, indtil Floden Petzora, eller hen imod 
Sibérien omtrent, hvilken Landftrcckning vore Forftedre ssnes at 
have egentlig forstaaet ved deres Svithiod hin Kallda.

§. 23.
Jornandis Suethans have vi da fundet, i det kolde Sverrig; 

og til dem har uden Tvil henhvrt en stor Deel af den turba diverfa- 
rum nationum, fom Skribenten strax derefter omtaler, de Teufthes, 
de Vagoth, de Bergio, de Liothidcr, med andre fiecre. At udfin
de, til hvilke Folk Jornandes her har sigtet, hvad han har omtrent 
meent, med disse Navne, og at fasifcette disse Folkes Boepcrle i Al
mindelighed, vil nu vel ei blive sira fcrrdeles vanskeligt, lad vcere 
man ei er i Stand, til at givre Regenffab, for enhver af bemeldte 
Ting iscer, hvilket vil blive en vanffelig, om ei ganffe ngiorlig Sag. 
De maa alle have boet, i bemeldte nordlige Kanter af nu vcerende 
Rusland: det fees afforegaaende; og kunne altfaa ved forbencevnte 
Teufthes, ei vcere meent de faa kaldte Tmstboar i chstergoth- 
land (a), paa den vestre Side af Hsterfoen; ved de Vagoth, ei 
Vestg^rheme (b); ved deBecgro, hverken Bergen i Norge, ei 
heller Bicerg Hcerat i Skanne (c), ei heller vore Nordmceud i Al
mindelighed (d); ved de Hallm, hverken Halland, ei heller Hal- 
lingdal (e); ved de Liorhidcr, hverken den gamle Stad Li^deje 
hos Goth-Elven, ei heller Ludgudde Herrer i Skanne (f). Efter 
hidindtil anforte, scetter Jornandes de Arhellu!, de Fmnaither, 
deservir, deGautigorh: men med de forstncevnte, kan ei vcere 

________________________________________________ sigtet

(a) See Broocmans Dcffrifwelse êfroer Hster-Giéthland, pag. 7.
(b) See nysanforte Sted.
(c) See Monumenta Scania?, Part. 1. pag. 42,
(cl) See Broocman paa anforte Sted.
(e) See anforte Monum. Scan. pag. 44,
(f) See Broccman paa anforte Sted.
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sigtet, enten til de Aiboboar (a) et heller til Albo-Herret i Skan
ne (b); med de F'mnaither, ei tilLinveden i Veftergothland (c); 
med de F er vir, ei til de Fersinger eller til Indbyggerne LFcrrs- 
Herret i Skanne (d); med de Gantlgoeh, ei til de Giringer, i 
bemeldte Skanne (e). Ligeledes knn med de Evngorer, som Jor- 
nandes siden omtaler, ei vcere sigtet til Indbyggerne i Verend, i 
Veftergothland; med de Othirrger, ei til Indvaanerne i Nyrhmg 
sammesteds (f) ei heller til Beboerne af Othen-Herret i Skan
ne (g). Alt hvad man her har med sig, der ffulde time til Beviis, 
er en ringe Overensstemmelse mellem Navnene: men pan den an
den Side har man imod sig alle foranforte Omstændigheder, af 
Scanziens Beliggenhed, Strcekning, de der vcerende Indbyggeres 
Inddeeling, med meere, som viiser, at nysncevnte Folk ei have 
boet, ide vestlige, men alle i de ostlige Kanter afScanzien. Be
synderligt er det desuden, ctf Jemandes, som kun med et eeneste 
Ord ncevner de storfte og betydeligste Folk i Norden, de Svenske, 
de Ostrogother, de Danske, ffulde voere saa noiagttg i at opregne, 
eller saa noie have kicendt endeel smaa Herreder i Gothland og 
Skanne, som faae, uden for de Steder selv, endnu kioende: men 
endnu meere bestmderligt, at han forsi ffnlde navngive visse Herre
ders Indbyggere, i bemeldte Gothland og Skanne, og saa siden, 
tale om de Ostrogother og Skaaninger, som fra hine ganffe adffilte.

§. 24.
Det bliver altsaa et forgieves Arbeide, at lede efter bemeldte 

Folk, paa den vestre Side af Ksterseen: mm lad os see, em vi kun
ne finde dem, pan den oftre. Paa sidstnreldte Kanter, eller øftm 

E z for

(a) See Bmocmans Beffrifning öfwer Aster-Giöthland, pag. 7.
(b) Oasaa dette sammesteds.
(c) See Mo num. Scaniæ, Part. i. pag. 35*,
(d) See Broocman paa anførte Sted.
(e) See Broocman sammesteds. ,
(f) See Mon um. Scaniæ, Par. I. pag. 20.
(g) See Broocman paa nys anførte Sted.
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før ØVemA / scktter Saro Gmmînaticus (a) numerosam gentium 
barbariem, en Samling cif mangfoldige barbariske Folk; pan be
meldte Kanter, Ølien for øverrig, hvor store Udørkener laae, 
strtter ogsaa Adam af B renren (b) monftrofos bom inum greges, CU stor 
Hob vanffabte og grumme Mennesker; der liigeledes Snorro, paa 
anforte Sted, mangfoldige ølags underlige Folk og Tunge- 
maale (c). Hvo seer ikke strax her Overeensstemrnelsen med det, 
sont Jemandes kalder diverfarum turba nationum ? og kan vel nogen 
riimeligere Slutning heraf giores, end at han og hine Skribente 
sigte alle til eet og det samme, alle til visse Folk, som boede osten 
for Sverrig, eller i de nordlige Egne, af nu vcerende Rusland; I 
bemeldte Egne have, efter anfsrte Bidnesbyrde, boet allehaande 
Nationer, som Jemandes siger; der have, som vore gamle Skri
bente bemte, ister boet Tbusser og Rim-Tbusser, Joker eller 
Jorner, Rifer, Bergrrser, Halfriicr eller Halfrrølle (d), og 
andre, efter deres Forestilling, underlige Skabninger. Demmaa 
Jemandes have hort ncevne af Folk her fra Norden, eller af sine 
Landsmcrnd; men han kan selv have hort etter ffrevet feil; at 
Skrive- og Lcefe-Feil have overalt indsneget sig, i hans Historie om 
Gotherne, det sees tydeligt. Naar dette haves forfine, kunne' 
hans Teusthes ei blive andre, end vore Forftedres, etter gamle 
Skribentes, Tbuffer etter Thussts; hans Vagorh ingen andre, 
end Vagi-)ot, Vagi-Ioter, etter de Ioter, som boede hos Eli- 
vaga etter Bagi-Floden (e), de samme uden Tvist som endeel gamle 
Skribente kalde Attagortcr; hans Bergio intet andet, env' 
Bergjor, eller Ioter, som boede paa visse Bicrrge, modsatte hine 
Bagoth, som boede ved Bandet etter Havet; hans Hallin liigesira 
ei andet, end Halris, Halfris, etter vore Forfadres Halfriser; 
og hans Liothider maa blive det samme , som et ister, fremfor hine 

andre,
(a) See hans Diñoiv. Duk Lib 6. pa g. IOZ, edit. Stephanii, og FortñleiU
(b) See de Situ Daniæ, pag, 21. edit, Elzev., int. Traft. Var,
(c) See foregaaende §. 22.
(d) See Th. Torfæi Hiftor. Norveg. Par. I. psg. 114,
(e) Errdeel feette her Iotunheim. See Samsons Fagra Saga, Cap. 13. pag. 20,
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andre, fcelt og vanskabt Folk, eller et Ord, som er sammensat, af 
Liorur, der i vort gamle Sprog bemccrker en hcrflig en, en der har 
en hccflig Lyde i Ansigtet ister (s), og af Ordet Throd, som be- 
mcrrker et Folk; hvoraf Jornandes har g rort Llorhrda:, lrigesom 
han af Navnet Svithiod har giort Suerhldi. Disse Folk, siger 
nysncevnte Skribent, at have beboet et lvwnr og frugtbart Land, 
men som var andre F'olkes Indfald og plynderrer rnrderka- 
stet. Dette passer ogsaa vel nok; det er bekiomdt, at de ved Dvina- 
Floden liggende Lande, det store Perrnien ister, med fieere, ere 
jcevne og frugtbare Lande; man veed, at paa de Kanter, eller i det 
gamle Iotunheim, satte endeel af vore Forfadre deres Glcesisvoll 
og Odamsager (b), hine frugtbare og lykkelige Egne, hvor deres 
Boliger, efter Deden, ffulde blive, og hvor omtrent endeel gamle 
Grceffe og Romerske Skrib ente ogsaa stttte de Hyperboreer, der 
beboede et herligt og frugtbart Land (c), og hvorhen vore gamle 
Forfccdre, de Norffe ister, ogsaa i de cetdste Tiider, sorir sees af 
SturlaugsSaga (d), giorde Soerover-Toge, for at plyndret det 
af den; saa kaldte Brarmaland, eller i de ved og often for Dvina- 
Floden beliggende Lande (e).

5. 25.
Nceft efter hidindtil omtalte Folk, strtter Jornandes sire Folke- 

Navne, de Arhelml, de Fervrr, de Fmnaither, de Gautigoch. 
Disse have vift nok boet, paa samme Kanter, som hine foranforte, 
mm hvor omtrent, esser hvilke Folk derved bor forftaaes, det er 
blandt alt, hvad i anforte Beffrivelse over Scanzien forekommer, 
nceften det vanffekigfte at afgrore. De maa have boet osten for 
Hstersoen, det er vift; og de kunne ei have boet langt fra den, da 
jornandes, i at opregne Indbyggerne paa Scanzia, NN kounner de 

________  saa
(?) See Gudmundi Andrea Lexicon Uland, pag. 167.
(b) See Afhandlingen vm de Norskes Oprindelse, Kap. 4. §. 9 og 12, pag, 136.
(c) Ser Mela, d'e Situ Orbis, Lib. 3. cap 5. samt Afhandlingen, cm de Norskes Opring 

delsc, paa nys anforte Sted.
(d) See Norske Histories fo: ste Part, paar, igi og 132.
( ) See vm Biarmalaud metre, i Forsoget til Norges gamle Geographic
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faa kaldte Exteriores ncer. Riimeligst derfor, at her er sigtet til 
Indbyggerne i Estland og Liflaud, hvilke vore Forftedre kaldte 2Li- 
skhir, men en vis Stroekning, af bemeldte Lande, Adal- eller 
Athal-Gpsftl (a), et Navn, som meget liigner vor Skribents 
Athelnil. Nccst disse scetter han de Ferorr. Skulde her, med en 
liden Forandring, eikunne lcrftsFcnairi et Ord, der med den, i 
vort gamle Sprog scrdvanlige Endelse rr, er det samme, som Fenni. 
At diste, nemlig Finner, have boet paa nys meldte Kanter, ftes 
tydelig, af Taciti Beretning (b), andre her at sorbigaae (c), som 
setter dem i de often sor Oftersoen beliggende Land rcekninger; Est
land og Lifland sinder man, i gamle Dage ogsaa virkelig at have 
fort Navn af Finland (d). Fervir blive da riimeligst ei andre, end 
Fennir eller Finner. Men underligt er det, kan her siges, hvis 
Fervir er det samme, som Finner, at Jornandes da, strax efter 
Fervir, kommer frem med de Finnaither - hvilke ogfaa maa votre 
Finner. Finner have de vift veeret, men noget forskiellige, fra hine. 
De Norffe kalde endnu Finnernes og Lappernes Koner, Zinneiter, 
og blandt deln er det gicmgs at sige: en Finn og en Finneit, for 
en Finsk Mand og en Finsk Kone., Jemandes maa, af Folk her 
fra Norden, have hort tale, om Finner og Finnaither; han har 
hort diste Navne ftedft at foies sammen, derover ogsaa sat dem 
sammen: men han har ei sorftaaet Tingen ret, og derover fat de 
Finner og Finnaither som to adffilte Nationer. Saadanne Feil- 
ragelftr ere giccngft; de kunne leet indsnige sig. Mueligt have Jor- 
nandis Finnaither noget tilscrlles, omeialt, med hans Aiiwumnæ, 
eller Hexe-Qvinder, af hvis Omgang med viste ureene Aander 
(ventelig med de boller og de Cufjer, som vore gamle Skribente 
omtale) de Hunner havde deres Herkomst, efter gamle Beretnin

ger
 

(g) See Heimskringlñ, edit, Peiingik. Tom. i. pag. 41. og pag. 319.
(b) See hans Germania, Cap. 46.
(c) See Afhandlingen, om de Norskes Oprindelse, pag. 230.
(d) See Forsog til Norges gamle Geographie^
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ger (a). Liigesom Adam af Bremen (b), af de Navne O-vcrn 
og åvconland, som'han er ret har forsmået, har dannet os et 
åindeland (c) og et nyt Amazonist Folk her i Norden, som er 
har havt Sted, uden i Skribentens Hicerne.

§. 26.

Nceft op til de Finnaither scetter Jemandes de Gautigoth,z 
men stiller dog disse kicendelig fra hine, ved det seere Kiomdemcerke, 
at de vare et hurtigt og meget stridbart Folk. De Gautigoth 
have da boet paa stnnme Kanter, som hine Finnaither; dog have 
de ei vceret af nogen Finst Folkefcrrd: det viifer den af Skribenten 
gjorte Forskiccl; det viifer og Navnet selv. Gautigoth seer man 
tndelig at vcere det samme, som Gauthrod, Gothiod, eller God
rod, det Folk, som beboede Godheim, en Landftrcekning, som 
kaae osten for Asterfoen (d), hvor den crldgamle Grceste Reisebe- 
ffriver fra Marseille, pyrheas, scetter de Guttoner (e), og hvor 
endeel af vore gamle Skribente liigeledes fcrtte deres Gothaland og 
Reidgothaland (f). Her have da Jornandis Gautigoth boet, og 
boet der i Naboestabet af Finner, hvilke have, i fordum Dage, og- 
saa paa bemeldte Kanter havt deres Voepcele. Alt dette, troer 
jeg, at vcere faa tydeligt, at det ei behover viider Beviis. Men 
have de Evagorer, iblandt de Othrnger, om hvilke Jemandes 
siden taler, ogstm boet paa de Kanters Vist nok. Skal man no
getsteds finde dem igien, maa de soges der. Alle osten for Efter
som liggende Lande, kaldte vore gamle Skribente, med et almin
deligt Navn, Ansturveg og Austurnke; Estland det Store 

kalder

(a) (g>ce Jornandes de geftis Getarum, Cap. 24.
(b) De Situ Daniæ, pag. n og 13. hos Lindenbrog, i Scriptor. Rerum Septentr.
(c) Terra Fœminarum kalder han det, paa anførte Sted, pag. n. 15.
(d) See Afhandlingen, om de Norstes Oprindelfe, pag. 106. og 116.
(e) See de Gamles Kundffab om Norden, i Selffabets Skrivters §de Deel, pag. 16&
(f) See Hervarar-Saga og fleere Steder.

F
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kalder liigesaa Adam af Bremen, dm store Ge, som laae nccst ved 
Mindernes Land (a). Bemeldte Landes Indbyggere har forom
talte Pytheas kaldet Ostiones, vore Forftedre dem Ersthir, uden 
Tvil ogsaa Ostunger eller Ostmger; bboraf Jornandes, eller ret-, 
ter hans Kopiister, have giort, ved at udelukke et Bogstav, Nav
net Orhmger. Til dem, som et almindeligt Folke-Navn, have 
blandt andre, de saa kaldte Evagorer vceret regnede; og om denr 
ister har Jornandes hert tale. De Ntññ altsaa ister have va'ret be- 
remte, paa Le Kanter; og derover passer Navnet sig intetsteds be
der, end paa de gamle Vareger, et Folke-Navn, som Slaverne, 
eller Rusterne ister, deels have givet alle Fremmede her fra Nor
den, alle fom komme til dem over Merssen, hvilken de kaldte Va
reskor More, uren deels og i Sccrdeleshed tillagt dem af bemeldte 
Fremmede, som havde fcrftet Boepcele, i bemeldte Austurveg, eller 
blandt de Ostmger, i nu verrende Novogrod og omliggende Eg
ne, fra hvilke de Russisse Forsier have nedstammet, som regierede 
over dette nu mcegtige Russisse Folk, da det forsi begyndte i Hi
storien at blive navnkundigt. Dette Navn maa, altereede i Jor- 
nandis Tilder, have vceret gicengs, paa de Kanter; de Vareger 
maa have da giort sig der bekicendte: men Jornandes maa have 
hort dem kaldes Evarcger, i Stedet for Vareger, efter en Mund
art, fom blandt Rusterne ftlv ei er ustedvanlig, naar de, f. Er. 
sige: Lcatharma, for Catharina; liigesom hos gamle Skribente 
sindes brugt -Lffandmavia, for Skandtnavla, Effandia, for 
Gkandlñ (b), Abalcia, for Baltia (c). Evareger bliver altsaa, 
efter bemeldte Mundart, det samme som Vareger; det bliver ved 
en ringe Omstettelse af et Par Bogstave, en Omstrttelse, som er 
meget gicengs og almindelig, ogstm det samme, fom Evagerer eller 
Evagorer, saa at disse Navne ei bemcerke uden eet og det samme.

§. 27.

fa) See de Situ Daniæ, pag. 13,
(b) See Peringikiolds Annotationes in vitam Theodorici per Cochlæum, pag. 330,
(c) See Selffabets Skrivters Tom. 9. pag, 169,
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§. 27.

Fra bemeldte Evagorer og de andre foropregnede Folk, paa 
den ssilige Side af Hsterssen, som vi hidindtil have igiennemgaaet, 
begiver sig mt Jornandes, til de faa kaldte Exteriores, til de vesten 
paa Scanzia boende. Saavidt jeg af alle Omftandigheder kan 
flutte, har vor Skribent, under sine Exteriores, tilliige indbefat
tet Jndvaauerne i nu vcerende Finland: blandt alle foropregnede 
Folk harman intet fundet, fom didhen med Feie kunde henfores. 
Naar dette agtes, fees leet, hvorfor han, iblandt bemeldte Exterio
res, har fat de Ostrogother fremft i Spidsen, som de nemlig, rømi 
forsi mode, naar manganer fra Lifland, Kurland og de Kanter, 
over Hstersoen, mod Vesten. Men markeligt er det, at Skriben
ten, fra bemeldte Ostrogother, springer mod Vesten over liige til 
de Raumancler og I^angnarmer, taler derefter orn de Sve- 
thldi eller Svensse, siden orn de Dansse, rued fleere. Dette vit
ser, at Jornandes her ingen vis Tur folger, men opregner Indbyg
gerne, i diste Kanter af Scanzia, orntrent liigesom Hukommelsen 
frentstillede dem. De Vstrogother ere saa vel bekicendte, at det 
er nok, at have ncevnt dem. Det samme omtrent kan siges, om 
de Raumariciec og Raugnaricter, det er, Indbyggerne i de 2de 
Norske Distrikter Raumarrke og Hringarike. Dog ere tvende 
Ting herved at marke: i) at Navnet Ravmarrcia skrives med an, 
efter den Norsse Udtale, ei med øi eller ø, efter nu vcerende Is
landsse Udtale. Hine Norsse Udtale maa altfaa vcere den aldsie: 
thi riimeligst er det, at Jornandes eller hans Forgicenger, har 
ssrevet Navnet, fom han har hort det udtales, eller ester mundtlig, 
ei ssrivtlig Beretning. For det andet mcerkes, at blandt de mange 
Landskabe og Riger, som Norge fordum har indbefattet, ncevner 
jornandes benavnte tvende nasien gansse alleene, men derimod ei 
Landets almindelige Navn, Norge og Norske, da dog langt al- 
dre Skribente, end ogfaa de, fom have levet for Christi Fodsel, 
have vidst at navne Nerrgon eller Norge. Hertil kunne tvende 
Ting have varet Aarfag. Helgelanb og det nu varende Thrond- 

F 2 hiemsse
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HLemfke have, i de crldste Tilder, alleene fort Navn af Noreg eller 
Norvcg; det er tilforn paa andre Steder beviist (a). Men den 
Nordenficeldste Deel af Norge maa enten Jornandes et have kicrndt, 
det give fleere Omstcendigheder tilkicrnde, eller Navnet Norge maa 
endnu i den Tud eivcere blevet almindeligt, eller ei have strakt sig 
uden for det Nordenficeldste; det var derfor Skribenten ubekicrndt. 
Indbyggerne paa 2xaunrarike og i Hrrugarrke derimod, maa 
ved visse os nu ubekicendte Omstcendigheder, eller ved et vift Tilfal
de, have giort sig beromte, eller vcrre blevne Skribenten bekiccndte, 
fremfor andre Folk i Norge. De Raumarikiffe Konger have virke
lig en Tiid lang vccret meget mcegtige, iscer under Kong Epsscin 
JUraade, fom indtog en stor Deel af det Throndhiemffe, og giorde 
sig beromt ved sit mod Ind-Thronderne udsvede Tyrannie (b); men 
endnu meere beromte have de mcegtige Hringarikifke Konger, Half
dan den Gainle, og hans mange Sonner vceret, fom en Liid- 
lang opfyldte heele Hsterfoen famt Vesterhavet, med Soerover- 
Flaader, og Kysterne, ister ved sidstncevnte Hav, med deres Kolo
nier (c). Alle disté levede for Jornandis Tilder; og om dem maa 
Folk her fra Norden, eller deres Landsmcend have vidst at give Ef
terretninger, fornemmelig i deres Vers og Sange.

§. 28.
Saa meget, som desse og andre vore gamle Nordiste Forfce- 

dre giorde sig beromte, ved deres Krige og Tapperhed, deres Soe- 
roverier, deres Udvandrings og Krigstoge til fremmede Lande, hvor 
de, ved deres vilde Vccfen, deres grumme Fremfart, vare en Skrcrk 
for andre, faa lidet finder man at Finnerne have lagt Vind paa 
saadanne Ting, eller ved dem giort sig bekiccndte. Tvertimod vare 
de fornoiede, naar de kunde vanke omkring i deres Krkener, uden at 

uroliges

(a) See om de Norstes Oprindelse, Kap. 6. §.7—10, 05 Norste Histories iste Deel, 
pag. 120. 379. 40z.

(b) See dm Norste Histories iste Deel, pag. 137. 231. not. d, og pag. 362.
(c) See nys ansorte Sted, pag, 162.
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uroliges af andre; kun sieldm, eller kun ved visse Tilfcrlde, finder 
man Lapperne (a), de Qvcrner (b)z Finnerne i nu voerende Fin
land (c) at have grebet til Vaaben, eller befattet sig med Krigs- 
Sager; og for at undgaae Krig, for ar kunne i Fred driive deres 
Jagt og Fiffene, betalte de heller en vis Skat, til deres Naboer, 
til de Norske ister (d), en Ting, som Procopius vidner (e) ar have 
blandt andre, vor Nordens Indbyggere, vcrret ganske nstrdvanlig. 
Det af Jornande opgivne Kicendemcrrke, PÑÑ hans Finner eller 
Finni mitiffimi, at de vare meere fredelige, lneere spagfcerdige, end 
de evrige Indbyggere paa Scanzien, passer sig derfor meget vel paa 
Finnerne i nu vcerende Finland saavel, som paa de lcenger hen, 
mod Norden og Vesten boende Finner og Lapper. Men bor man, 
kunde her sporges, til bemeldte Finni mitiffimi, vel henregne Fin
nerne i Finland i Jeg meener, jo, og at efter Jornandis tilforn 
fastsatte System, eller efter Turen og Ordenen i hans Fortcclling, 
passer ingen af forourtalte Finske Folk, sig paa Indbyggerne i Fin
land, uden hine Finni mitiffimi allene. Ostersoen, tilliige med den 
Finske Bugt, samt Neva-Stroinmen, Lagoda med Onega og One- 
ga Floden, hvilke have uden Tvil, ide celdste Tilder, givet en frie 
Giennemfart, mellem bemeldte Osterfoe og det Hvide Hav, maa 
have udgiort det rette Skillerum, imellem Exteriores Scanziæ, og 
de andre, mod Osten paa Scanzien boende Folk, saafremt ellers 
Jemandes har kicendt noget saadant Skillerum. Og naar denne 
Soetning antages, kan man tilliige finde de vmorulorh igien, fom 
bencevnte Skribent siger at have liignet hine Finni mitiffimi. At 
ville her enten anfee Skribenten for at have sigtet til de vender, 
hvis Land den gamle Wnlstan, i sin Reisebeffrivelse, kalder Veo*

F 3 nodland

(a) See Fundin Norcgur, om Lapperne, som satte sig mod Norr, under hans Tog til Norge. 
Norg. Hist, i Deel, pag. 115.

(b) See Others fvranfsrte Periplus, og Forssg ti! Norges Geographie, pass. 14.
(c) Deres Krige, med de Svenfle, for deres Omvendelse til den Christne Religion, hsr til 

secnere Tilder, da de, ved Anfalde, vare blevne meere hardede og pvede,
(d) See bemeldte Norges Geographie. »
(e) Nili. Gothorum, Lib. 2. pag. 257. edit. Grotii.
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nodland (a), eller med Grotlus (b) h-lde for, at Vinovilotb 
.demarker det samme, som de winuicrs Eiendom, det gaaer et 
an. De Venders og de Mnulers Boepcele laae paa den sondre 
Side af Ksterssen, folgelig langt si a de Kanter, paa hvilke Jor- 
nandes soetter sine Vinoviloth. Endelsen i dette Navn/ troer jeg 
derfor sikkert, at vare den samme, som den man finder, i Vagoth, 
i Gautigoth, og at Vinoviloth el vil sige andet, end Vrnorhiod, 
det er, et Folk, som boede ved Vinaa, saa kaldte vore gamle For- 
fcedre Dvina-Floden, liigesonr foranfsrte Navn Vagoth betegnede 
dem, soin boede hos Vagi-Floden. Her paffe alle Ting paa det 
noiefte sammen, Navne, Folkeflage og Beliggenhed. Saa at 
Jemandes, ved sine Vinoviloth da Har sigtet til et Finsk Folk, som 
har boet paa de vestlige Kanter af Vino- eller Dvina-Floden, til 
de, blandt vore Forfcedre bekicrndte Nyrialer eller Vareler.

§. 29.

At Jemandes, ved sine Suethidl, har sigtet hen til Ind
byggerne, i det nu vcerende Sverrig, hvilket Landffab vore gamle 
Forfcedre kaldte Svithiod, det er saa meget mindre at tvile paa, 
som man finder endeel andre Skribente, i Middelalderen, soer En
gelske, saasom en Henricus Huntingdonenfis, en Matth. Veftmo- 
nafterienfís, en Rogerus Houedenns og fie ere (c), at have givet 
de Svenffe Navn af ^nathedr. Men saa vist, som dette er, 
saa uvis har man voeret, i at fastscette Bemoerkelsen af noestfel- 
gende Navn Cogem. Man har villet ansee dette Navn for at be- 
mocrke det samme, som S^cfarende, Seilende, eller at have sin 
Oprindelse af det Ord Eog, der har bemerket en Baad eller et 
lidet Skib. De Skibe, hvorpaa de Danffe komme forste Gang 
over til Engeland, kalder Matth. Veftmonafterienfis ogfaa virke

lig

(a) See hans Periplus, som er tifftfiet Orheri Periplus, og lagt til Spelmanni Vita Alfredi 
M., samt til Are Frodes Jflendingabok, udgiven af A. Buffæus.

(b) See hans Prolegomena ad Hift. Gothorum &c. pag*  2Z.
(c) See Grotii Prolegomena, ad Hiitor. Gothorum &c., pag. 6.
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lig Cogones (a). Dette er sandt nok; her er en Liighed, en Over- 
emsftemmelse, mellem Navnene: men hvo indseer ikke, at her 
er kun een pur Liighed, mettent tvende Ord , og intet meere? en 
Liighed, der for sig allene, gisr hverken til etter fra. Connus kan 
gieres, med samme Ret, til en Bueskytter: Ordet kan komme 
af et Roger; Cogemts kan og vcere en Indbygger, fra vort Koge; 
det kan ogsaa komme af at kaage, at ftaae paa Udkik, paa 
Vagt; og hvorfor ikke af Ordet Roké Men til Sagen igien. 
Blandt de forskiccllige Lcesemaader, Muratorius har tilfsiet Jor- 
nandes, tagne af den saa kaldte Codex Ambrofianus (d), lcefes 
Cogniti, for bemeldte Ord Co geni ; paa samme Maade er Or
det ogsaa loeft, hos den gamle Middelalderens Skribent, Conr. 
Abbas Ufpergeniis, som i ftlt Chronicon har indfort meget, (tf" 
Jornandis Beretning, om Scanzien, dog med en temmelig For
andring (c). Her foies Ordet Cogniti sammen, med foregaaen- 
de Svethidi, hvoraf ffutde udkomme den Meening: ” at deSven- 
” ske vare bekicmdte i etter blandt dette Folk, og heiere end de 
" andre m. v. " Men betragter man Tingen ret, udkommer en
ten ingen, etter en ganffe besynderlig Meening. Her skulde nu 
lceses: Suethidi cogniti in hac gente &c. Men hvilket gens? 
maa her med Foie sperges; det nceft foregaaende l de Vinovi- 
loth, de Finner l hvilke andre vare de, som de Svenffe blandt 
dette Folk, i Heide overgikl de Vmoviloth etter de Finners Ja, 
saa maa Meningen nedvendig blive: men hvor forkert tittiige. 
De Svenffe ffutte da have vceret regnede, blandt Finner, sidft- 
bemeldte anfeelige af deres Legemers Heide: men begge Deele 
ere urigtige. Finnerne ere gemeenlig smaa af Vcrrt, aldrig ere 
De Svenffe blevne regnede blandt Finner. Bemeldte Lcesentaade 
hielper derfor lidt etter intet paa Sagen; og denne maa nedven

dig

(a) See hans Flores Hiftoriortím pag; 196.
(b) See Maratorii Scriptores Rerum Italicarum, Tom. I.
(c) Han levede omtrent 1215 og 1240, See J. A. Fabricii Bibi. Med. Latinit. Tom. j, 

pag. N6Z.
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dig hielpes pññ en anden Mande. Naar betcrnkes: i) at Jor- 
nandes ingensteds pññ fin Scanzia ncevner de Veftgother; 2) at 
den samme Beretning, som hos ham forekommer, ont de Dan
skes Herkomst, fra de Cogeni, forekommer hos vore egne gamle 
Skribente, om deres Oprindelse fra Gotherne (a); 3) at som 
den lcerde Salmaiïus erindrer (b), liigner, i de gamle Haandffriv- 
ter, et 6 og et 6 meget hinanden, liigesom et T der ofte om
byttes med et G: saa bliver uden al Tvil her intet riimeliger, 
md at, ved en Lcese- en Kopilst-Feil, det Ord Cogeni eller Cog
niti har indsneget sig hos jornandes, i Stedet for det Navn, 
Gotheni.

§. Zo.

Her have vi, i Stedet for bemeldte tvende Ord, som in
gensteds have hiemme, et bekicendt, et passende Navn. Enhver 
domme da selv, hvilken af begge Deele helst bor antages. Men 
vi vende os, til de folgende Navne, hos vor Skribent, i hvilke 
at igennemgaae og forklare, vi ville vcere saa korte, som mest 
ffee kan. De Danffcs Navn er saa bekicendt, at om dem be
hover man ei viider at erindre, end dette: at vel have de Dan
skes celdfte Boepcele vceret i Skanne og Halland, det er en af- 
giort Sag: men at de, i Jornandis Tilder, have tilliige beboet 
de nu vcerende Danske Ker, og Jylland med, er ei minder sik
kert og vist; og dog ncevner Jornandes ingensteds enten de Dan- 

ffe

(9) See Afhandlingen, om de Norskes Oprindelse, Kap. 6. §. 17. paj. 341.

(b) See Salmafii Exercitationes Plinianæ, in Indice, paj. 143.
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ske, eller andre langs Kysterne i Hfterssen liggende Her. Det 
samme, som skeet er, med de estlige Kanter af Scanzien, har 
han da giort, i Hensigt til de Vestlige, nemlig anftet alle Her 
for Deele af Scanzien, og henregnet dem dertil. De Danske, 
siger vor Skribent viidere, have fordreevet Herulerne fra deres 
Boepoele. De Heruler maa da engang have beboet Halland og 
Skaane: men om dem meere, naar vi komme til Procopius, og 
hans Beretninger, om vor Norden. Her vende vi os strar, til 
de hos Jemandes ncestfolgende Karle, de Granttier, de Agatt- 
zier, de Unixer, de Echelruger, de Arochiraner. Med de 
Granniers Navn, si)nes riimeligft at vcere sigtet til Indbygger- 
ne, i nu voerende Bahus-Leen, som de Gamle kaldte Rana- 
rike; de kunne paa intet Sted beqvemere stettes. De Aganziec 
blive vel paa intet andet Sted at finde, end i nu vcerende Skan
ne. For Skanzier, have visse sagt Kanzler og Ganzier, liige- 
som i endeel Haandffrlvter, for Skandinavia, ftaaer Kandina- 
via og Ganganavia (a); inen den Bogstav A er efter den Sla
viske Udtale tillagt, som tilforn er viist (b). I de Unixers 
Navn maa Navnet Unilce eller Vinnli stikke; paa anden Man
de veed jeg ei at finde det iglen: men om de Vinuler meere, i 
Afhandlingen, om Pauli Diaconi Beretninger, vor Norden an- 
gaaende. Navnet Erhelrugi troer jeg at bemcerke det sirmme, 
som de fornemste, de storste Rugier, de, der havde vceret Rugier

nes

(a) See Salmafii Exercitat. Plinianæ, pag. 164.

(b) See foregtiaendr 26.
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nes Hovedstamme; og de maa seges i den Norske Provints 
galand etter Rygrafylke, hvorfra Rugrerne, i de celdfte Tu

der, maa have havt deres Herkomst (a). Vist nok maa disse 
Rugrer have vceret andre, end de, Skribenten stra.r efter brin
ger frem paa Banen, under Navn af Arocher, hvilket er det 
selvsamme, som Navnet Roger etter Ruger. Bogstaven A er 
her atter, efter bemeldte Udtale, sat foran, og et cl) fat r Ste
det for et g. Men med bemeldte Arochi etter Ruger, maa rii- 
melrgft vcere stgtet, til Indbyggerne, paa Ken Rügen; dette trl- 
kicendegrver Jornandes selv, ved at foie til Navnet Arochi, det 
Navn Ram, et Navn, som Adam af Bremerr med fleere, give 
bemeldte Indbyggere paa Rugen; og over disse ister maae den 
Rodulf have regieret, der forlod fit Rige, og begav fig til den 
Ostgothiffe Konge Theodorik.

^a) See Afhandlingen, om de Norskes Oprindelse, pag. 246.

Justits-
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Iustitsvññd SCHLEGELS
Betragtninger

over
Danske Landkort

fra de oeldfte indtil de nyere Tider.

Ñ Landets Historie er een af dette lcerde Selffabs fornemste 
Hensigter, saa troer jeg, at en Aftandling over den med Hi

storien sira noie forbundne Geographie ikke vil agtes for uvedkom
mende eller ubehagelig. Jeg finder alt iblant Selffabets Skrifter 
en udforlig Afhandling over de gamle Grcekers og Romeres Kund- 
ffab om de Nordiste Lande, hvorved Herr Iustitsraad Schöning 
har udbredet et nyt Lys over denne faa merke og forviklede Materie. 
Min ncervcerende Hensigt er, at anstille Betragtninger over Land
kort, som vedkomme de Danste Stater, fra de celdste Tider af 
indtil de nyere; at vift, hvad der er steet indenlands for at tilveje
bringe en notere Kundstab om Fcedernelandet, og hvad udenland
ste Geographer har udrettet; hvilke Forfog ere komne Sandheden 
ncwnest, eller hvilke Forfattere og Kunstnere, ved ikke at fore sig 
deres Formcends Flid til Nytte, ved Skiodesloshed og falste Be
greb, mere har forvcerret end forbedret Geographien. Nu, da 
man har den Lykke, at kunne bruge de under Societetets Opfyn efter 
en noiagtig Opmaaling udgivne Landkort over den storste Part af 
Siettand, kan man bedre, end nogen Tid tilforn, bedomme de 
ovrige Landkorts Noiaqtigbed, og stionne, hvilke af deur mere 
etter mindre har ncermet sig Sandheden.

G 2 Som
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Som over alle Videnstaber, faa kan ogsaa over Geogra

phien, og dens adstillige Dele, med ftorste Nytte udarbejdes en loerd 
Historie, eller en kritisk Bestridelse over dens Oprindelse, Frem
gang og ncervcerende Tilstand. Landkort ere det rette, ja eneste 
Middel, at give tydelige Begreb om Geographien, og at male for 
Hine og Indbildingskrasten, hvad de beste Beffrivelser kuns ufuld
kommen kan tilkiendegive. Men den Konft at bruge deur med For
sigtighed , at bedmmne deres Tilforladelighed og forstiellige Vcerd, 
er ei af de letteste. Faa ftrcebsome og bemidlede Elskere af Geo
graphien kan famle de dertil fornsdne Hielpenudler; og der udfor- 
dres ikke en ringe Grad af Agtsomhed og Kvelse, at sammenligne 
adstillige stags geographiste Arbejder, og at kiende deres Fortrin 
og Mangler.

Der var vel steet i Begyndelsen afdette Seculum nogle For- 
sog til at samle historists Efterretninger om Landkort. Men den 
cervcerdige Eberhard David Hanber, en Ziir for denne Stad i 
Lccrdom faavel som i Dyd, har overgaaet dem ved et Ungdoms Ar- 
beide, som endnu er det beste i sit Slags, og dog kuns Planen til 
et sierre Verk. Det forer Titel: Abriß und Versuch einer um- 
stcmdlichen Historie der Landcharten und der Geographie, Ufin 1724. 
Dertil har han seiet, Ulm 1727: Nützlicher Discurs vom gegenwär
tigen Zustande der Geographie, besonders in Deutschland, nebst 
Vorschlag zur weitem Verbesserung derselben; hvorhos ogsaa fin
des nogle Tillceg til det forrige Skrift. Vel har den salige Hau
ber ikke udfort sin vidtloftige Plan, men han har fortsat dette 
Studium sin Livstid; han har efterladt en talrig Samling af 
Landkort; han erden, som har opvakt, her i Kisbenhavn, hosen 
Büsching den udmerkede Drift til Geographien, Naturen havde 
lagt i ham, og jeg selv har havt med denne i sin svageste Alder be
levne og elstvcerdige Mand adstiltige forneielige Samtaler over ' 
geographiste Ting. I det forste Skrift af den jai. Hauber meldes 
noget p. 99 og 100 om Landkort over Danmark, Slesvig, Norge 
og Island; og hvor lidet det end er, har man Aarsag at forundre 
sig over Forfatterens vidtudstrakte Kundstab. Thi dette Skrift
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er udgivet uden for Danmark, da han endnu opholdt sig i Hertug- 
domet Würtmberg.

Den efter Fortteneste beromte Busthing melder i Indled
ningen til hvert Lands Geographie noget om de celdfte og de meest 
brugelige Landkort, saa vidt Hensigten udfordrer. Han nervner 
dem om Danmark i Deel p. 106, dem om Slesvig p. 231, dem 
om Norge p. 288, dem om Island p. 360; og dem om Holsten i 
Hi Deels 3 Bind p. 382, altfammen efter den nyeste Udgave af 
1770 og 71.

Hensigten af denne Afhandling udfordrer, at vcere mere ud
forlig, ikke saavel ved at give en Fortegnelfe over mange Landkort, 
(hvilket jeg vel kunde, Da jeg har et anseeligt Forraad ved Haan
den) men ved at sammenligne og bedomme dem, som meest ud- 
merke sig, og derover at anstille, efter Omftcrndigheder, kritiske, 
historiffe eller mathematiffe Betragtninger. Jeg har ogsaa den 
Fordeet, tildeels ved lerrde Venners Hielp, at kunne bruge Sub
sidier, som ikke har verret bekiendte for mine Formernd, etter dog 
af dem i denne Hensigt ikke brugte.

Unegteligt er det, at de Gamle har havt ganffe rigtige Fo- 
restittmger om de Dele af Verden, fom de kiendte; de har ogfaa 
tegnet Landkort; men de vare sieldne, og naaede just derfor ikke en 
vis Grad as Fuldkommenhed; thi dem manglede den forst for 300 
Aar siden opfundne Konst at giore Kaaberstik og at aftrykke dem. 
Kuns to Levninger af denne geographiffe Alderdom ere komne til 
os; den saa kaldte Tabula Peutingeriana, og de Kort, som ere 
fundne ved et Manuskript af Ptolemerus, og fom Agathodeemon 
stal have tegnet.

Tabula Peutingeriana er 1753 i et eget Verk udgivet af det 
keiserlige Bibliothek til Wien. Jeg har den celdste Udgave for Hi
ne, som sindes i Abrahami. Ortelii theatrum orbis terrarum parer
gon, eller den Deel af Ortelii Arbeide, som angaaer den gamle 
Geographie. Der sindes dette Verk under Titel: Tabula itinera
ria antiqva, tilegnet den da verrende Eier af denne rare Tegning, 
Marens welstp, Patricius i Augsburg, i Aaret 1598/ og afdelt 
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i 8 Segmenter. Tegningen forestiller de Landftrekninger og Ky
ster fra Hispanien til Indien, og vedkommer ikke nogen Deel af 
Skandinavien. Dog kan den have sin Nytte i vores celdfte Histo
rie, for de Lcerde, der opsoge de Nordiske Folkes Stammefcedre 
ved Pontus Euxinus og Palus Mæotis. Thi der feer man, hvad 
for Efterretning Romerne har havt under de senere Keisere om de 
i disse Egne boende Folkestags.

Af ftorre Brugbarhed i Henseende til Danmark ere de saa 
kaldte prolemcrtffe Kort. De ere alt i Aaret 1482 udgivne i 
Rom, og ved Nikolaus, en Tydff ellers ubekiendt Mand, tilegnede 
Pave Paulus li. Jeg eier dem i en nyere og smuk Udgave, 
Utrecht og Franeker 1695. Af de ti Kort, som i dette Verk mv 
gaae Europa, er det sierde exhibens Germaniam & Galliam Belgi
cam. Der forestilles Cimbrica Cherfonefus, Norden for Elven, 
som en stor Halme, der boler sig mod Asien, og paa den findes 
folgende Folkestags antegnede: Cimbri, Charudes, Phundufii, Ghali, 
Cobanti, Singulones, Sabalingii, Saxones. Ved den vestlige Side 
af Halmen ftaaer overst Alociæ infulæ tres, og videre ned 8axo- 
rium infulæ tres. Istedm for de store Aer Sielland og Fyen, seer 
man her tre Aer af maadelig Storelse i een Linie, og isteden for 
Skaane og de tilgrccndsende Riger Norge og Sverrig, en Ae teg
net, sorn er vel storre, end de ommeldte tre, dog i Omkreds ikke 
ndgior faa meget som Cherfonefus Cimbrica. Denne store og de 
tre mindre Aer kaldes tilsammen Infulæ Scandiæ qvatuor, og paa 
den store settes disse Folkestags: Phavonæ, Chædini, Phireiii, Le- 
voni, Gutæ, Dauciones. Det sidste Navn er ister merkvoerdigt, da 
Herr Kammerherre Guhm finder her det celdste Spoer af det 
Navn Danske. Jeg opholder mig ikke med videre Undersogelse 
over diste Navne, siden Herr Iuftitsraad øcbømttg alt har, saa 
vidt det er mueligt i diste merke Ting, forklaret dem efter Ptole- 
mcei Tert, i den ommeldte Afhandlings 5 Capitel, ister §. 15—19. 
Kuns vil jeg erindre, at det Protemceiffe Kort setter de Skandiske 
Aer, liggende omtrent midt for Cherfonefus Cimbrica, under 58' 
Brede., hvilket kuns om 2 Grader viger fra den nu bekiendte Sand-
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hed. Lcengden er paa disse Kort tcellet io til 12 Grader videre mod 
Vesten, end som nü ffeer almindeligst, da de fleste Geographer, for 
at fette hele Amerika i et andet Hemisphcrr, end de tre forhen be- 
kiendte Parter af Verden, have fundet det tienligst, at trekke den 
forste Meridian igiennem den Canarisse Ke Ferri. De Gamle 
holdt vel ínfulas Fortunatas, hvorunder de uden Tvil forfwde de Ca- 
nariffe Ker, for de yderste Grcendser af den da bekiendte Verden; 
og derfor flndes paa Tabula univerfalis juxta Ptolemæum den fyrste 
Meridian trukket noget Vesten for Infulæ Fommatæ. Men de 
kiendte ikke faa noie deres Beliggenhed; derfor falder paa det be- 
ffrevne Kort Spidsen af Cherfonefus Cimbrica, eller det nu verren
de Skagen, under 40o Lcengde, da den paa de beste nye Kort fettes 
under 280, fra Ken Ferri at regne.

Hvor urigtige og ufuldkomne disse saa kaldte Ptolemeriffe 
Kort end ere, saa ffylder dog Geographien dem meget. Efterat 
Videnskaberne blomstrede paa ny i det femtende og fextende Aar- 
hundred, efterat Bogtrykkeriet og Kaaberstikkerkonsten giorde man
ge Kundffaber almindelige, som for vare en Eiendeel for faa flit
tige Mcrnd, der havde den Lykke at komme over gode Manuffrip- 
ter, og den Gave at bruge dem, saa kunde efterhaanden de fleste 
Lande i Europa fremvise store Mcrnd i adskillige Videnffaber. 
Men een af de allervanffeligfte Sager var det, at bringe Geogra
phien i Holde, omendskiont den nu var beriget med en ny Verdens 
Opdagelse, og man nu havde fuldkommen Overbevisning om den 
vigtige Setning, at Jorden er en Kugle. Derved giorde man sig 
vel rigtige Begreb om det Hele, uren noiagtig Kundskab em De
lene, og deres Forhold imod det Hele, savnedes endnu lcrnge. Ind
til man havde af den nyere Tid en tilstrekkelig Mcrngde geometri- 
ffe Opmaalinger og trigonometriffe Prover, gode Topographier, 
tilforladelige astronomiske Iagttagelser om Vreden, og hvilket ifcrr 
er vanffeligt, om Lcrngden, var det ikke rnueligt, at tilveiebringe 
gode Landkort over sit eget Fcrdreneland, langt mindre at forestille 
Europas Riger i deres rette Forhold. Den forste Udgiver af en 
Samling af trykte Landkort, Sebastian Mnnstep, fodt i Pfalz 
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«»Mende de Gamles Kundskab om Norden. 49 
ffe, eller andre langs Kysterne i Ksterssen liggende Ker. Det 
samme, som ffeet er, med de estlige Kanter af Scanzien, har 
han da giort, i Hensigt til de Vestlige, nemlig anstet alle Ker 
for Deele af Scanzien, og henregnet dem dertil. De Danffe, 
siger vor Skribent vildere, have fordreevet Hernlerne fra deres 
Boepcrle. De Heruler maa da engang have beboet Halland og 
Skanne: men om dem meere, naar vi komme til Procopius, og 
hans Beretninger, om vor Norden. Her vende vi os ftrax, til 
de hos Jornandes nerstfolgende Karle, de Granttier/ de Agñtt- 
zier, de Unrxer, de Echelruger, de Arochiraner. Med de 
Granniers Navn, simes riimeligft at verre sigtet til Indbygger
ne, i nu verrende Bahus-Leen, som de Gamle kaldte Aana- 
rrke; de kunne paa intet Sted beqvemere strttes. De Aganzier 
blive vel paa intet andet Sted at finde, end i nu verrende Skan
ne. For Sknnzier, have visse sagt Kanzler og Gnnzler, lllge- 
som i mdeel Haandffrlvter, for Skandinavia, staaer Kandina- 
vln og Gnngannvia (a); men den Bogstav A er efter den Sla
viske Udtale tillagt, som tilforn er vllst (b). I de Unixers 
Navn maa Navnet Umier etter Dtnuli stikke; paa anden Man
de veed jeg el at finde det iglen: men om de Vlnuler meere, i 
Afhandlingen, om Pauli Diaconi Beretninger, vor Norden an- 
gaaende. Navnet Etbelrngl troer jeg at bemcrrke det samme, 
som de fornemste, de storste Rugier, de, der havde vcrret Rugier

nes

(a) See Salmafii Exercitat. Plinianæ, pag. 164.
(b) See foregaaende §. 26.
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mueíígfte Fuldkommenhed. De forede til deres Landkort udferlige 
Bestrivelser, og vriste sig derved ikke blot at kiende Stedernes Navn 
og Beliggenhed, mm ogsaa Landenes Bestaffenhed og Regierings- 
foxrn. De lode ogsaa deres Landkort ikke mangle den udvortes Skien- 
hed og Pragt, som saa meget beundres i de ved en Nikolaus Jen- 
son trykte Boger. Nu gior endog rige Officiner et flags Haand- 
verk af, i Hast at udgive de Kort, som ved Tidens Omstcendighe- 
der best kan finde Afgang, at copire andres Arbeider, Aden at give 
Forfatterne den tilborlige LEre, at sammensette nye Kort afaldre, 
uden at rette de Feil, som ved andre lcerde Mcend ere vriste, ja der 
ere vel nye Kort til, som i grove Feil langt overgaae de celdre. Det 
kommer fornenrelig deraf, at den ved Landkort, saavel som ved 
Skrifter, fornedne Correctur behandles med Skiodesleshed, og vel 
ganske forsemmes. Derfor har ogsaa Verden i disse sidste to hun
drede Aar ikke giort saadan Fremgang i Geographien, som vel 
kunde ventes. Herr Over-Consistorialraad Bftsthing regner, at 
man i alt nu haver over 17000 Landkort, men at kuns den 
tiende Part deraf ere Originaler; og hvad for Originaler ere ikke 
en Deel af demi

Af Gerhard Mercators mindre Atlas har jeg et latinff 
og et tydst Exemplar for Kirre, begge trykte i aflang Format af 
liden Folio , og foregede ved Iodokns Hondius. Paa det latinste 
Exemplar staaer Amfterodami, excufum in æd i bu s Jodoci Hondii, 
og under Fortalen Aarstallet 1607; paa det tydste Exemplar Am- 
fterodami ex officina Jo. Jansfonii 1631. Begge Udgaver inde
holde samme Kort, sonr vedkomme de Danste Stater, men Kaa- 
berpladerno har ikke vceret de samme. Man seer her i) Norge til
lige med Sverrig, men uden at angive Grccndstn imellenr disse 
Riger. Aleene noget af den ssdlige Grcmdse findes aftegnet i den 
tydste Udgave. 2) Danmark i Almindelighed, tillige med Skan
ne, Slesvig og Holsten. 3) En Part af Jylland fra Horsens af 
til noget over LinrfiorLen. 4) Holsten med den sydligste Deel af 
Slesvig. 5) Fyen med Langeland, Arree og Alsen. Man kan 
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58 _ _ _ _ _ _ _ S. Betragtninger  
ikke noksom domme om Mercators egen Flid, efter disse lcenge ester 
hans Dod besorgede Editioner, og man rnerker alt t dem en For
mindskelse af Flid hos de seirere Geographer. Thi den tydske Ud
gave, giort 24 Aar efter den latinske, som ogsaa angiver nogle 
Ting, hvilke forst i dette Tidsrum vare forefaldne, (f. E/her 
ncevnes Gothenborg, anlagt 1609, altsaa to Aar esterat den la- 
tinffe Atlas var udgiven) er dog i mange Henseender flettere. 
Kortet over Norge i den latinske Edition har Oflo og Vardohus. 
I den tydske ere begge Steder udeladte. Oflo astrcendte i AareL 
1624, og dette kan have givet Anledning til Udeladelsen; rnen 
strar derefter blev den n'ye Hovedstad Christiania opbygget, og 
den stalde dog vel ftaae i et Kort af 1631. Til at forbigaae det 
fra gamtlrel Tid velbekiendte Vardohus, kan ingen anden Aar- 
sag vcere end Skiodesloshed. Paa det celdre Kort i denne min
dre Atlas ved Mercator stilles Laaland og Falster, ligesom det er, 
kuns ved et stnalt Sund, paa det nyere settes disse Ker ligesaa 
langt fra hinanden, som fra Moen og Sielland. Odensee Fiord 
er paa det celdre Kort tilkiendegivet, men paa det nyere forvand
let til m Aae. Kuns Nogle faa Ting angives rigtigere paa det 
nyere Kort. F. E. Isestorden er her dog adskilt i sine to Arme, 
den egentlige Isefiord og Rostllde Fiord, da den paa det celdre 
Kort "var tegnet kuns som en enkelt Fiord.

I Henseende til Brede og Lcrngde vige disse Udgaver af 1607 
og 1635 stcerk fra hinanden; et tydeligt Bevtis, i hvilken Uvished 
man da endnu har svcevet, da man dog ved Tycho Brahes Ob
servationer kunde have bedre Oplysning. Ester den latinste Ud
gave af Mercators mindre Atlas, hvor Graden er deelt i 6 Par
ter, settes Kisbenhavns Brede paa 56o og omtrent 20'; og dens 
Lcengde 350. Efter den tydste Udgave, hvor Graden er deelt i 12 
Parker, settes Breden 55° og omtrent 45", hvilket meget ncrrrner 
sig de tilforladeligste Observationer; Langben derimod er angivet 
440, 20z. Typus orbis terrarum i samme Atlas viser, at den 
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fsrfte Meridian ikke er trukken igiennem de Canariffe Ker, men 
igiennem een af de Azoriffe, fom dog ikke er navngiven. Sam
me kan ikke vcrre den af andre Geographer dertil antagne He 
Coveo, men er een af de estligste. Tcrllede man fta Hen Corvo 
af/ saa vilde Kiobenhavns Lcrngde kuns vcrre omtrent 43a.

Jeg kommer nu til (Drtdms. Uagtet al anvendt Umage 
har jeg ikke endnu feet alle Skrifter af denne berømmelige Mand/ 
fom har giort sig endnu mere fortjent om Geographien, end Mer
cator. Jeg har kuns hans Theatrum orbis terrarum parergon, 
og hans Thefaurus geographicus for Hine. Af det forste Verk 
er der en nyere Udgave, som er besorget ved Balthasar Moretus, 
Antverpiæ ex officina Plantiniana 1624. Det er med Flid Udar- 
beidet, og viser stor Belcesenhed i klassiske Autorer, men angaaer 
aleene den gamle Geographie. I det lidet, hvad her vedkommer 
Danmark, folger han de Ptolemceiske Kort, undtagen at her og- 
saa findes Spoer til de under Sielland og Fyen beliggende Her, 
som Laaland og Falster, hvilke her kaldes Hemodes infulæ. The
faurus geographicus recognitus & auEtus, Antverpiæ ex officina 
Plantiniana 1569, er et Lexicon over den gamle Geographie, op
fyldt med stor Lcerdom, men uden Landkort. Men det er ved en 
merkvcrrdig Omstcmdighed i den Danske Historie, at Ortelii Land
kort over sin Tids Geographie, som jeg ikke endnu har feet, scer- 
deles interessere. Han har selv anseet den nyere Geographie for 
sin Hovedsag, og uden Tvil derfor givet sit Verk over den gamle 
Geographie Titel af Parergon. Om hans nye Kort over Høveje 
kan anseres en Efterretning med samme Vished, fom om jeg 
havde feet det. Sal. Etatsraad Slange fortccller i Historien 
om Kong Christian IV. p. 128 under Aaret 1597 folgende Tildra
gelse. Sverrig siuttede en Fred med Rusland i Aaret 1595 i 
Teusin ved Novogrod. Een af Freds-Artiklerne var, at Rusland 
afstod sine formente Rettigheder til det Norske Lapland eller Fin
marken, saa og til en Part af den paagrcendsende Norffe Pro- 
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6a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. Betragtninger
vinz Nordland til Sverrigs Krone. Thi Regenterne i Sverrig, 
ister Carl IX, som da allerede under Navn af Hertug havde den 
hoieste Magt, ssgte uformerkt at tilegne sig denne vel lidt beboede 
men dog vidt udstrakte og i flere Hensigter betydelige Part af 
Norge/ for at have Seilads og Fifferie i Nordhavet ligesom i 
Asterssen, og for at eie Lande imellem de Danffe Stater og Rus
land/ for hvis gode Forftaaelse de Svenffe den gang frygtede. 
Hvor ugrundet denne Paastand var/ har Herr Iuftitsraad Schö
ning viift/ i den alt 1751 udgivne Norges gamle Geographie. 
Thi de forste Norffe Konger have vceret Herrer over hele Lapland, 
og, det er forst i senere Tider/ at Svenffe og Rufler have tilegnet 
sig en stor Deel deraf. Den ommeldte Fredsartikel blev holdt 
hemmelig/ og var endnu lccngere bleven dulgt for Kong Christian 
IV, hvis ikke denne lcerde Herre havde vattet saa opmerksom paa 
den da opblomstrende Geographie. Han lod fra Antwerpen for- 
ffrive de Landkort, som de beromte Geographer Ortelins og Hon- 
drus nylig havde udgivet. Da saae han et nyt Kort over Norge 
og Sverrig, hvori Finmarken og Nordlandene indtil Titissiord 
vare afdelte fra Norges Rige, og betegnede med samme Farve, 
som de Lande, der horte under Sverrigs Krone. Christian IV 
lod strar strive til Ortelins, for at forneme, af hvilke Aarsa- 
ger han havde giort det. Denne svarede, at han havde fnlgt et 
nyt Skrift, som var trykt i Rochelle over den forledne Svenffe 
og Rnssiffe Krig, udgivet ved en Franff Capitain, som i sam
me Krig havde tient de Svenffe. Denne Forfatter havde i et 
kort Begreb anfort Fredspuncterne, og deriblant, at Storfyrsten 
ikke ffulde forhindre de Svenffe, at krceve Skatt af de Lapper, 
fom boe fra Asterbotn til Malanger; saa ffulde ikke heller Kon
gen af Sverrig hindre Russerne at oppebcere Skatt af de Lap
per- som ligge under det Dunffe, saa og Kexholm og Kola. Jeg 
ansorer dette Sted med nogle Forandringer, for at vise Sagens 
Sammenhceng, og har oplyst det ved to Amnerkninger i min Ud
gave af Kong Christian IV Historie, Il Pog p. 251 — 253. At 

denne
Å-



over Danffe Landkorte- 6r_ 
denne Sag har vcrret af store Folger, er viist paa andre Steder. 
For at vedligeholde stn Hoihed over diste langt fraliggende Egne, 
og for at forekomme alle Indsnigelfer og Misbrug, var det just, 
at Kongen felv paatog fig 1599 ben besværlige Reife indtil paa 
hin Side Vardohus, som er bestreven af Jonas Caristus, og ved 
mig udgiven i Samlingen til den Danste Historie, I Binds 4 
Stykke. Det var og fornemelig denne Paastand af Carl IX, 
som endnu mere maatte falde betcmkelig for Christian IV, da 1609 
Gothenborg blev anlagt, og da dens Borgere fik et Privilegium, 
at fiste under de Nordlandste og Finmarkiste Kyster, ligesom 
de vare Sverrig tilhorende, at den blodige saakaldte Calmariste 
Krig opkom i Aaret 1611. Kong Gustav Adolf frafaldt den
ne Prcetension ved Freden til Kncerod 1613, og fra den Tid af 
er Norge ikke mere bleven foruroliget inden distó sine gamle 
Grcrndser.

I den ommeldte Vildfarelse undstyldes Ortelius billig, men 
ikke saa hans Eftermcrnd. Neppe har Ortelius selv havt Leilig- 
hed at rette det Feilagtige i sit Kort over Norge og Sverrig; 
thi han dode alt 1598 som en gammel Mand. Hans Eftermccnd, 
som kunde vcere fuldkommen oplyste, ister siden 1613 , da Freds
fordraget til Kncerod blev flnttet og bekiendtgiort, har dog i lang 
Lid bibeholdt den falste Afdeling. Saa gaaer det til i Geogra
phien, at Feilene, som Ukrud, forplante og forbrede sig, og ikke 
uden Moie og ligesom med Magt kan udryddes. Det kommer 
vel fornemelig af Ortelii Vildfarelse, og den Uvished, man 
siden geraade i, at i begge ommeldte Udgaver af Mercators min
dre Atlas Grcendstn imellem Norge og Sverrig er bleven ube
stemt. Dog er den oeldre endnu taaleligere end dm nye. Thi 
hin setter dog det Navn Norvegia stråledes, at det gaaer langt 
Norden over Tronhjem; denne har udrykket Navnet Norvegia 
Sonden for Tronhiem, og bencevner det Norste og Svenste Lap
land tillige, oversi mod Norden Scricfinnia, og videre ned Fin*  
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marchia. Paa et Kort over Norge og Sverrig, fcnt er udgivet 
i Amsterdam ved den bekiendte Fridcrrch de Witt, er ogsaa Fin
marken og Nordlandene fra TitWord af kiendelig adssilte sra 
Norge. Kortet er uden Aarstal, men henherer til Midten af 
forrige Seculum. Selvsamme Afdeling forekomnrer endnu i Jo
han Blaevs store Atlas, hvor der sindes et Kort over Norge 
aleene; der er Finmarken ganske udeladt, ligesom Norge uved- 
kommende, og af Nordlandene findes her kun Egnen fra Titis- 
fiord og Malanger, og den afdeelt med en egen Farve, da dog 
Grcrndsen imellem de fire Norffe Stifter ikke engang med punc- 
terte Linier er angivet. Og dette Kort er endda i Aaret 1663 til
egnet K. Christian V som KronprinDs.

Jeg har ogsaa af eeldre Kort P. Bertii tabulas geographi
cas contratas, udgivne i Amsterdam hos Iodokus Hondius 1616. 
Bertius var ogsaa fedt i Nederlandene 1565, og har vwret Pro
fessor i Leiden, men er i sin Alder gaaet til Paris og dod sorn 
Kongelig Cosmographus 1629. Hos ham findes folgende Kort, 
de Danske Stater vedkommende, og forsynede med korte latinske 
Beskrivelser: 1) Danmark ved p. 425. 2) Norge og Sverrig 
sammen ved p. 427. 3) Island ved p. 68. 4) Grönland ved 
p. 64. og 5) Ditmarsken ved p. 422. Man seer altsaa, at Or
denen er intet mindre end syftematiff. Kortene, som ere i liden 
Format, ere ikke heller noer saa gode, som Mercators. I Siel- 
land er f. Er. aldeles ingen Fiord angiven, i Jylland sees vel 
Limfiorden, men ganske urigtig afbildet. Kiobenhavns Brede 
er her under 56°, altsaa rigtig nok bestemt, Loengden er sat paa 
33°, 24'. Efter hans Ty pus orbis terrarum, trekker han den for
ste Meridian midt imellem de Canariske og Azoriske Per, og saa 
er Loengden ikke urigtig angiven.

Jeg kommer nu til en navnkundig indenlandsk Mand. 
Tycho Brahe har vel ikke selv udgivet Landkort, men ved 
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astronomiske Observationer hiulpet til at givre Geographien 
mere fuldkomaren. Danmark har, ved beklagelige Ornstcendig- 
heder, hvorved han selv ikke var uden Skyld, mistet denne store 
Mand i hans sidste Livsaar, saa og de fiefte af Harrs Instrumen
ter; dog har det forvaret hans Manuscripter sorn en vigtig Skatt, 
og Kong Friderich ni havde bestemt dem til Trykken paa sin 
egen Bekostning. Hans Navn er endnu i stor LEre over hele 
Europa, ornendffiont man ikke bifalder alle hans Meninger. 
Brugbarheden af hans Iagttagelser blev indseet i Frankrig, da 
under Ludvig XIV, tillige med andre hoie Videnskaber, Astro
nomien og Geographien med storfte Fremgang dyrkedes. For 
at fere sig dem til Nytte, eragtedes det fornedent, neie at for
sikre sig om Uranieborgs egentlige Brede og Lccngde. Den 
beremte Mathematikus picart har udtrykkelig derfor befegt Dan
mark i Aaret 1671 og beskrevet sin Reife. Ved samme Leilig- 
hed fik ban Tycho Brahes Manuscripter med sig til Paris. Dog 
maae De vccre tilbagesendte, da mig er viift paa det Kongelige Bi
bliothek et Skab, hvori de endnu ffal glemmes.

Iblant andre anseelige Mcend, som Tycho Brahe har dan
net, var ogsaa Wilhelm Blaev, hvilken, omendffiont han siden 
i Amsterdam forestod en Boghandling og en Landkort-Officin, 
har giort sig meget fortient baade i Astronornien og Geogra
phien. Thi han har forfattet gode Skrifter af begge Slags. 
Man har af ham: Inititutio aftronomica de uiu globorum & 
fphærarum cæleitium & terreftrium. Originalen har verret PÑÑ 
Hollandsk, men er oversat paa Latin. Jeg eler deraf to Edi
tioner, begge trykte i Amsterdam, efter hans Dod, hvilken ind
faldt 1638. Den ene apud Johannem & Cornelium Blaev, som 
vare hans Sonner, 1640, den anden hos den ene Son Johan
nes aleene 1655. Ingen Udenlandsk har vel oprettet saa prceg- 
tigt et Monument til Danmarks Mre, som denne Wilhelm 
Blaev, og det ffeede fomemelig af Taknemelighed imod hans 
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Lcerer Tycho Brahe. Det sindes i den store Atlas af 12 Bind, 
hvortil han har lagt Grunden, omendffiont jeg tiender den ferst 
udgiven ved hans Sen Johan i Anret 1663. ' Ncesten den hele 
ferste Deel angaaer Danmark og Danffe Sager, tillige med 
Norge og Hertugdomet Slesvig. Den beftaaer af 61 vel illnmi- 
nerede Kort, og ved hvert af dem sindes en tilstrekkelig Beffri- 
velse. Jeg har kiendt denne kostbare og nu sieldne Atlas i sal. 
Grev Rantzovs Bibliothek, og til nccrvcrrende Brug har Herr 
Kammerherre Suhm havt den Godhed at Laane mig fit Erem 
plar. Kortet over Ken Hven giver noksom tilkiende, hvem han 
har havt sine Indsigter at takke for. Dets Opskrift er: infula 
Hvæna a Guiljelmo Blaev, quam fub Tycho ne aftronomiæ ope
ram daret, delineata. Kortet er af Svnnen Johan Blaev tileg
net den beremte Professor i Kiebenhavn Christen Longomon- 
tan, med disie Ord: Olim parentis fui fub Tycho ne condifci- 
pulo. Ved at forestille eet af Instrumenterne PÑÑ Uranieborg, 
en Qvadrans muralis, har han tillige afbildet Tycho Brahe selv 
og hans mange Discipler, saa og de Konstnere, som vare i hans 
Tieneste, hver paa sin Maade sysselsatte med lccrde og nyttige 
Forretninger.

(Fortsættelsen folger.)
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Geographisk og Astronomisk

B e s t e m m e l s e
de vigtigste Hovedpunkter og Står i det generate 

Karte over Siànd
ved

THOMAS BUGG E.

5 ^blant de priselige Arbeider, hvilke det Kongel. Danste Viden- 
c^J stadernes Selstab har foranstaltet til Videnstabernes Frem- 
tarv, det almindeliges Nytte og Landets LEre ere de geographiste 
Karter over Dannemark et et af de ubetydeligste. Uden at tale 
om den Forbedring, fom den mathematisse og politiste Geographie 
der af kan hoste/ saa vil dette klogelig overlagte og vel udforte Fo
retagende give en riig Anledning for Statsmanden og Landhuus- 
holderen til mange Beregninger/ i sig felv vigtige, uren forhen 
umuelige; fordi de fatte forud en noiagtig Kundstab om Landets 
StølTCifø*

De Danste Provinsers, Stifters, Amters og Herreders Ind
hold i Qvadrat-Miile, og Folkentcrngden efter enhver af de anforte 
Indelinger og paa enhver Qvadrat-Miil kan efter saadanne Op- 
maalinger med Vished bestemmes.

Storrelsen af Soerne, af Moserne, af Aaer, af Bekke, af 
Veye, af Skove kan da forst beregnes, og Forholden af de dyrkede 
Strekninger mod de ubrugbare fastscettes.

I Ved
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Ved oekonomiffe Forflag om store Mosers Udgravning, og 

betydelige Havbugters Indigning (hvilket ved mange af vore lave 
og grundede Strandbredde ei er umueligt) kan forud beregnes, hvor 
meget Land Staten derved kunde vinde.

Handles der om nye Veyes Anloeg eller de gamles Foran
dring, da kan forud faftscettes, hvor meget Veyen ved rette Linier 
kan forkortes, hvad Byer og Stceder den vil treste, hvilke Skove og 
betydelige Moradser den har at igiennemlobe.

Ved Erfaring er det stadfæstet, at vore Moser og Soer ud- 
terres, at vore Strandbredde paa nogle Steder vore, paa andre 
Steder aftage og bortffvlles. De nye geographiffe Karter ville 
give Efterkommerne Anleedning til at bedemme og udmaale disse 
og andre Forandringer i Landene.

Felt-Ingenieurerne, hvilke formedelst Tiid, Omstcrndighe- 
der, og omringende Farer ei kan foretage vidtloftige Opmaalinger, 
kan i de mange paa Karterne anlagte Punkter og Steder finde fik
kere Grundlinier og beqvemme Stationer til de militaire Karters 
vildere Udforsel. En klog Feltherre veileedet ved strå paalidelige 
Tegninger og den noreste lokale Kundffab, kan med desto storre 
Tryghed giore fine Anla'g til fordeelagtige Leyre, vel udtcenkte 
Marffer, hastige Vendinger og sterke Stillinger. Forsynet give, 
at disse Karter heel sielden maatte tiene til dette Brug.

§. 2.
Nytten af disse geographiffe Arbeider vil al Tiid blive desto 

storre, altsom Opmaalingerne ere forrettede med storre Mid og 
geographiff Noiagtighed. Srckffabet har derfor ei villet lave sig 
noye med blotte Landnraalings Operationer, hvilke formedelst Red
skabernes Natur, Kartebladenes Indkrympning og deres Foran
dringer ved fieres Sammensætninger kan foraarsage adssillige 
Feil. Det har ydermere ladet Lanomaalmgs-Karterne prove og 
rette ved trigonomerriffe beregnede Opmaalinger, og afironomiffe 
Observationer.
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af de vigtigste Står i Kortet over Sialand. 67 
Da jeg udi sidst ommelte Arbeide har havt nogen betydelig 

Deel, saa forhnaber jeg at det ei bliver Scrlssnbet uaugenemt, at 
jeg heraf tager Anleedning, i ncrrvcerende Afhandling at forelccgge 
den geographisse og astrononliffe Bestemmelse af adskillige Hoved- 
Punkter ved det Sicclandffe generale Karte.

Men paa det at disse Bestemmelser kan erhverve desto storre 
Tilliiderdet fornedent/ at jeg iForveyen korteligen berorer In
strumenternes Beskaffenhed, samt de brugte trigonometriske og 
astronomiske Methoder, til at udmaale Triangel-Raderne, flaae 
Meridianer, og observere Polhoyder.

§. 3.
Til at maale Venkler er brugt den geographisse Cirkel, op

fundet af Ekstrom men i adssillige Stykker forandret og forbedret. 
Instrumentets Radius er 16 Tomnrer, og Randen er indeelt i 90 
og 96 Grader. Det er klart, at de tvende modstaaende Buer sna
vet af 90 son: 96 Grader bor give samme Antal af Grader, Mi
nuter, 4 Minuter, og i Minuter; og at den sidste Indeeling redu
ceret til den forste og der med overenstemmende er et tilforladeligt 
Beviis faavel paa Centerets Rigtighed, fom paa Indeelingens 
Neyagtighed, hvilken saa vel er lykkedes, at ben storste Forssicrl 
imellem alle 4 nonisse Indeelinger aldrig nogensteds har oversteget 
en fuld Minut. Naar denne Forssicrl fordeeles paa alle 4 Cirkel
buer, er man sikker paa, at Feilen i Indeelingen, endog naar 
den er allerstorst, dog altiid er mindre end 15".

Denne Indeelingens indbyrdes og bestandige Verifikation i 
en heel Cirkel er uftridig meget paalideligere end alle andre af de 
pugere Cassini, Bouger og Condamine udtcrnkte og brugte Me- 
thoder at prove deres kvadranters Indeeling ved maalte og i Mar
ken udstukne Tangenter.

Det geographisse Instruments Stativ har en uforbederlig 
Stadighed. Hoved-Tanken dertil er taget af de engelsse nyere 
Qvadranter, for saavidt efter Instrumenternes forssiellige Bessaf- 
fenhed her kunde anvendes. Bag paa Instrumentet er fastssruet 
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68 B. Geographisse og Astronomisse Bestemmelse  
et takket Hiul af 7 tonrmers Radius; hvis Tapper hvile paa en 
lodret staaende, oventil bredere og nedentil finalere Arel. Denne 
gaaer ned igiennem det egentlige Stativ, hvis overste og nederfte 
Grundflader ere forbundne med nogle Perpendikuläre, og andre til 
Siiden udgaaende Stiiver; saa at Stativets egentlige Grundflade 
paa Gulvet bliver en liige Siidet Triangel paa 41 Fod. Forme
delst ovenmelte takkede HLnl og de trende anbragte Gulvffruer kan 
dette Instrument med luge Beqvemlighed stilles vertikalt til astro- 
nomiss Brug, og horizontalt til Vinklers Opmaaling, ja endog 
vendes i ssraae liggende Planer, naar deres Holding ei er over 10 til 
12 Grader.

Begge Kikkerterne er akroamatisse. Ved Vatterpas Kik
kerten er anbragt dm Forbedring, at Panderne, hvorudi den hvi
ler ved en Skrue kan fores op og ned, og ved en anden til Sli
derne. Liigedan kan den bevegelige Kikkert ved en jevn Skruening 
flyttes paa Alhidaden. Begge Deele medfore betydelige For- 
deele ved Instrumentets Verifikation frem for den Ekstronaffe Ind
retning.

§. 4«
Det geographisse Instruments Verifikatton henbringes til 

folgende Poster: 1) At centrere den faste eller Vatterpas-Kikker- 
ten. 2) At rektificere det under famme Kikkert varende Vatter
pas. 3) At bringe samme Kikkerts Arel eller Traadenes Over- 
ssiarmgs-Punkt til at blive parallel nred Horizontal-Linien. 4) 
At centrere og rektificere den bevegelige eller Alhidad-Kikkerten, 
stillet over Nul-Punkterne eller efter Instrumentets Diameter, ind
til den fuldkommen svarer til den faste Kikkerts Axel. 5) At ind
rette det bag paa Instrumentet varende Vatterpas, at det staaer 
paa fine Merker, naar Fladen af Instrumentet henger vertikalt.

I alle disse forssiellige Poster af Verifikationen er det mne- 
ligt at begaae finaae Feil. Det er nodvendigt, at deres Grendser 
bestemmes. Deraf kan ruan forst bedomme Instrumentets Noiag- 
tighed i det heele betragtet.

Ved
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Ved Vatterpas Mårtens Centrering kan stiles saa me

get som Silke-Spindets halve Tykkelse betober sig nemlig 4ZZ, 
Boblen i Vatterpasset trekker sig ei for enhver liden Skraaehed; 
og der bliver nogen uvished i at bedomme, om Enderne af Luft
boblen tresser ind med de i Glasset indskaarne Merker. Begge 
Deele kan bedrage sig til en muelig Feil paa 6/z. Ved at bemerke 
det tydelige Punkt i den frie Horizont, hvilket bedekkes af Vatter- 
vas-Kikkertens horizontale Traad, kan og stiles 4ZZ; faa at den 
heele Fett i Vatterpas -Krkkertens Rektifikation kan udgijS- 
re i4zz.

Ved den bevegelige Kikkerts Justering kan fremftaae fol
gende Forvirringer: 1) I Centreringen 4ZZ. 2) I at stille Alhi- 
dadens Nonius over Nulpunkterne izZZ. 3) I at tresse det ved 
Vatterpas-Kikkerten udknerked horizontale Punkt 4ZZ. Summen 
af alle Fettene ved den bevcegellge Kikkerts Verifikation bli
ver 23" og ved det heele Instr runen k 37~ eller med et rnnt 
Tal 4o/z.

Naar Instrumentet stilles paa den anden Siide af Arelen, 
naar begge Kikkerterne vendes omkring, og den heele Verifikation 
paa denne nye Siide igientages, saa viser alle Feilene sig under en 
dobbelt Storrelse, og den endeltge Lett i heele Instrumentets 
Verifikation nedsettes til 2ozz,

5-
Vil man med dette endog paa den fuldkommenste Maade 

verificerede Instrument maale en Vinkel, da kan derudi fremkom
me folgende Feil: i) Instrumentets Verifikation kan vccre 2ozz 
urigtig. 2) I at tresse Mitten af begge Objekterne med den faste 
og bevegelige Kikkert kan stiles saa meget som Summen af de ver
tikale Traades halve Tykkelse belober sig eller 8ZZ 3) I at bedom- 
nre Vinkelens Maal eller Cirkelbuens Storrelse paa den indeelte 
Nand 15zz. Heraf folger at den totale Uvished i en Vinkel, 
ikkun en Gang observeret endog ved den fordelagtigste og klare
ste Luft, bliver —43zz eller paa det nermeste i Minut.

I 3 Triangel-



7o B. GeograpWc og Astronomiffe B'stemmelse
Triangel Raderne, hvilke ere lagte til Grund for de Danffe 

geographiffe Karter, ffulde have bleven heel ufuldkomne, om i en
hver Vinkel en faa betydelig Feil kunde have vceret muelig. For
sigtighed tilraader at udfinde en faadan Methode til Vinklernes Ob- 
servationer, at Fritene L Justcunrentets Verrfikakron, at Fei- 
lene r at bestemme VinkUers G'rademaal, og Uvisheden i at 
tresse Objekternes Mette ei kan have nogen merkesig Indfly- 
delfe paa Vinkelens udfundene St-rrelfe.

Man feer simr, at naar der er nogen Feil i Instrumentet, 
da fvare Kikkerternes Axeler ei fuldkommen til Nulpunkterne, 
uren ligge enten paa den ene Siide eller paa den anden Siide af den 
sande Diameter; og at, om tvende modftaaende Qoadranter blive 
for store, saa blive de tvende andre Qvadranter, jevnsides med de 
forste, for fmaae net op sira meget, fom Feilen i Instrumentets 
Indeeling og Verifikation bedrager sig; hvor af flyder folgende 
Oplosning:

1) Ved klar og reen Luft observeres Vinkelen i den i og 3 Qua
drant i det mindste tvende Gange, og Maalet optegnes saavel efter 
90, som efter 96 Grader.

2) Den bevegelige Kikkert vrides paa den anden Siide af Nul
punkterne, og Vinkelen maales liige saa mange Gange i den 2Len 
og 4de Quadrant.

3) Derefter kastes begge Kikkerterne omkring, og Vinkelen 
maales da i den i og 3 Quadrant i det mindste 2 Gange.

4) Ligeledes maales Vinkelen ligemange Gange i denne In
strumentets Stilling i den 3 og 4 Quadrant.

Forfficctten imellem de fundne Maal i i og z Quadrant og 
imellem Buerne i 3 og 4 Qvadranter er Instrumentets dobbelte 
Feil, og Middeltallet af disse 8 Observationer bliver den sogte 
Vinkels sande Storrelse paa faae Secunder noer; efterdie dm er 
udfunden af 8 Punkter, paa den deelte Rand stråledes beliggende, 
at alle muelige Feil i Verifikationen, Sigtningen, Deelmgen og 
dens Optelning enten maa ganffe hceve hinanden eller i det mind
ste formindffes til | Deel af deres virkelige Storrelse.
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§. 6.

Den forste Grundlinie for Trianglerne falder i Kiebenhavns 
Amt imellem Tinghoy ved Morkone Bye og Bavne Hoy ved 
Brondbye-Hster, hvilke meget merkelige runde Hoye ere for Efter
kommerne lige faa varige Merker, fom de af de Franste i lige Til
falde opbygte fmaae Pyramider. Grundlinien er inaalt tvende 
Gange med Kiceden, og en Gang med Strenger, ved hvilken sid- 
ste Opmaaling der blev befundet at vcrre 29030 Danste Fod. Til 
Hoved-Stationer har ntmt ei kundet benytte sig afKirke-Taarnene; 
formedelst deres indvendige Bygning og Fortommering kan store 
Vinkel-Instrumenter i dem ei opstilles. Derimod ere Triangel- 
Raderne dannede ved de i Mcrngde forefundne og af vore Forfcedre 
ti! Gravftceder, Ofringer eller Rettergang oprettede Hoye. Diste 
gamle Mindesmerker ere formedelst deres hoye Beliggenhed og frie 
Udsigt fterdeles beqvemme Stationer, hvorfra Kiobftcrderne, Slot
tene, Herregaardene og Kirkerne ved fleere sammenhcengende og 
hinanden bekrceftende Triangler ere bestemte.

Hoved-Trianglerne har man bestrebet sig at erholde faa vel 
dannede fom mneligt. Man har ei taalt nogen Vinkel mindre 
end 20° og ei meget storre end 90°. I ingen af diste Triangler 
har man ladet sig noye med at flutte den tredie Vinkel af tvende 
forhen bekiente, men alle tre Vinkler ere ved virkelig Observation 
udfundne.

Stationernes relative Hoyder og Dybheder ere allevegne ob- 
serverte. Der efter ere Vinklerne henbragte til famme horizon
tale Flader, naar Afvigelsen fra Horizonten har vceret betydelig.

Efter Theoriens Forstrivt har Summen af alle tre Vinkler 
i enhver Triangel altid meget ncer udgiort 180° Grader. Forstieb 
len eller Korrektionen har undertiden vceret O, som tiest 7 à iz", 
stcelden 30"; ikkun en Gang 45^, men aldrig derover. Dette er 
et overtydende Beviis paa Instrumentets Godhed, Observatio
nernes Neiagtighed, og den forhen bestrevne nye Methodes Np- 
perlighed.

Man
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Man har altsaa med Vished kundet fee forud, at de bereg

nede Lcengder have stemmet overeens med de virkeligen ved Stan
ger maalte Sterrelser af tvende Verifikations Grundlinier; den 
ene udi Roeffilde Amt, Horns Herret imellem Scrlfoe Molte og 
Steileberg ved Biltris paa 10060 Fod 1 Tomme; og den anden 
i Vordingborgs Amt, Hammers Herret, imellem Hammers Gal
lebanke og Egersborg Bakke paa 20140 Fod 2 Tommer.

§. 7*
Iblant de adssillige Methoden til at bestemme Meridianens 

Lob ere i Soerdeleshed tvende meest beqvemme for en reifende Astro
nom. Den ene Methode er ved de azimutale Vinkler; og den 
anden ved korresponderende Herder. Begge udfordre at Instru
mentet paa det fuldkommenste er stillet i den vertikale Plan gaa- 
ende igiennern Stationen og et antaget Objekt. Til dette Hye- 
meed nedhcrnges i Linie nred Stationen og det givne Objekt en 
fiin Snor af en faadan Diameter, at den i Kikkerten har famme 
synlige Tykkelfe fom et af Silketraadene. Den bevegelige Kikkert 
stilles paa 0°; stråledes at det vertikale Filament dekker den ned
hængende Traad og tillige overfficcrer Objektet. Naar Instru
mentet er fastffruet at det ei kan fordreye sig til Siderne, fores 
den bevegelige Kikkert fra O til 50 à 70 Grader, under hvilken 
Bevegelfe den vertikale Traad i Kikkerten bestandig sammenlignes 
med den vertikale Snoer. Om de ei noye folge hinanden, rettes 
Instrnnrentet faa lcenge indtil de i deres heele Strekning treffe fam
men; da beskriver Arelen af den bevegelige Kikkert en vertikal Cir
kel igiennem det givne Objekt. Denne Maade er meget paalidelig 
saavel til at stille Instrumentet vertikalt, som og til at verificere 
det vertikale Vatterpas, hvis Rektifikation efter Ekstrems Me
thode har sin Vanskelighed, da man meget stcelden paa Reifer kan 
finde et dertil beqvemt Taarn.

Efter at Instrumentet stråledes paa det noyeste er stillet, ob
serveres Solens Heide i det Kyeblik, da den gaaer igiennem Ver
tikalen af det i Horizonten antagne tydelige Objekt. Paa frie 
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Haand at treffe Solens Center ville vetre meget uvist; men i den 
Sted tage. Solens overste eller nederste Rands Holde mcd den ho
rizontale" Traad i Kikkerten i samme Ayeblik, da den foregaaende 
eller efterfslgende Rand berores af den vertikale Traad.

Af trense bekiente Sider i en fphccriff Triangel/ nemlig 
Komplenrentet til Solens Centers sande Hvide; Komplementet til 
Solens Declination i Observationstiden/ og Komplementet til 
Polheiden beregnes Vinkelen ved Zenith eller Solens Azimut til 
Observationstiden.

Disse Beregninger ere indrettede efter Solens Center/ men 
Observationen er foretaget efter den foregaaende eller efterfolgende 
Rand; og altsaa maa den beregnede Vinkel reduceres fra Solens 
Center til den obferverte Rand ved folgende Liighed:

fin. tot. fin. rad. 0.

Denne Reduktion er additiv eller subtraktiv, altfom den fo
regaaende eller esterfolgende Soelrand et brugt, og altfonr Obfer- 
vationen er fleet om Formiddagen eller om Eftermiddagen. Naar 
denne Korrektion behorigen er anbragt, da findes endelig den hori
zontale Vinkel, hvilken det i Horizonten antagne Objekt gior med 
den nordre Deel af Meridianen. Naar man samme Dag observe
rer Solen i Vertikalen af fleere Objekter, faavel Formiddag fom 
Eftermiddag, eller og fleere Dage i Rad tager den i Vertikalen af 
samme Objekt, da bestemmer Middeltallet imellem alle disse Re
sultater den sande Meridian med saa megen storre Vished.

§. 8.
Den anden Maade til at flaae en Meridian er ved korrespon

derende Holder. Den bevegelige Kikkert stilles efter den Holde, 
hvor man omtrent kan vente Solen paa fuld Minut. Begge In
strumentets Vatterpasse holdes paa det omhyggeligste paa deres 
Merker; og, naar Solen om Formiddagen gaaer igiennem den an
tagne Holde udflettes efter Vatterpas-Kikkertens vertikale Silke- 
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_74__b. Geographiffe og Astronomiffe Bestemmelse  
traad en Stok fuldkommen perpendikulär. Om Eftermiddagen 
observeres ligeledes den Vertikal, r hvilken Solen kommer til fam
me Hvide ; og denne Vertikal udmerkes ligeledes ru ed en Stok. 
Haandgrebet under Observationen bliver enten det samme som ved 
fvrfte Methode (§. 7.) om Soelranderne er forklaret, eller og at 
man i Kikkerten har tvende Traade parallele med den vertikale 
Mittertraad i en Afstand, som er faa ftoer som Solens halve 
Diameter.

Vinkelen imellem Formiddags og Eftermiddags Vertikalen 
maales og halveres, da har man det Punkt i Horizonten, som 
betegner den sande Meridian, om Observationen er skeet ved Soel- 
hvers-Tiden. Paa de andre Aarets Tider, naar Solen imelleln 
Formiddags og Eftermiddags Observationen kiendelig forandrer 
sin Deklination, er Halvparten af den horizontale Vinkel imellem 
de udsatte Stokke ei den sande Meridian, men bvr korrigeres. Den 
scedvanlige Middags-Korrektion, beregnet i Tud efter Polhviden 
og Observationernes Mellemrum, men forvandlet til Cirkelbue 
kalder man c, da findes den forlangte Korrektion for den horizon
tale Vinkel ved folgende Liighed:

cot. c. HH cof ak. mer. O. 
coi. cor. —-------------- - -----------------------

fin. tot.
Korrektionen fradrages i de opstigende Tegn, og lcegges til i de 
nedstigende Tegn. Udi det Svenske Videnffabemes Akadernies 
Handlinger for Aaret 1750 findes en saadan Tabelle beregnet af 
Ekstrom for Stockholms Latitude, i hvilken Korrektionen heel 
igiennem er anfvrt 3 Minuter for luden.

§. 9*

Ved Polbvidernes Observation er brugt den scedvanlige 
Maade, med Instrumentet fuldkommen stillet ester sine Vatter
passe at fvlge Solens og Stiern ernes Heide til det Kyeblik, da de 
ei längere stige mm begynde at falde. Ved enhver observeret Pol
hvide og den deraf beregnede Middagshvide kan svigende smaae Feii 

vcere
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voere muelige: a) 20zzi Instrumentets Verifikation; b) 6ZZ i at 
stille Vatterpas-Kikkerten; c) izzz i at bestemme Hoidens Stor- 
retse i Grademaat; d) 4ZZ i at berore Soelmnden eller Stiemen 
selv; hvilket tilsammen udgier en Uvished af <>zz. Omtrent paa 
samme Maade, sorn ved de store Secteurer er brugelig , kan denne 
Feil for den atlerstorste Deel udsindes og rettes. Nemlig Solens 
eller Stiernms Middagshoide observeres forst med Instrumentets 
deelte Rand vendt imod Osten. Dernceft tages Middagshoiderne, 
efterat Instrumentets deelte Rand er vendt imod Vesten, og begge 
Kikkerterne ere kastede omkring. Det er da klart, at Forskietlen 
imellem begge observerte Holder er den dobbelte Feil i Instrumen
tet og Observationen; og at Middeltallet imellem begge Observa
tioner er Stiemens rette synlige Middagshoide.

Andre meget gode astronomiffe Methoder til Latitudens Be
stemmelse, s. Ex. at observere tvende Stierner af omtrent lige 
Holde eller og at tage Circumpolarernes Holder over og under Po
len, have ei vceret at anvende, da de geographiske Relfer ere fore
tagne om Sommeren, og Ncetterne paa den Tild ere forkorte til 
Observationer af den Beskaffenhed.

Til Beregningerne har man betient sig af de nyeste og bedste 
Soltavler og ved Flxstiernerne taget Aberrationen og Nutulionen 
i Betragtning.

§. 10.
Jordens Figur og Storrelsen af Brede- og Loengde-Graderne 

bliver i det efterfolgende brugt til at forvandle de i Favne- etter 
Fod-Maal beregnede Stcedernes Afstand oster og vester for Kio- 
benhavns Meridian, og synder etter nord for Perpendikulären paa 
samme til Lcengder og Breder i Gradmaal. Maupertuls har til 
at bestemme Jordens Figur efter Theoriens Forskrivt antaget, at 
Meridian-Gradernes Tilvexter ere som O-vadraterne til Sinus af 
Breden. Bouger fant, at de til hans Tiid bekiente Grader bedst 
stemmede overens med den Hypothese, at Meridian-Gradernes 
Forskiel vare som den fierde Vcerdighed af Sinus til Latitudes 
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De i nyeste Tider opmaalte Meridian-Grader af de la Caille ved 
Kap, af Diron og Mason i Nord-America, afBoscowich og Bec
caria i Italien, af Liesganig i østerrige og Ungeren, ville dog ei 
fuldkommen stemme overens med nogen af disse Bestemmelser. 
Det er vanskeligt at afgiore, om Feilen ligger i Hypothesen selv, 
etter i de foretagne Opmaattnger, etter og derudi, at Meridianeme 
selv ei have nogen fuldkommen og noiagtig elliptist Krnrnning.

Af en original Franst Fod, forfcerdiget af Cannivet i Paris, 
og provet den 13 Febr. 1767 ved 2 Grader af Reaumurs Thermo
meter, over det tempererede har jeg befundet, at den forholder sig 
til den samme Danste etter Rihnlandste Fod, hvorefter de trigono
metriske Maalestcenger, Landmaaler -Kioedewe og Maalestokkene 
proves sorn 10353 til 10000.

Efter Maupertuis Tavler, er Graden af Meridianen igien- 
nem 55 Graders Brede 57275 Toiser, etter 59279 Danste Favne 
à 6 Fod; en Minut 988 Favne, og en Secund 16.4 Favne. Ef
ter ham er Longitude-Graden igiennem samme Brede 32970 Toi
ser, eller 34107 Danste Favne; en Minut 568,4 Favne, og en 
Secund 9,4 Favne.

Efter Bougers Beregninger, er Latitude-Graden igiennem 
den 55 Grad 57185 Toiser, etter 59180 Danste Favne; en Minut 
986,3 Favne, og en Secund 16,4 Favne. Longitude-Graden 
igiennem samme Latitude, er 32994 Toiser, etter 34131 Danste 
Favne, en Minut 568 Favne, og en Secund 9,4 Favne.

Forstietten imellem begges Beregninger, er ved 55° Latitude 
ei betydelig; i det efterfolgende har jeg dog fulgt Maupertuis, sorn 
neyest har rettet sig efter den sande Theorie.

§. il
Efter at jeg saaledes korteligen har giort Reede for de brugte 

Methoder, kommer jeg til Observationerne selv, og begynder med 
Kiobenhavns Meridian, hvis noiagtige Bestemmelse var faa me
get ni re vigtig, da deraf folger de Sicclandste Karters rigtige 
Vending ester de 4 Verdens Hiorner.

Fra
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Fra Centeret af Kiobenhavns Observatorium bleve folgende 

Obfervationer foretagne:
Den 15 Maj. 1765 Klokken z. 45 Minuter Eftermiddag, 

den overfte Soelrands Holde i Vertikalen af Frideriksberg Kirke 
—33° 54z gozz. Af Komplementet til Solens Centers fande Holde
- 56o 22z 58/z; Komplenrentet til Solens Deklination =70° >8Z 45/z 
og Komplementet til Polhoiden =34° i9z i5zz/ beregnes den Vin
kel som Frideriksberg Kirke glor med Meridianen 106014' oo/z 
Men fraFrideriksberg til Roeffilde fydlige Spir — 8°35zoozz 

Altsaa gier Roeffilde Domkirkes sydlige Spir med
den nordre Ende af Meridianen - - 97°39zoozz

Den 15 Maj. 1765 Klokken 7 Eftermiddag, blev Solens over
fte Rands Holde observeret i Vertikalen af Ballerups Kirke
- o8° o8z 45/z. Af Komplementet til Solens Centers fande
Holde -82° i3z 45/z; Komplementet til Solens Deklination 
—70° z6z 52zz; og Komplementet til Polhoiden —34° ipz izzz; 
beregnes den Vinkel, hvilken Mitten af Ballerups Kirke gior nred 
Meridianen - 1 5 e * 67o O7Z Z2ZZ
Men fra Ballerup til Roeffilde sydlige Spir * 3o°32zoozz 

Roeffilde Domkirkes sydlige Spir med den nordre
Deel af Meridianen - - - - 97°39z52/z

Den 17 Maj. 1765 Klokken 5. 05 Minut. Eftermiddag, var 
Solens overfte Rands Holde i Vertikalen af Herftced After Kirke
- 220 4iz oozz. Af Komplementet til Solens Centers silnde
Hside -67° 37z 26zz; af Komplementet til Solens Deklination 
=70° goz 43zz; af Komplementet til Polhoiden ^34° ipz izzz 
berranes Vinkelen, hvilken Herftced-After Kirke gior med den nor
dre Deel af Meridianen - - - 88°iozoozz
Fra HerfmdHster Kirke tit Roeffilde fydlige Spir *O9°gO zOozz 

Roeffilde sydlige Spir gior med Meridianen - 97° 4°z oozz
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Den 17 Maj. 1765 Klok. 6. 45 Min. Eftermid. blev Solens 

overste Rands Horde observeret i Vertikalen af Ballerup Kirke 
— 8° 40' 15"; Af Komplementet til Solens Centers sande Holde 
=8i°4iz38zz, Komplementet til Solens Deklination —72^29^37^ 
og Komplementet til Polhoiden —34° ipz i5/z beregnes den Vin
kel/ som Ballerup Kirke glor rned Meridianen - 67° 07z 2ozz 
Fra Ballerup til Roeffilde sydlige Spir - * 30o Z2Z oozz

Roeffilde sydlige Spir med Meridianen - 97° 39' 2ozz
Ved at tage Middeltallet af ovenstaaende Observationers 

findes Roeffilde Domkirkes sydlige Spir at afvige fra Meridianen 
97° 39z33/z.

Den ftorste Forfficel imellem Observationerne/ bliver 1 Mi- - 
nut eller 60 Secunder, hvilke/ naar de fordeles paa alle 4 Be
stemmelser/ bliver den egentlige Uvished i Meridianen ikkun izzz i 
Bue eller izz i Ttid.

Af Roeffilde venstre eller sydlige Spirs nu udfundne Afvi
gelse fra Meridianen, kan alle andre fra Observatoriets Center 
sigtbare Objekters Beliggenhed mod Meridianen, udfindes ved de 
observerte horizontale Vinklers behorige Addition og Subtraktion.

Vinkler fra Observatoriets Center, hvilke efter- 
folgende Stceder i Skaane, giore med Kisbenhavns Meri
dian fra Norden at regne paa den ostlige Side:

Den hoire Kant afHveens Kirke - - - 130 51' Z4ZZ
Landskrone Taarn - - - - - - 36 49 48
Mitten imellem begge Lunds Laarne - - - 85 58 46
Malmoe store Spiir - - - - - 106 57 01

Vinkler fra Observatoriets Center, hvilke efter- 
ffrevne Stceder i Sicrland giore med Kiobenhavns Meri
dian fra Norden at regne paa den vestlige Side:

Tinghoi ved Morkhoi, eller den nordre Ende af den 
forsie trigonometriske Grundlinie - - - 410 58z 32"

Mitten af Gladsaxe Kirke - » - - 45 09 15
Mitten
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Mitten af Brsnshsi Kirke - - » 6o°39z56zz
Mitten af Ballerup Kirke - - - - 67 17 36
Mitten af Herstad-Wer Kirke - - - - 88 10 00
Roestilde Domkirkes fydlige Spiir - - - 97 39 33 i
Bovnehsi ved Brsndbye-Oster, etter den syndre A

EndeafdenfsrstetrigonometristeGrundlinie -10533 39 i 
Frideriksberg Kirkes SpLir - - - - 106 14 00
Den hsireKant af Hsyerup Kirke i Stevens Herret 163 52 48 15

Ved diste Observationer er Kiebenhavns Meridian anlagt paa 
de geographiste Karter. Af denne ved Triangelraderne mod Syn
der og Nord forlcengede Meridian, og af Perpendikulären paa 
famme forlcenget mod Vesten ere de trigonometriste Stationers og 
andre i Siceland beliggende Stccders AAand fra Meridianen og 
Perpendikulären beregnede, og af disse forvandlede til Cirkelbuef 
udfindes Steedernes Breder og Lccngder til videre Sammenligning 
med virkelige paa Sol og Stierner foretagne Observationer, hvilke 
udgiore den tredie Prsve paa de geographiste Karters Rigtighed.

Kisbenhavns Polhside er efter Picards Observationer 
55° 4oz 45/z. Peder Horrebow, den ccldre, har fundet den 
55° 4oz 59/z ved en af ham opfunden nye Methode, bestreven udi 
hans Opera Tom. ill. pag. 351 fqv. Imellem Picard og Horre
bow er en Forstiel af izzz. Vel har jeg her observeret adstittige 
Sol- og Stierne-Hsider med det geographiste Instrurnent. Man 
vil let fee at det er forlidet til at afgisre Tvistigheder om siia fine 
Deele, hvilke ei med Vished kan udfindes, uden med en Secteur 
af en tilstrekkelig Radius.

§. 12. I

Efter Triangelraderne er befundet, at Roestilde Dontkirkes 
venstre eller sydlige Spur er sydeligere end Centeret af Kisben
havns Observatorium 2231 Danste Favne, og vestligere end Ob- 
servatorinrn 16591 Favne.. Heraf beregnes, at bemelte Spir er 
vesten for Kisbenhavn i Bue 29' O4ZZ etter i Liid 1 Min. 56^;

og



Den observerte Polhoide stemmer overens med den beregnede paa 
2~ ncer.

8o B. Gesgraphissê og Astronomêffe Bestemmelse  
og at Polhoiden sammesteds 55o 38' 3°zz« Denne beregnede Pol
heide blev bekrceftet ved felgende astronomiske Observationer fore
tagne ved Foden af Domkirkens Tgarne.

Observat.
Dat. 1765.

Instrumentets 
Beliggenhed.

Observerte
Mid. Hvider.

Solens 
Dekli tat. Polhoider.

D. 16 Aug. 
d. 17 Aug. 
d. 18 Aug. 
d. 16 Aug. 
d. 17 Aug. 
d. 16 Aug. 
d. 17 Aug.

mod Osten 
mod Vesten 
mot) Osten 

nt. Ost. ß. Pegafi 
m. V. ß. Pegafi 
M.Ost.«'^9^å 
M.O > uri- maP

0 48 16 52
0 47 56 48
0 47 38 24/

61 il 22
61 10 53
42 38 28
20 41 25

.13 38 15
13 19 02
12 59 39
26 48 55
26 48 5)1
28 15 55
54 59 54

'55 38 07
55 38 58
55 38 00
55 38 10;
55 38 391
55 38 40
55 38 30

Medium af atte - 55 38 28

§. 13*
Frideriksborgs Slots hoieste Taarn er igimnem Triangel

raderne beregnet at voere vestligere end Observatorium 9114 Fav
ne, som udgiore i Bue i6z 26z/ og i Tiid 1 Min. zzz; og at voere 
nordlige 14999 Favne, eller i Bue izz i?zz, saa at Polhån paa 
Frideriksborg Slot bliver 55° z6z o2zz.

Skandsen ved Frideriksborg var egentlig den trigonometriske 
Station, hvilken er vestligere end Observatorium 7966 Favne, 
etter i4z 24zz i Longitudebue, og i Tiid 57KZ- Skandsen er nord
ligere end Observatorium 14949 Favne etter izz i4zz/ hvoraf stut
tes Polheiden der at voere 55e 55z 59zz/ hvilken ved folgende Obser
vationer er bekrceftet.
1766. d. 25 Junii. Osverste Rand 570 45'5o/z. Polh. 55°55z37z/,

d. 26 Junii. - - - 57 44 °4 " " 55 55 35
d. 27 Junii. - - - 57 4l Z8 - - 55 55 37

Medium >5° ZZZ g6/z 
Fra



_af De vigtigste Stader L Kortet over Sialand. 8i_
Forffiellen imellem den fluttede og observerte Latitude ep 

■ 22-" eller noget storre end den sccdvanligen plerer at vare. Man 
seer let, at det har sin Grund derudi at Liid og Veirligt et ville til
lade at observere flere end tvende Middagshsider.

Fra Skandsen ved Frideriksborg blev flaget en Meridian ved 
at tage Selens Herder i Vertikalen af trende L Horizonten tydelige 
Punkter, hvilke vi vil kalde A og B.

Observationer for at finde Azimutal-Vinkelen af A i Aaret 1766»
Observations- 0 overste el.! Beregnede 
Datum Efter- ned. Rands Azimut, ef- 

middag. Hvide. ,ter Centeret.
Reduk
tion.

azIun.Kl.z. ii 26° 28'19"
26 Jun.Kl.z. 11! 26 24 23
27Jun. Kl.), ii 26 46 46

86° 21z 00"
86 17 40
86 56 14

-H7Z35ZZ
+17 34
--i? 38

Azimutal- ;
Vinkelen 
af A.

WWW7 
86 35 14 
86 38 36

Medium §6° 37' 28" 
Observationer for at finde Azimutal-Vinkelen afB i Aaret 1766.

2Z Iun.Kl.6.27 16 02 39 72 04 44
26Iun.Kl-6.27 16 08 27 71 30 27
27Iun.Kl.6.27 1605 58 71 31 04

-16 28
4 16 24
4l6 22

71 48 l6
71 46 SI
71 47 26

Midium 7i°47z31"
Da nu det store Spir paa Icegerspris Slot gier med A en 

Horizontal Vinkel —24° 06' 41", og med Punktet B =3836'32", 
faa gror Icegerspris Spir med den nordre Ende af Meridianen 
efter de forste Observationer af A iio° 44' 09"; og efter de sidste 
Observationer afB iio° 44' 03A men efter et Middeltal afl begge 
iio° 44' 06".

Vinkler, |om efterffrevne Stcrder danne med Me
ridianen igiennem Skandsen ved Fnderiksborg fra 
norden at regne

i. Paa den Fstre Side:
Fredensborg Kuppel - 34e 38'26"
Mitten af Tikiob Kirke - - 2 » • 37 29 25

L Mitten
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12 35
40 43

- 49°32'ii"
- 66 48 14
- 96 50 03
- 102
- 151

Mitten af Asmindersd Kirke -
Mitten af Grsnholts Kirke - - -
Mitten afHveens Kirke -
Mitten af Landskrone Taarn
Centret af Observatorium udi Kisbenhavn -

2. Paa den vestre
Signal paa Maglehsi ved Bredersd - 
Iccgerspris store Spir -
Signal ved Strse - - - - . -
Signal ved Hisrlunde -

Jeg har varet desto ornstcrndeligere i at

- 79° 21'48"
- 110 44 06
- 116 32 16
- 142 39 30 

forklare Meridia
nens Lob igiennem denne Station, da jeg herefter i en anden Af
handling, hvilken jeg ffal have den LEre at forelcegge Scelllabet, 
agter at betiene mig af diste Observationer til at bedsmme Picards 
og Schenmarks Bestemmelser, af adffillige Punkter i Sicrland og 
Skaane, og til at fannnenligne dern med mine egne Opmaalinger.

§. 14*
Den nordligste Station i Sicrland er Bovnehoi ved Gilleleje, 

hvilken efter Triangel-Regningen er vestligere end Observatorium i 
Kisbenhavn 7964 Favne, men nordligere end samme 25941 Favne.

Heraf beregnes Longitud en vesten for Kisbenhavn 14' 15" i 
Bue og 57" i Liid, og Latituden 56° 07' 19". Denne Latitude er 
i Anret 1766 prsvet ved folgende Observationer paa Solen og Fix- 
stierner.________________________________________ '_____________

30 Jul.

Obser. 
Dat. 
1766.

Instrumentets 
Beliggenhed.

Sol.og Sterns 
Midd. Heider. 
0 sver. Rand.

Deklination. Polhsider.

30 Jul. 
i Aug. 
3 Aug.
29 Jul. 
3 Aug.

mod Aften, 
mod Asten. 

mod Vesten.
m. A. «. aqviliE. 
m. V. er. aqvilæ.

O 52° 39' 27"
052 09 41
051 38 20

42 08 54
42 09 02

18° 30' 25"
18 00 38
17 29 42
08 16 05
08 16 05

56° 07' 36"
56 07 32
56 07 58
56 07 IO
56 08 15
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Medium af alle 56o 07' 32"

30 Jul. M. V. «• aqvilæ.
30 Jul. M. tz.st. «. lyræ.
3 Ang. M. Vest. «.!yrT.

42° 09' 34"
72 27 41
72 27 33

08’ 16' 05"
38 34 42
38 34 42

56 07' 34"
56 07 10
56 07 09

Forssiellen imellem den beregnede og virkelig observerte Pol- 
heide bliver 13".

Vil man reducere disse Observationer til Gilleleje Kirke, da 
bliver dm vestligere end Kiobenhavn 8764 Favne, eller 15' 42" i 
Bue og udi Tiid 1M. 2men den er nordligere end Kiobenhavn 
26150 Favne, og Polhoiden bliver 56° 07' 45".

§. 15’

Medium af alle 54° 5 8' io"

L r Ved

Ved den sydligste Kant af Siceland ve^ Bakkebolle og Stens- 
bye Strandbredde ere folgende Observationer foretagne til Latitu- 
dens Bestemmelse efter Solen og Firstiernerne.

Observ.
D.1767.

Stiernens Navn. Jnstrum. 
Beliggen.

Obferverte
Mid. Hold. Polhoide.

13 Maj. 0 overfte Rand. mod Ost. 53° 51'56" 54°57y53z/
14 - - O - - - - mod Vest. 53 56 14 54 58 25
16 - - 0 - - - - mod Ost. 54 25 01 54 57 48
21 - - O - " - - mod Vest. 55 29 24 54 58 42
22 - - Q » $ » » mod Vest. 55 41 29 54 58 40
23 * - Q i Î e s mod Ost. 55 53 58 54 57 50
13 - - «. Bootis. mod Vest. 55 27 02 54 58 24
22 - - oc. Bootis. mod Vest. 55 26 52 54 58 34
25 - - oc. Bootis. mod Vest. 55 27 12 54 58 14
22 - - «. coronæ borealis. mod Oft. 62 33 30 54 57 46
22 - - oc. in capite Ophiuchi. mod Ost. 47 47 58 54 57 56
22 - - ß.in humero Herculis. mod Ost- 57 04 09 54 57 16
2) - - ß.in humero Herculis. mod Vest. 57 02 38 54 58 47
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Ved at betragte disse Observationer falder det firår i Kyetz 

at Instrumentet vendt imod Often har angivet Polheiden for liden 
og vent imod Vesten for ftoer. Medium af de sex eftlige Observa
tioner er =54° 57‘ 46"; og Medium af de syv vestlige Observatio
ner —54° 58' Z4". ForskielLen af 48" er den dobbelte Feil udi Kik- 
kerterrres Centrering/ Vatterpastenes Tilstand/ Instrumentets In- 
deeling og Observationerne selv. Halvdeelen heraf eller 24" lagt 
til de oftlige Observationer/ og taget fra de vestlige Observationer, 
giver net op foranftrte Medium af alle -54° 58' 10".

§. 16.
Det Sted, hvor ovenmelte aftronomiffe Observationer ere 

foretagne/ var 300 Favne nordligere end den sydligste Pynt af 
Sicetand paa Steusbye Marker; og, naar 18" i Bue drages fra 
den obferveerte Polyoide 54° 58' 10" findes Latitude» af den st)d- 
ligfte Pvnt i.Siccland ----- 540 57^ 52" 
Men Latituden ved Gilleleje Kirke er forhen fundet 
ved Observation og Beregning (§. 14.) . - - 56° 07'45"

Amplituden af Siånd i Synder og Nord udi Bue i° 09' 5 3"
Locngden af Kisbenhavns Meridian, fra Parallelen igien- 

nem Gilleleje Kirke, til Parallelen igieynem det sydligste Plmkt 
ved Stmsbye Strand, er efter Beregning igienmm Trianglerne 
68842 Favne, saa at Gradens Swrrelfe efter disse Observationer 
og Opînaalinger bliver 5910.9 Favne.

Deraf vil jeg dog et driste mig til at gisre nogen sikker Slutt- 
ning, til at bestemme Meridian-Graden eller Jordens Figur. Jeg 
er overtydet om, at den geometriffe Lcengpe af Meridian-Buen 
har al der til fornoden Nmagtighed. Men i den aftronomiffe La- 
titude-Forffiel, eller Amplituden af Meridian-Buen, kan man er 
veere ansvarlig for en Feil afi5 til 20"; da det geographiffe Instru
ments smaae Feil ved Latitude-Observationer ei kan indfluttes in
den fnevrere Grendser.

Det
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Det ns i somme Msll,
Vêd

O. F. MÜLLER.

A?
5 Naturen har alt, end og det, som foragtes og kunde synes 
cxj ringe, sin Hensigt og Nytte, og anvendes til samme. Vi 
see, at Bladene mod Vinteren visne og affalde; vi troe, at de nu 
have opfyldt deres fulde Bestemmelse, og ikke ere til nogen meere 
Nytte, uden for saa vidt de, engang forraadnede, kunne tiene Ior- 
dm til Giodning, og saaledes befordre andre Planters Fremkomst. 
Naturen er den ftorste Huusholder, og nytter sine Frembringel
ser indtil den sidste Smule. Dette glemte Vcexternes store Phy- 
siolog, Malpighi, da han paastod, at Bladene, naar de have 
rabr deres Gaft og Araft, bortkastes, fordi De, som han siger, 
ingenlunde kan giøre Naturen nogen videre Tieneste (a); han 
vidste ikke, at Skaberen, som til alle Tider opfylder Jorden med 
sin Godhed og Viisdom, ogsaa havde ssabt saadanne Dyr-Arter, 
som disse vcrsne Blade endnu i det Tidsrum, de behove til ved For- 
raadnelse at scettes i Stand til at befordre Jordens Frugtbarhed, 
maa time til Klcede og Fode.

L 3 Den

, (a) Folia plantarum fingulo anno, exhauito antiquo fucco, cum amplius natur« neqya*  
qvam inferyiant, abjiciuntur» Anar> pi. p, 54»
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Den i2 Äugust 1764 fandt jez ved Randen af Veten i Fri- 

Driehsdals Skov, et lidet aftangt Stykke af et versen Bogeblad; 
dets efter et Kyemed afffaame Kanter, giorde mig opmcrrkfom; 
jeg fegte og fandt mellem den Mcrngde af forrige Aars indfaldne 
Blade, hvormed Skovbunden var tildcrkket, fleere. Det si-ntes 
fom vare de rundt om med en Sax afklippede. Jeg forrnodede, at 
det maaffee maatte vcrre et Insekt-Boelig, og Undersegn ingen san
dede min Formodning. Det, fom ikkun syntes et, vare tvende 
paa een og famme Maade afffaame og fra alle K nter passende 
Stykker. For at tiende Beboeren af Dette Boelig, ffilte jeg Styk
kerne ved Hietp af en Naal fra hverandre, og fandt, at ethvert be
stod af fire paa hverandre lagde Plader; den inderste var den 
mindste; de ovrige tiltoge i Storrelse efter deres Orden; destorre 
vare formedelst fine Traade, heftede bag paa de mindre, og alle 
vare efter en Regel afrundede og anbragte. Inden for disse tvende 
Pladesamlinger, fom vi af deres Lighed vil kalde Floye (valvulæ) 
laae en liden Ornr eller Larve; den stindt sig foruroeliget i sin 
Hytte, hvor dens Forftedre efter all Formodning, hidtil have vce- 
ret lige sikkre for Fuglenes Eftersogen og for Naturforfferens 
Grandffning.

Den er glat og uden Haar, og beftaaer af tolv Ringe; Ho
vedet og de fem forste ere lysbrune; de ovrige hvide og gienem- 
ffinnende. Hovedet er hornagtigt, og som alle Larvehoveder 
sammenfat af tvende Maanedannede Sideplader, sour i Midten 
indflutter et tresidet Legeme; neden for dette sees Overkiceben, 
som er sortagtig; fra hver Sideplade udgaaer en liden JWpibfe, 
som befiaaer af tvende sorte Led; Sidepladerne have paa den yder
ste Kant mod Halsen en sort Streg, og mod hver Folspidse en 
sort Prikke, som maaffee er Larvens (Étyite. Fra Hovedet og fra 
Ringenes Sider udgaae enkelte fine Haar eller Borster. De 
trende forste Ringe have hver sit Par hornagtige Been: de ere 
brune og bestaae af tvende Led, hvoraf det yderste er sylagtigt.

Paa



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M. Nsisomme Msll._ _ _ _ _ _ _ _ 87_ 
Paa hver Side af de fem brune Ringe fees tvende fmaa ophcevede 
Prikker paa tvers; disse fandtes ikke paa de ovrige Ringe. Den 
fierde og femte er, fom soedvanligen, uden Fedder. Den 6, 7, 8 
og 9de ere hvide og klare, og hver forsynet med et par vortedannede 
^ddcr; disse ere sinaa, ncrften usynlige, Knuder, fom dog ved 
Hielp af en liden Forstorrelse fees at have paa deres Underflade 
Pergamentbeenenes scedvanlige Tversnit. Den tiende Ring synes 
oventil at have en liden Pukkel og den ellevte endes med det forte 
Halestykke, hvorfra ligeledes udstaae nogle fmaa Borster. Fra det 
femte Led af tiltager Kroppen i Tykkelse, og derfra fees og gienem 
den klare Hud Tarmens sorte Ureenlighed. Heele Larven er fire 
til fem Linier lang og en Linie bred. Dens Skabning har altfaa 
lidet besonderligt frem for hundrede andre; dens Huusholdning der
imod fremstiller os en Deel, fom er denne Art egen.

Saafnart Larven kommer udaf LEgget, finder den strax For- 
raad til sin Underholdning og Materialier til sin Hyttes Bygning. 
Den folger Naturens Drift, aabner Munden, og strax mcrttes den. 
Den fornemmer endnu eenNodtorftighed: den foler sig nogen og 
behover at skinles, strax danner den sig et Skiul og Boelig, fom 
man troer, uden Overlceg og af samme Tilffyndelse, af hvilken 
den tog til Foden, da den folede sig at hungre. At aabne Mun
den, naar Hungren krccver det, og at bide i den ncefte Gienstand, 
kan en indvortes mekaniff Indretning, eller den blotte Irritabilitcet 
udrette, men, hvorledes vil disse kunne tilskicere et Ktcrdebond 
efter Dyrets tiltagende Storrelfe, og giore Stykkerne af en frem
met Materie lige store, eller efter hvilken Anviisning faae hvert 
Par nye Plader en Storrelfe, altid lige storre end de, som ere 
blevne for sinaa t dog dette drager os ind i Gisninger, der ofte ikke 
ere bedre end Uvidenheden. Vi vende os til det vi kan have Vis
hed om, og vi faae at see, hvorledes det vcesne Bogeblad eene fyl- 
destgior alle Larvens Nodvendigheder.

Bladets
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Bladets yderste Hinde er Larvens fornemmeste, og, som det 

synes, eenefte Fode, og tvende Snit udaf det heele Blad dens Klce- 
debonD. Med sine smaa Toender afgnaver den Hinden paa Bla
dets Over- og Understade uden at vesiadige dets fine Fibrer og 
smaa fortsrrede Masker; disse sees tydet igen der, hvor Hinden er 
affedt. Man krmder Larver, som udenfra afgnave Hinden paa de 
friffe og grenue Blade; mange, four indenfra fortoere det grenue 
Vcesen imellem Hinderne uden at rere disse; heraf faae de friffe 
Blade ister paa Bogetrceerne undertiden en Anstelse af svedne og 
vccsne, ffient de ere gandffe heele, og Treeet vedhccngende; ingen, 
saa vidt jeg veed, dersom denne nsyes med Smuler af en forterret, 
ubrugelig og ncesten usynlig Bladhinde. Man seer de Bladsiykker 
inden hvilke dett opholder sig, undertiden aldeles affedt paa begge 
Sider,' ofte allem paa den inderste, tit hist og her, og, da Lar- 

**■* ven ikke kan komme til at g lore det forste, naar den allerede betje
ner sig af Stykkerne til sit Skiul, maa den have afgnavet det, for
end den ffcer sig det til Dockke.

Dette Dcckkef Skiul eller Boelig, hvad man vil kalde det, 
som med Larvens Alder tiltager fra et til firedobbelt, dannes paa 
folgende Maade: af Bladeff udfficcres tvende elliptiffe Plader af 
lige Storrelse, il- Linie i Lccngden, og iz Lime i Bredden. Lar
ven lcegger sig midt paa den eene, oq bevceger med sine Forfodder 
den anden saa lcrnge, indtil den saaledes ligger paa samme, at de 
ffiule hverandre. Derpaa ffeftes Sidekanterne sammen ved enkelte 
fine Traader, og Enderne blive aabne, paa det at Larven derigie- 
nem efter Behag kan udstrcekke, og igien inddrage den forreste Deel 
af sit Legeme. Paa begge Flader af dette forste Par Plader af
piller den, som sagt er, ben fine Hinde til sin Underholdning, og 
naar den er bleveu saa stor, at dette Dcekke er den for lidet, ud- 
fficrrer den sig tvende nye Plader, lidt meere end en Linie storre i 
Omkreds end de forste. Med disse forste eller sit enkelte Boelig 
krybenden op paa den indre Side af een af de nye Plader, ffefter
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det ved Hielp af et ncesten usynligt Spind midt paa og i lige 
Stt'cekmng med den ene nye Plade, og dreier den anden faa toenge, 
instil denne gandffe doekker den fsrfte og Den modsatte nye; derpaa 
sammenheftes Sidekanterne paa de nye og sierre ligesom paa de 
gamle med fine Traader, og Enderne blive aabne. Hinderne af- 
gnaves og paa disse; Larven voxer, behover en sierre Hytte, og 
derfor fticercs det tredie, og endeligen det fierde Par Plader, med 
hvis Afpassning, Leeggelse og Fcesiesie forholdes som med de fore- 
gaaende.

Forholdet af Pladernes Stsrrelse har jeg fundet hos de flee- 
sie at vcrre dette: det fsrfte Par er u Linie lang, bred; det 
andet 3 Linier lang, 2 bred; det tredie 4*  Linier tang, 3 bred, og 
det fierde 7 til 81 Linie lang, 5 til 6 Linier bred.

Larven selv ligger los inden for disse Vcegge og uden at vcere 
fast ftrsiet ved noget Spind, som ellers er saa ftrdvanligt; derfor 
falder den og udaf sin Hytte, naar denne tages mellem Fingrene, 
og Endeaabninger, ved at trykke paa de modsatte Sidekanter, ud
vides. Forend jeg blev dette vaer, befandtes en Deel af de sam
lede Boeliger tomme og ledige. Sielden bliver den i sit Fald hoen
gende ved en kort Tmad, og, da den ncerer sig af et saftlos Blads 
udtorrede Hinde, nraa den have megen liden Formad af den Ma
terie, hvoraf Larverne giore deres Spind, og som hos de sieesie er 
i Overflsdighed, og anvendes ved enhver Anledning, men af denne 
med saa megen Sparsomhed, at den til Pladernes Sammenhcef- 
telse paa Kanten ikkun bruger tre til fire Tmader af en Linies 
Lcengde.

Naar man forsi tiender disse Boeliger, vil man paa Skov
bunden letteligen faae at see sinaa Stykker vcrsne Bsgeblade, som 
bevoege sig fra et Sted til andet, uden at bemccrke Bevcegeren, 
fordi han til denne Fortffridelse synes ikkun at betiene sig af der
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forste Par Been, fom meget lidet rage frem af Boeliget. Lege
met kommer aldrig udenfor videre end til de hvide Ringe, og, naar 
dette steer, er det for at lede efter Fode eller efter en nye Bedcek- 
kelse. De, fom ere Elstere af frapermde Navne have altfaa her 
et vandrende Bogeblad. De, som tiende Naturen noyere, finde 
saa meget, der opvækker en sand og grundet Forundring, at de 
ikke behove at hente den fra Unoiagtighed og Blendelser. Jeg 
troer, at den fortiener at kaldes den nøifonnne, og forfogte at 
tilsee dens Adfterd ved en og anden af mig foraarsaget Forstyrrelse 
i dens Hytte.

Saasnart man aabner Larvens Pladeboelig, er det dens 
forste Sorg at faae det tgien tillukt; dette er den let, naar det 
ikkun saavidt aabnes, at Floyene giore en spids, eller en ret 
Vinkel med hverandre, thi da bevceger Larven sig faa lcenge, ind
til at det ene Floy, der ved de 3 til 4 tynde Traade, hvormed det 
lofeligen er ftestet til det andet, lader sig bevcrge ncrsten som i Gan
ger, nedfalder paa det vandret liggende, og da hefter Larven strap 
de lofnede Sidekanter i Midten iglen til hverandre. Skiffer man 
alle Pladerne fta hinanden, fantler Larven dem ikke iglen; men, 
da dens Sag allene er at have en til sit Legeme passende Be- 
dcekkelse af Bogeblade, og de Plader, fotn tiente den i Dens 
mindre Storrelse, nu ere for korte og unyttige, saa lader den 
sig noye med at faae fat paa en af de störste enkelte Plader, og 
i Forhold til dens Stilnmg kryber under den, eller trcekker den 
op over sig.

Aabnes Floyene aldeles, og lcegges jevnsikes, da er Larven 
i stor Forlcegenhed. Dm holder sig fast med de bagerste Fodder i 
Midten af det ene Floy, fccster de forreste Been midt i det andet, 
og trcekker paa dette, som det synes, for at ophoeve og foye det til 
det andet. Dette bar jeg ingensinde feet at lykkes. Den begiver 
sig derfor under Floyene, kryber tcct. indtil Hcengsieme, og glor 

ved



M. Noisomme Moll._ _ _ _ _ _ _ _ 91
ved sine Bevoegelser, at det ene Floy reiser sig lidet; ved lige Ad- 
fterd kommer det andet og i nogen Reisning, men alt er omsonst; 
endeligen taber den Modet, kryber under det ene Flops Midte, 
eller under ethvert andet hosliggende Blad, og ved et lidet Spind 
ftefter sig fast dertil. Dette er det eneste Tilfcelde, i hvilket jeg 
har feet, at denne Larve fasthcester sig. Endffiont jeg hos mange 
har adskilt Floyene, har dog ingen igien kundet lccgge dem faa 
lige paa hverandre, som de havde lagt hver Alders Plader; dette 
maa komme af deres storre Tyngde, da hvert Floy er sammen
sat af to, tre til fire Plader. Lagde jeg derimod det ene tvert 
over det andet, Kulede Larven sig ftrax derunder, og i samme Stik
ning tilspandt Sidekanterne.

Efter at have gienemgaaet de hos Larverne scedvanlige Hu- 
delser forvandler den sig i Hosten til en liden bruun Puppe, som 
ikke har noget besonderligt. I denne Tilstand bliver den Vinte
ren over indtil mod Begyndelsen af Foraaret, da den udkommer 
af Puppen og fremstiller sig fom et lidet frøtt; de jeg hos mig 
bevarede, udkom den 9 May. Ved den Tid sees diste Moll en
kelte og parrede at omhoppe paa de vccsne Bogeblade, og der at 
henscette deres LEg. De have i denne nye Tilstand et sort Lege
me, kortere sorte Folhorn, guulbrune Overvinger, som i en vis 
Vending ere lidt ffinnende, og mod Spidsen have smaa Streger 
eller Indfoldmger; Undervingerne ere affegraa og fryndsede.

Dette tt^isomme Moll er enten aldeles ubekiendt, eller 
man veed intet meere om det end hvad Herr Ridder von Linne 
i tvende Linier siger om hans Tinea CaitheUa (a), som den kommer 
ncermeft. Jeg har og fundet denne, og anfort den under samme 
Navn (b); ikke destomindre glor mig dog Cakhellæ og den nøifom*  

M 2 mes

(a) Ph. Tin. Cahbella atra, alis fnperioribus totis aureis ? capite ferrugineo. 8. N. p» 895,
(b) Fn. inf. FridricbscL 1764.
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mes forffiellige Opholdssteder uvis, om de og virkelige« ere em 
og famme, saa meget meere soin Koeblommen (a), paa hvilken 
hin opholder sig, voxer nogle hundrede Skrit fra de Steder, hvor 
jeg fandt den nøifomme, og Møllene gierne forblive og henlccgge 
deres LEg der, hvor de felv ere udklcrkkede. De Elffere af Guds 
fmaa Skabninger, fom have Leilighed om Sommeren at opholde 
sig i Skovegnen, hvor baade vcesne Bogeblade og Joebtonuner ere 
almindelige, vil snart kunne hceve Uvisheden.

Figurernes Forklaring:

1) Et vcefen Bogeblad med tvende Huller.

2) Det tt-isomme Molls Boelig uden fra.

3) Dets tvende Floy inden fra, hver af tvende Plader.

4) Et enkelt Floy, hvori sees fire Plader.

5) Larven i naturlig Storrelfe.

6) Dens Hoved, forstorret.

7) . Puppen i naturlig Storrelfe.

8) Mollet ligefaa.

Ça) Flor. Dan» t. 668»

Bestrid-
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S S e-Inklinations-Lo mp as/

Beskrivning
over et nyt opfunden

tillige med
nogle Anmarkninger 

over dette Slags Instrumenter/ 
af

C. C. LOUS.

ldffont det af de Forsog, fom med Inklinations-Contpassee 
allerede ere giorte, ikke lader fom dette Instrument ffulde 

til Lcengdens Beftemmelfe kunne g tore nogen fynderlig Nytte, 
efterdi Magnet-Naalen paa famme Brede, endffoM paa nok.for- 
ffiellige Langder, mesten beholder eens Inklination; saa ere dog 
de dermed anstille Forsog endnu for faa til med Vished at kunne 
vide, om der ey paa Jorden findes de Steder, hvor Inklinations- 
Linierne lobe parallelt med Meridianerne, og tillige betydelig mod 
Lcengderne forandre sig, i hvilken Fald Inklinations-Compasset vist 
vilde vare en ftor Hielp til Lcengdens Beftemmelfe. Overalt ffulde 
end dette Instrument for de Soefarende vare mindre nodvendigt, 
saa vil det dog altid blive for de Naturkyndige betydeligt, da de 
derved, om ellers ved noget Middel, ffulde sikkerft kunne komme 
til nogen rigtig Kundffab om Magnet-Kraftens Oprindelse og 
Beskaffenhed.

M Z W
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At bringe Instrumentet til mueligste Fuldkommenhed, for

end man tcrnker paa dermed at samle Observationer, bliver da en 
Hovedsag. Men her maae man desvccrre befinde, at Arbeidet ncc- 
sten overgaaer Krcesterne, og at all nmelig Konst og Flid dog ikke 
kan naae fin Belonning udèn i en vis Grad. Vanskeligt er det 
paa Landjorden at bringe et Inklinatorie dertil, at det viser Naa- 
lens Inklination rigtig indtil è Grad, og sterre Noyagtighed tor 
man vel aldrig haabe. Men endnu mangfoldig vanffeligere er det 
paa Soen, ja fast umueligt at naae inden denne Grendse; thi for
uden andre Hindringer, som den inklinerende Naal paa Landjor
den harat bestride, er den endnu paa Skibet underkastet det usta
dige Hass Bevcegelser, hvorved en saa let Naal, der hcenger fra 
sin Tyngsels-Punkt, alt for snart kan bringes af fin Roelighed.

Det forste Hovedsporsmaal bliver derfor, hvilken Storrelfe 
og Form Naalen bor have, for best at urodstaae diste Hindringer. 
I et Skrift, fom jeg udgav Aar 1773 med Titel: Tentamina ex
perimentorum ad Compaffum perficiendum & unicuiqve ufui tam 
nautico qvam terreitri accommodandum ut & ad virium magne
ticarum qvantitatem explorandam & æftimandam er det beviist, at 
Magnet-Kraften i en hoy Grad voxer alt som Naalens Vccgt for
mindskes. Deraf folger udisputerlig denne Regel: at Naalen bor 
ikke have storre Lccngde end udkrceves for at kunne tilkiendegive paa 
en Omkreds, fvarende til dens Lccngde, Fierdendeel Grader, som 
Ersaring viser er den yderste Noyagtigheds Grendse. En Lccngde 
af 6 a 7 Tommer er hertil tilftrcckkelig, og i formeldte Skrift er 
beviist, at til saadan en Lccngde passer en Vccgt af 40 a 50 Gran 
for at forffasse den storste Magnetiffe Kraft imod Hindringerne, 
og dog faa at Naalen kan beholde Styrke og Stivhed nok. Naar 
nu betcrnkes, at en faa let og kort Naal overgaaer langt i Kraft 
en 12 Tomme lang og forholdsvis tyk Naal og langt mindre foler 
Skibets Slingringer, (Ophccngnings-Maaden etters lige), og den 
kortere desuden lige faa noye kan vise Fierdendeel Grader som 

den
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dm lccngere, hvad ffulde da bevege til heller at vcrlge de lccngere 
og tyngeret

Udi de Svenffe Handlinger for 1775 forekaster Herr Wilke 
mig, at jeg har tilraadet disse kortere og mindre Naaler til Sees i 
sieben for de af harn brugte lccngere, nren mine i ferrneldte Skrift 
lagte og her kortelig igientagne Grunde omsieder han ikke, og ffal 
ikke heller/ det jeg troer/ kunne omsiede. Ikke haver jeg, fom 
han siger/ tilraadet de Gamles lette Naaler; De vare vist nok alt 
for tynde; Jeg besidder nogle af dem, fom i forrige Aarhundred 
bleve brugte, hvilke ere 6 Tommer lange og veje kun 10 Gran. 
Saadanne have ey Stivhed nok, at de jo let fedresig, og tabe der
ved al Rigtighed ; men de af mig foreflagne 40 a 50 Gran tunge 
blive nngefccr af een Linies Brede, og Knivsrygs Tykkelse, fom 
er tilsirekkelig til at give dem Stivhed og Styrke nok. Vist nok 
dersom man med Inklinatorier kunde nogen Tid haabe at naae til 
en Rigtighed af 5 Minuter, som man med Deklinatorier kan op- 
naae, var det vel vcrrdt, man siroebte at giere de lccngere og tyn- 
gere Inklinations-Naaler brugbare. Men hidindtil, meener jeg, 
alle, som have forsegt derpaa, maae tilstaae, at det neyeste de 
have endog paa Landjorden med Sikkerhed kundet bestemme In
klinationen, (naar den nemlig ved de 8 fornedne Omffiftninger er 
prevet og medieret) har vccret 15 Minuter.

Den horizontale Naal, dersom den indrettes efter den An- 
viismng, som er givet i mit formeldte Skrift pag. 114, ffal sikkert 
paa Landjorden kunne vise Misviisningen indttl 5 ja indtil 2 a 3 
Minuter, og Azimuth-Compasset, indrettet efter Beffrivningen, 
given i samme Traktat pag. 25, 26 og 71 vil altid paa Soen vise 
Misvitsningm tilforladelig indtil z Grad (undtagen nogen Trcck- 
ning af Jern ncer omkring ffulde giore Hindring, hvilket ingen
lunde bor regnes for Compassets Feyl). Det forste har nu en 7 
a 8 Aars daglige Erfaring fuldkommen forsikkret mig om. Det

1 andet
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andet er ved fleere Aars Opmaalinger paa Seen lige saa sikkert 
erfaret og befundet. Foruden at en rigtig Theorie faftscetter diste 
Instrumenters Fuldkommenhed, er dette Beviis nok derpaa, at de 
tilforn brugte Compasser kunde feyle 2a 3 Grader, og at de nye 
Engelffe feyle endnu lige saameget, (fom i Capi: arnernes Looks 
og pyrps's Reiftbeffrivelftr oprigtigen tilstaaes;) men derimod at 
diste Compasser omkring i vore Farvande paa en i Grad noer altid 
have kunnet tilkiendegive Misviisningen saaledes som man veed, 
den her er. Deklinatorier feyle derfor ikke nu det mindste i den 
Rigtighed, man fordrer af dem, (four Herr Wilke foregiver,) mm 
have al den Fuldkommenhed, de kunne naae, naar de kuns paa 
den Maade indrettes, som Theorie og Erfaring nu noksom have be
stemt, og naar disse ikkun maae frem sor Formodninger og Fordom
me gielde.

Med god Foye kan derfor en inklinerende Naal af 6 a 7 Tom
mers Lcengde ansees for at vcere lang nok, og en Cirkel, dertil sva
rende, at vcere tilftrcekkelig, efterdi man paa den kuns forlanger at 
kiende Fierdedeel Grader; derimod har jeg med ligesim god Foye 
ikke kunnet holde en horizontal Naal af 5 Tommers Lcengde for lang 
nok, ey heller en Cirkel, dertil svarende, tilftrcekkelig, siden 3 a 5 
Minnters Forffiel hverken ved saa lidsn en Naal eller paa saa 
liden en Omkreds med Sikkerhed kan ffielnes.

Det Lofte, jeg i tidtmeldte Skrift har giort at vilde bekiendt- 
giore og beffrive et af mig i Aaret 1773 opfunden og besorget In- 
klinations-Compas bor jeg fyldestgiore, og jeg gior det nu saa meget 
heller, som jeg derved faaer Leylighed at tilkiendegive og undskylde 
en Uagtsomheds-Feyl, som i samme Skrift er indloben, og som 
Herr wilke med Rette har bemerket, nemlig at Inklinationen ved 
dette Compas er i Kiobenhavn befunden at vcere 79° 45z/ da den 
burde vcere efter hans Tanker 73° oz. Han anseer denne Feyl som 
et Beviis, at de mindre Naaler ey kunne have den Rigtighed, som



Soe-Jnklinattons-Lompas. 97 
de (terre ; men jeg maae selo vcere strengere, og tilstaae, at den ey 
har reyst sig af Instrumente's mindre Tilforladelighed, men allene 
deraf, at jeg ey tidt nok ombyttede Polerne, hvilken Prove, naar 
man gror est nye Naal, det er for alting wdvendigt ofte at igien- 
tage. Jeg mcerkede snart Feylen, og har lccngtes efter ved en 
offentlig Bekiendtgtorelfe at kunne rette den. Siden 1773 har jeg 
med meere Flid provst dette Inklinations Compas, og befunden, 
at Inklinationen her i Staden paa det myeste er 710 45z*

Dette Instruments Indretning er aldeles grundet paa de 
Principer, foin i mit Skrift ere fastsatte og beviiste. Naalen er 
6 Tommer lang og 40 Gran vegtig, og vandrer paa en til begge 
Ender tilspidset Are i tvende coniste Huller. OphcengnwgsMaa- 
den, somi dette Compas er en hoystbetydelig Sag, er saa frie og 
utvungen, at, endstiont det ey endnu er provet paa Soen, tor jeg 
dog af hvad mig af Erfaring er bekiendt om hcmgende Legemers 
Bevegelse i Soen, nccsten forsikkre, at det endog i Haardt Vceyr 
og Soegang stal kunne giere god Tienefte, og at Naalen, uagtet 
Skibets Bevegelser, stal beholde sin Roelighed. Desuden er det, 
(hvilket jeg holder for nyttigt) indfluttet i en Daase, srit for Luft 
og Stev, i Henseende til Gradinddeelingen aabent for Pjet, og 
paa en heel Reyse altid i Stand til Brug uden at have nogen LEn- 
dring eller Tilberedning uodig, allene at uran dreyer eengang maa- 
stee Armen Hl lccngere om, naar Inklinationen saameget foram 
orer sig, at Naalen stoder an imod samme.

Tegningen, haaber jeg, er saa tydelig, at Instrumentets 
Indretning uden vidtloftig Bestrivning let kan fattes: — Figur I. 
fdrestiller Instrumentet udtaget af sin Daase. Det beftaaer af en 
rund Are ab, som er paa tvende Steder lidt hult inddreyet for at 
fatte de tvende starpe Panner N og L, hvorpaa den hviler. Denne 
Are har et Bryst, hvorimod er indstudt 1) et flat Vinkelstykke 
D, med en Skrue, hvorved det runde Blyelod E kan hceves etter 
sientes. 2) Armen F G, hvorpaa et faststruet den tynde gradue-
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rede Lirkel.— 3) En Plade.— 4) Det dobbelte (s) Vmkelstykke 
HL fom er skruet paa Enden af Aren, og holder Resten fast. 
Dette Stykke bcrr paa den anden Ende en Skrue K i lige Linie med 
Aren. I Enderne af Aren og denne Skrue K ere tvende coniste 
Huller, enten i Messinget selv inddrevne, eller bedre, i Glas, 
Agath eller ccdte Steene indflebne. Udi diste Huller spiller Naa- 
len frit paa Pderspidferne af sine Arler. Blneloddet E maae vcere 
lidt inden for Pannen L, og det andet Blyelod M stal vcrre ney- 
agtig dreyet, sag dets Middel-Linie aldeles kernmer overeen s med 
Arens, og ey tungere end at det net op vener op mod Instrumentet. 
Pan nerne N og L ere indfatted i et firkantet prismatiff Stykke, 
som ved sin cylindriste Fod ffrues til Siden af Daasen (Fig. 2). 
For at stille Instrumentet, bor man nedlade et lidet afspidset Lod 
fra en tynd Stift, som er i den everste Null-Punkt. Dersom Lod
det rued sin Spids viser paa den underste Null-Linie, faa hconger 
Armen F G vertikalt, og Cirkelplanen er stillt; men viser Pend
let til en af Siderne,' bor Vinkelstykket D, ved at lose Skruerne 
paa Tvccrbaandet O, siyttcs til Siderne, og pastes, indtil Loddet 
viser rigtig, da Instrumentet siden altid vil satte sig selv ret op 
og ned /saa lcenge Aren kun ftit kan dreye sig i sine Panner. Om 
en friere Bevegelse af Aren skulde synes uedig, kunde man lade 
den lebe paa 4 Friktions-Hiul, hvorved den Fordeel vandtes, at 
Aren kunde blive stärkere "og ey faa let til at krumme sig. Paa 
Siden af den prismatiffe Opstander fastes fernledclst en Stil
strue et Stykke, fem staaer netop lige over Arens Overkant, og 
hindrer, at den ey ved svcere Stod stal kunne rives afPanneme.

Fig. 2. viser Daasen AB CE, udi hvis underste Side er fast- 
struet Opstanderen CD ; men Resten af Instrumentet er for Vibt- 

loftighed
( ) Saaledcs viser Figuren, og er det bestrevne Instrument forferdiget. Men det viLe 

uden Tvivl vcrre bedre, at Axcn var rund, hvor Vinkelstykkct D dreyer sig; firkantet, 
hvor den falter Armen F G, og Pladen ncrst ved; runddreyet igien, hvor det Stykke HI 
bsr dreye sig; firkantet for at satte en Plade med et firkantet Hulk i og endelig mcd Skruc- 
gcenger, for at tage imod en Mytrik-Skrue, der kan spcendc og f«ste det tilsammen. Der
ved skal man kunne dreye Stykket D mcd sin Vcegt for at stille Instrumentet, saavelsom 
S ykket Hl for at give Naalen frit Sving med den storste Lethed og uden at bringe de 
ñvriqe Deele ud af Lave. —
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loftighed udeladt. Under Daasen ved c er ftrftet en Blyering for at 
betynge den. Ved A er tilskruet Vende-Arlen AF, fem ved G har 
et dobbelt Leed, hvorved Bevegelsen let kan ffee til alle Sider. 
Ved F har Arw Skrueganger, hvorpaapasser Kuglen H, som er 
vel dreyet og poleret. Oven paa den skydes Annen I, som fccftes 
tillige ined Kuglen paa Axen ved en Mytrik. Kuglen ligger i en ud- 
dreyet Skaal af Elftnbeen, som er indlaset oven i Brettet 0?. 
Denne Skaal er udffaaren under neden saavidt, at Arlen kan have 
ftit Spillerum. Det Stykke af Tree MNOP fteftes ved Trcrffmer 
under Dét, saaledcs at Linien KL svarer mod Skibets Middel- 
Lime. Under OP er en Compas-Rose QR, som omkring en Trce- 
ring 8 let lader sig dreye. Endelig er Viseren TV, som mane vcrre 
af tyndt Blek-Mcssing, formedelst Hylsen X og Skruen Y fasstet 
paa Aren siraledes, at den passer lige over mitten af Daasen ncer- 
mere etter lccngere fra Rosen, ligesom Skibets Bevegelser ere ringe 
etter stcrrke til. Hensigten af denne Maade er, at Daasen og Conr- 
passet maae have saa let og frie en Bevegelse i Soen, font mueligt. 
Manden at observere pan er saaledes: Man seer selv etter lader sig 
mcrlde, hvad der legges an paa Compasset, som ftaaer i Nathuset, 
og derefter dreyer Rosen QR, at samme Grad affficrres nred Linien 
KL? siden fores Armen i sagte om, indtil Viseren ftaaer lige under 
N og 8 Linien, og da vil Nåalen vise Inklinationen. Fores Rosen 
under 0 og V Stregen, maae Naalen, om den ellers er rigtig, verre 
vertikal. Maaftee det ikke ftulde vcrre af Veyen efter Cäpit. Eke- 
bergs anvendte Maade (see Svenske Videnss. Handlinger for 1772 
p. 264) at lade i Mitten af Brettet OP en Vrikke, med Rosen QR 
paa, vcrre bevcrgelig som en Compas-Daase i sine B syler, og at i 
Mitten af denne Vrikke Vende-Arlen noye passes og paa Aren ftr- 
ftes ftrax under Rosen en Visere, som fteftes paa Nordftregen. 
Derved vilde vindes, at, naar Rosen snoedes attene om efter den 
Streg, man lagde an, var Instrumentet ftrax rigttg i Meridianen.

At dreye Compasset efter den Magnetiffe Meridian, hver 
Gang, man vil vide Inklinationen, foraarsager vift nogen Ophold 
og Omftcrndighed. Det faldt mig derfor ind at giore Sagen lettere 

N 2 ved
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ved at hcenge en inklinerende Naal pan en horizontal Rose tcct ved 
dens Dup, font balanseredes lige imod pan den anden Side ved en 
liden Vegt. Dette lykkedes gandffe vel, og man fik derved paa een- 
gang et horizontalt saavelsorn inklinerende Compas; men da jeg be
frygtede, en saa skraae hcrngende Naal ey skulde have Krcefter nok 
til at satte i Soen saa vegtig en Rose altid rigtig efter Meridianen, 
forlod jeg igien denne Tanke, og valgte heller den ovenftaaende Ind
retning. Siden har jeg befunden, at Hr. Lorimer i Philofophical 
Transactions for nyelig har beffreven et af ham opfunden og med 
samme Idee overeensftemmende Compas, som han i Soen har pro- 
vet og fünften godt og brugeligt. Anlediget heraf, forsogte jeg, hvad 
Forskiel der var paa den samme Naals Krcefter (qvantitas motus), 
naar den svinger horizontal, etter naar den Hanger i en vis Vinkel, 
og har det da imod Formodning viift sig, at den virkende Kraft er i 
den samme Naal, hvad enten den Hanger horizontal eller inklineren
de, just den samme. Da nu i Herr Lorimers univerfal Compas 
Rammen, som Naalen svinger udi, saavelsorn den graduerede Ring 
gierne kunne vare saa lette, at de ey veye over 2 Lod, saa skal en 
Naal af 7 Tommers Langde vel kunne drive denne Vegt, og det i 
alle Slags Inklinationer lige let. Men Naalen bor da vare selv 7 
Tommer"lang og ij a 2 Lod vegtig, hvilket efter fte af mig bekiendt- 
giorte Regler let kan udregnes; og da mane jeg tilftaae, at saadant 
et Inklinations-Compas vilde i Soen frem for noget vare mage
ligt, siden Naalen altid af sig selv vilde sege Meridianen. Allene at 
giere dette tillige til et Azimnth-Compas, simes mindre fordeelag- 
tigt, efterdi den enkle Naal vel kan have Krafter til at stille sig nar 
nok i Meridianen for at tilkiendegive Inklinationen, men langt ifra 
kan bave den Styrke til en rigtig Viisning af Azimuthen, som en 
af4 Stanger sammensat Naal. Dog da hans saa kaldede generate 
Horizont og Meridian intet hindre den inklinerende Naal i'sin Be- 
vagelse, maae det vel hede om dette ingenieuse Instrument ogsaa i 
Henseende til disse: íuperflua non nocent.
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Etatsmad CHRISTIAN FRIDERICH TEMLER

IOI

om
Spor af en Overeensstemmelse

mellem

det Illyriske og Lettiske Sprog, 
i de Nordiske og ovrige Mundarter/ 

som komme af dem begge.

)t sielsom denne Overffrift end maatte klinge, og hvor langt 
-ort Nordens Sprog, tilligemed deres fcelleds Stammemo- 
Eeltiste ved ferfte Kyekast, end maatte siines at vcere fra 

ald Lighed og Overeensstemmelse med de Sprog, som tilhore Fol
kene af Slavist Herkomst, og streckte sig, naar man iberegner alle 
de forfkiellige didyen herende Mundarter, saa overmande vidt, at 
de ikke allene gielde i ncesten den zve Deel af Europa, men end og 
i et meget stort Stykke af Asien ; Saa nnergteligt forekommer det 
mig dog, at der hist og her befindes udi begge, tydelige Spor paa 
en neyagtig Overensstemmelse, fom viifer at de ere besiccgrede, og 
tillige giver en grundet Anledning til at formode, at der i de celdste 
Tider maa have vceret liden eller ingen Forffiellighed imellem beg
ges fcelleds Kilder. Jeg indlader mig her aldeles ikke i det Spers- 
maal, om det i Italien og de Keyserlige Arvelande nu omstunder 
faa kaldte Jllyriste Sprog er det felv famme, fom blev talt i Ro
mernes Lider af Indbyggerne af det gamle Illyricum, eller oni 
det forsk t det siette Hundrede Aar efter Christi Fodfel, er indbragt 
af vandrende Folkflag af Slavist Herkomst i disse Lande, sinn den 
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ïo2 î Spoe af en Overeensstemmslse  
Tiid var en Romersk Provinds: Mig skal det vcere ligegyldigt, 
hvilken af disse Meenmger man vil antage og holde fer den rigtigste. 
Man kan herom f. Ex. kun holde Johan Thunmanns Underso- 
gelse om nogle Nordiske Folks gamle Historie p. 146 og folg, ved 
Siden af hvad Abbeden Albert Fortis om Morlakernes Seder 
striver p. 3.4, da begges Meeninger ere hinanden ganske modfadre.

Raar jeg taler om det Illyrzffe, forftaaer jeg derved den 
fcelteds Kilde til alle nu verrende Slavomffe Mundarter, nemlig 
til det B^hmisse, Bosniakiffe, Bulgarlsse, Lrarner- eller Vin- 
disse, Lrsatisse, Dalmatisse, Over- og Neder Lausnikff- famt 
Lvneborg -Danneberg - Vendisse, Litthausse, Moehrisse, poi
sse, 2>crrzrsse eller Servianisse, Russiske, samt, endstiont kun 
i visse Henseender, det Albamsse eller Epirotisse, Esthnrsse, Let- 
tisse og Vallakisse Sprog; hvorhos jeg dog ikke vil ncrgte, at det 
nu omstunder i det Osterrigsse og Venctiansse Dalmatien bruge
lige Illyrisse simledes som det nu tales, jo kan ansees for et nyere 
Sprog, hvis egentlige Hjem, i Henseende til Sprogets Reenhed 
er de bjergagtige Egne af Dalmatien, og Staden Ragufa i Hen
seende til Zirligheden; derhos troer jeg dog, at man finder just i 
dette, om man faa vil kalde det, nye Illyriss-Dalmatisse Sprog 
langt fleere overblevne Stamme-Ord af det ccldgamle Illyrisse 
eller Slavonisse, end i alle andre nu herstende bekiendte Mund
arter deraf tilfammentagne.

Hos mig er ingen Tvivl tilbage, at der jo forekommer i det 
nys ommeldte, og de fra Let gamle Lettiske Hoved-Sprog ned- 
starmnende yngere Sprog, nemlig det Arernörisse eller Bas- 
Breton, Brssajisse eller Lantabrisse, Laledonisse eller Berg- 
Gkotsse, Lambrisse eller Velsse, Lornubisse eller det nu udds- 
de Lornvalliffe, Irlandske, Gothisse, Alemanniss - Frankrsse, 
Angel-Saksiske, Islandsse, Dansks Ovensse, Frisisse, H^L- 
og platrydsse, Hollandsse, Engelsse, ja endog i de dsde Sprog 
det Groesse og Latinsse, saadanne Levninger, etter Spor af en 
saadan Overensstemmelse, som uuruelig kan tilstrives en blot Hcen- 
delse. Det synes meget mere, at denne Lighed leder den forstende 

Tanke
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Tanke til et for begge disse gamle Sprog ftelleds Udspring af et 

■ ccldre, rnaaffee det allercrldste Grundsprog paa den heele Jord
kreds. Efter ald Rimelighed kan denne Hovedkilde ikke vcrre nogen 
anden, end det for lange siden forsvundne øcythisse; et af de for- 
sie, ftorsie, mest udbredte, mcegtigsie Folkes Sprog i den gamle 
Verden (a) kort, den Stammes Sprog, udaf hvilken efter utal
lige Omvexlinger og Forandringer, en saadan Mcrngde endnu til 
denne Dag blomstrende Grene af de anseeligste og talrigste Folke- 
flcrgter i Europa og Asien, endog vi Nordens Beboere selv ere udspi
rede. Dog er denne Opdagelse hverken nye, ei heller et Foster af 

'vittige Dremmere. Det modsatte bevise de beromte Navne af 
en gmndlocrd en Marcus puerius Boxhorn (b) en Abraham 
van Der Mllius (c) Gerhard Ioh. Vossius (d) Mericus La- 
faubonus (e) Johan Elichmann (f) Georg Gtiernhielm (g) 
Danret Georg Morhof (h) Georg VLlh. Leibnitz (i) Johan 
Georg Vachter (k) og Johan Ihre (1) hvortil formodentlig kunde 
foies endnu andre mig ikke bekiendte. Man efterfee for Erempel 
Webers verändertes Rusland 2ven Deel pag. 159 og folg.

En mcerkelig Overensstemmelse af det ølavonisse med 
det Leltisse er ikke allene nyelig tilstaaet af Herr Cammerherre 
Gnhm(m), men endog tilforn bteven beviist med mere end otte hun
drede Exempler af Edvard Bernard i hans Etymologico Britan
nico , etter, som Titelen egentlig Heeder, Vocabulorum Anglico- 
rum & Britannicorum Origines Rusiics, Slavonics, Períics & 
Armenieæ (n), hvilket ligeledes, dog isar i Henseende til det øta» 

vonlsse

(a) Juftin. Hiílor. II, i. fq. (b) s. Georg. Hornii præfar. in Boxhornii Origg. Gallic. EC- 
cardi Hift. ftudii etymolog. c. 25» p. 216 fq- (c) de Lingua Belgica p. 19. 127. 
(d) s. Scheffer! Upfal. antiqu. pag. 98. (e) de Quatuor Linguis pag. 133. 384,
(f) s. Salmaiii præfat. in ver fio n. Arab. Tabulæ Cebetis * 3 a. (g) Præfar. ad Evan
gelia Ulphilæ b. i. e. 3. a. og hos Morhof om det Tydste Sprog og Poesie p. 13. £q> 
vid. ejusd. PolybiÍL 1, 3. 3. p. 736. 737. (b) om det Tydste Sprog p. 23. i 26
2g. 48- 68- (i) Collectanea etymolog. P. I. p. 72. (k) Præfat. in Gloffariuiri
Germ. a. 3. (1) Prolegomena in Glofïhr. Sueo-Gothic. p. 2. b. (m) Forfog til
et Udkast af en Historie over Folkenes Oprindelse cap. 2. §. 3. pag. 87. & paflim.
(n) Hos Georg Hickefii Grammat. Anglo-Saxon, dm forste Udgave i Oxford A'ar 1689 
p- 29 fq»
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vomste og GothLsse, Daniel Herweghr (o) med nogle Exem
pler har sogt at gotgiore; ligesom og Olairs Rudbeck den yngre 
(p), og Buller (q) paa mere end et Sted have vttret samme Mee- 
tting. Allerede for to hundrede Aar siden har Volfgang Lazius 
(r) i sin Sannnenligning af de Slavourste med det Tydste og 
Gxceste, herudi begyndt at bryde Isen. Min Hensigt er nu, at 
gaae i disse Mcends Fodspor , at udvide deres Iagttagelser, og ved 
flere og uimodsigeligere Beviis at legge Sandheden for Dagen af 
dm Scetning: at der findes ikke faa, skiont tildels endnu ikke me
get bekiendte Spor af en Harmonie tmeííem Let Jllyriste og 
Eeltiste Sprog, udi de fra begge nedstammende Mundarter. Her
ved vil tillige det intet betydelige i Philip Olrwers (s) herimod 
giorte Indvending, og Det ugrundede i Johan Georg Eckardrs 
Foregivende (c) af sig selv falde i Kyne, som om Gcyrherncs 
Sprog, der stemmer overeens rued det nccrvcerende Slavoniste, 
bavde vceret ganske forffiettig fra det Oekrrffe, De faa Frietimer 
fra Forretninger, som jeg tilfceldigviis har anvendt paa det Jlly- 
riste Sprog, have ofte givet ung Leilighed ganffe at blive overbe- 
viist om det fom er tvertimod, ved de Sammenligninger jeg har 
giort, hvorved jeg ter troe, at jeg har undgaaet det tvungne, det 
konftlede, og det udpiinte. For ncervoerende Tiid vil jeg lade mig 
noie med at anfere Exempler af de eens eller neften ems betydende 
Ord, som ofte omtalte tvende Hovedsprog og deres Dialekter have 
tilfoelles, til Prsve paa min ringe Samling, og for at undgaae 
ald for stor Vidtlsftighed, folger nu ikkun nogle Ord af det Jlly- 
riste sammenlignede med de svrige Sprog:
al, alli, illi, olli, fed, verum, autem ; vel, aut, feu, five. Bohm. Polsk 

Vend, ale (alj') sondern, aber. Polff albo, aut. Vend, abo, id. 
Gr. aÅÅ«. Cantabr. ala. Goth, alga, fed, nifi ; ella, alias. Iflan. 

ella

(o) Cogitart. philologe circa voces Scythicas A ri ma & Spu. Upfal. 1743. 4t0. pag. 6. 7.
(p) In Specimine tifus ling. Goth. Ac. it. Nora Samolad Ac. (q) Mémoires fur 
la Lingue Celtique Tom. 2. A Z. (r) De gentium aliquot migrationibus, fe cl i bu s, 
linguis Ac. Lib. XL p. 596 — 600. (s) Germania antiqua lib. I. cap. Z. pag. 56.
(r) De Origine Germanor. 60. p. 131.



mellem det Illynffe og Celtiffe Sprog, io; 
ella, heldur, vel. Danff, Svenff eller. Ulem. Frank, ald, aide, 
oder, sondern, hos jFotkea rc. Armen, ail’. Finsk eli. Tyrk. ile. 
Tatar, illa. Lat. vel.

alliti, oUiti, feu, five. Verr. Flaccus p. x. "aliata antiqui dicebant pro 
"aliter, ex Græco «AXn, vel «m&ç transferentes : Hinc eft illud in 
” legibus Numæ Pompilii : Si quis aliata faxit &c. 0g hos Plautus 
Rud. prol. V. IO. Jupiter nos per gentes alium aliata difparat. 
Laurenberg. Antiquar, p. 20.

argbja, ferrugo, rubigo, fcoria; righja, id. B' re). P. rd)a. Arem, 
mergi. Goth, erg, eir. Ungerm. erga. Ihre Svmskt Dial. Lexic. 
p. 38. Sv. arg. Epirot, vurgù. Lat. ærugo.

arsg, rasg, ersg, filigo, fecale, far. B. P. re). V. rejst). Crain, reich. 
Cambr. rhyg. Ist. rugur. D. rug. Sv. rag. T. Rocken.

art, ert, rat, rrit, cufpis, mucro, fpiculum, acumen. P. hart, gV0t. 
Efthn. orra, en Aal, Pfrieme; ors, en spetsig Stang; terrav, 
acutus. Ist. oddr, cufpis. D. Od. T. Ortband, ferrum, quo va
ginae cufpis munitur, hems Iñ. ertñ, irritare, quafi ípiculo pun
gendo. SV. reta. T. .reizen. Goth, rita, id. & incidere, fcribere 

' (ftilo nempe acuto) Ang. S. writan. Eng. to write, hos Ulphilas 
Luc. 16, 17. wruta, apex, punftum.

sírvanle, pugna, lutta, conflictus, dimicatio. Cambr. aer, aerawd, 
praelium ; à radice arf, telum. Ang. S. arwe, ærwe, fàgitta. Eng. 
arrow.

bare, barem, faltem, duntaxat, dummodo. Arem, bardd, minus. D. 
bar, bare. T. nur.

barz, berz, brriz, celer, citus, pernix, velox, rapidus. Cambr. brys, 
feftinatio, acceleratio. Holl. bars, -hastig. Engelsk brille. Fransk 
brusque. •

barziti, feft inare. Cambr. bryfiaw, id.
barzo, celeriter, feftinanter. Canrbr. arbrys, id. Dette Ords Scy- 

tbiffe Oprindelse viser det Navn Ariobarzanes, Darii General, 
Curt. V, 3. Deraf kommer ogsaa den Behmiffe Hertugs Borztw- 
gii Navn, der blev dobt A. C. 894. Borzivoi, i. e. promtus ad 
bellum, celer ad pugnam.

O ba't>
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bât, fuilis, baculus, clava. CñlNbl*.  paítwn. Irl. bata. Mg. S. bat, 

batt. Engelff bat, a (tick ufed at cricket-play, carved towards the 
bottom, to iirike a ball with. Ital. ballone. Fr. bâton. Cambr. 
Ffatt, ictus, verber; hermed stemmer overeens

litti, verberare, percutere, pulfare, tundere. Cñmbr. baeddu; Mg.
S. beatan. Eng. to beat. Fransk battre. Itñl. báttere. Sv. basa, 
antique fata. D- at baske, Mae fads paa, quatere, percutere. 
Lat. batuere. Gr. rarao-rav. Russ, bitel’, verberator, flagellator. 
Dansk Bedel. T. Büttel. Af båt kommer Bato, Batió, Batto, en 
Pannonisk Fyrstes eget Navn hos Suetonius III. 20. i. e. Scipio; 
ligeledes det gamle tydske Navn Borho, Bodo.

latió, fcapha, lembbs. Cambr. bad. Isl. bätr, cymba, modica na
vis. Mg. S. bate, navicula. A. Baad. Sv. Bät. Eng. boat.
T. Boot. Fr. bâteau, batiment. Finsk Paatti.

Iallât, flrepitus. CñMvr. bagat, turba, turma.
Behm. Derla, ícipio, íceptrum. Polff Berlo, derfra Navnet af 

Staden Berlin. Cambr. bryllysg, baculus, virga, fceptrum.
bjejan, lijan, rabidus, delirus, demens; violentus, truculentus. Isl. 

bystur, indignabundus. Sv. byster, bister, fæ vu s, horridus. Eng. 
boifterous, turbulentus. Fr. bizarre. Nêder-Sükf. bissen (fflcni) 
indignabundum lè gerere.

lîvo, lîvoi, bubalus. Bel), buwol, wuwol. Po. bawol. Ruff bujvol. 
Arem. bual. Gr. ßaßaxo?. Nye Gr. voufäli. %. Büffel. Fransk 
bufle. Jtal. búfalo.

lie, flagellum, feutica; af bitti, cædere. B. bit. P. bit). V. plt- 
scha. D. Pidff. T. Peitsche.

llâsgen, beatus, felix, benediftus. Rusf blasgù, beo. Goth, blessa, 
benedicere. Eng. to bless, at velsigne. IsiñN. bleffm, benediflio. 
Sv. blezan, blizt. Eng. blessing, id. & bliss beatitudo, felicitas.

blatto, ccenum, lutum, limus. Cambr. Haid. Ist. bleita. Eng. blot, 
macula.

bob, faba. B. 93. R. bob. P. bob, lorber; plur: body, fabæ. Crain, 
bop, Bohne. Esthn. ubba. Ung. hab. Cambr. Ffa. plur. Fabæ. 
(Deraf kommer Alberti Bobova sBobovski, Fabariij Navn, som 

var



incilem dct Jllyr!ffe og Keltiffc Sprog. 107 
var en Polff Renegat, Mahomet den iVdes Tolk, og har over» 
sadt Bibelen paa Tyrkiff. Baumgart. Nachr. von emer Hall. 
Biblioth. V, 472.)

irobra, caftor, fiber. Bol). Po. Ru. böbr. Cram, bebèr. Celt, bebri. 
Goth, bior, biur. Ist. bivr, btfr. D. bever. Eng. beaver. T. be
ber. Lak. fiber. Ital. bi varo. Fr. bièvre. Pers, babor. (Derfra

- har den Slesiffe Flod Bober sit Navn.)
bol, dolor. P. böl. V. bohl'. Cambr. bolwff, dolor ventris. Goth. 

bol, malum, nocumentum, adverfitas; bal veins, tormentum, 
cruciatus, angor; balvgan, affligere, torquere, vexare. Ul. Fr. 
basi balo, malum, perniciofum. Ang. S. bealewe.

bor, pinus; larix. Bs. bsrowice. Po. Ve. bor, pinetum. Isi. sum, 
abies, fapinus. D. Fyr, Fyrtroe. Sv. furutrce. Eng. fir-tree. T. 
Forn, Forenholz. (AfBôr kommer det Navn von Bora, der 
tilhorer en adelig Slcrgt, af hvilken ogsaa D. Luthers Hustrus 
Catharina von Bora var; Saaog Navnet af det Slesiffe Fyr
stendom Ratrbyr [i. e. pinus bellica] it. Medzlbor [pinus limi
tanea, Groendse-Fyr] r^pantibor [facra pinus] Brandbor [pi
nus tutelaris] corruptè Bmudeuborg &c.)

brclna, defenlio, pro te tb o, tutamen, pr?¿íi di um, munimentum. Po. 
bron. Vend. bron'. Goth. vam. Sv. warn. Norff Vcern, refu
gium. Derfra Væringiar, Varingi, milites præfidiarii, Liv-Vagt. 
Al. Fr. brunia, bryns, brinne, thorax, lorica. Ital. guarniré, mu
nire; guarnigióne, garnison, (deraf Navnene Branicky/ Bra- 
tîirnir [tuens pacem, quietem] BraursiñV [tuens gloriam) &c.) 

brat, frater. Bvhm. bmtr, bmdr. Cambr. brawd. Arem, bravvddt.
Caled, bràthair. Goth, brothar. Ang. S. brether, brother. Isi. 
brodur. Dan. Sv. broder, bror. T.' bruder. Eng. brother. Gr. 
tycirye. L. frater. Pers, berader, bræder. Ung. baratom, amicus. 

briégb, brígh, ripà; collis, clivus, monticulus. Croat, brég. P. brzeg.
B. bezel). Ven. brog, broh. Epir. bregh. Cambr. breg, ruptio, 
ruptura, et Brud, siden Aabredden af Landet paa hin Siide ved 
en Flod ligesom afbrydes etter afrives. Goth. brecka, declivitas, 
crepido, qf brikan, frangere. Eng. brink, ora, margo. Neder. S.

£> 2 brak,
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brak/ ruptura. Franff brèche. (Dette er Oprindelse til dm Sle- 
siske Stads Bricg's Navn, da den ligger ved en hoi Unbred af 
Oderen.)

bridak, acer, acris; acutus, briditi, mordere. Goth. brydda, pun
gere. Ili. bridde, cufpidem acuo.

bród, vadum, Fuhrt. B. P. brod. Cninbr. rhyd.
brôj, numerus, computus. Cnnlbv. rhibh, rhif.
budda, hofpitium, diverforium, taberna, manfio. Lett. bnhdN- caía, 

tugurium. Cambr. bod, habitatio; bwth, tugurium. Irl. bath, 
boith, id. Eng. booth. D. Boe, Kmmboe. T. Bude. Fr. bou
tique. Itñl. bottega. Punisk-Mñlt. be it, domus, af det Hebra i' 
ske. Goth, bed, domus folitaria, fervandis rebus ædificata. Iss. 
bn, habitatio, villa.

bub, bùkva, fagus. B. P. V. buk. Ang. S. bacce. D. bog. T. bu
che. Eng. beach.

bukkii, tumultus, ft repi tus, murmur, fremitus. Cambr. bugad, boa
tus, & metaphor, ftrepitus, tumultuatio, (derfra det Iltyr W 
bukac, ardea ftellaris, Rohrdommel.)

bùs, buxus. Bo. pusspan. Po. bukszpan. Cambr. box. Gr.
D. burbom. T. buchsbaum.

val, vdo, unda, fluftus. P. wal, weln. D. Bolge. T. Bulge, Welte. 
Eng. billow. Al. Fr. wala, abyflus. Sv. swalta, inundare. Eng., 
fwallow, opfluge. Goth, valla, bullire. Tydff wallen, anftvalten. 
Cambr. gweilgi, mare, aequor, oceanus.

vagljati, volvere, volutare. Goth, valugian, volvere ; vel ta, volvi. 
Isiandff at biltta, volutare. Dansk at vcelte. Tydsk walzen. 
Eng. wallow. Holl, walgen, naufeare. Spansk aballar, demoliri, 
deftruere.

vari, varii, verli, vrilli, ferox, crudelis, immanis; fortis, ftrenuus. 
Cambr. rhull, temerarius; alacer, praepes, pernix, vario, adv. for
titer; admodum, valde, perquam. Isi. harta.

varovatife, cavere, vitare. Gotiysk forda. Sv. varia, Varda, cufto- 
dire, curare, defendere. Ang. S. ware, cautio, cautela; bewæran, 
cavere. Norsk var, agtsom. Lappl. varrogas/ id. vgrotam, caveo 

mihi.
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mihi. D. at tage ñg vare. Eng. beware, cave. L. wahrneh
men. s. Bremish Nieder-Sächs. Wörterb. V, 183.

vàrt, vert, vrrit, hortus, viridarium. Slav, vertogråd. Cambr. vart, 
vert, gardd, id. Ung. S. ortgeard. A. Urtegaard. Goth. aurti- 
gards. Eng. garden. T. Garten. Fr. jardin. Cantabr. baratcea. 
Agil it. ork, ouor. Lat. hortus. Pers, firdeus. Ung. kert.

vart lår, hortulanus, olitor. Cambr. garddwr.
vartiti, vertiti, vrrititi, vertere, verfare, volvere. Boh. wrtati. Pol. 

wracac. D. at vrie.
védro, fudum, ferenitas cœli. G. B. wedro, æftus. 93. wadro, 

das Wetter. Ang. S. weder. Eng. weather. Asian. vedur, aër ; 
iñvtdre, mala tempeftas. D. 93eyr.

v'ez, falix. Polsk Wie, virga faligna; it. redis, Strick von Bast. véz, 
vinculum; pi. vézi, vimen, copula, Weidenbast. ANg. S. fæs. 
Ist. vidde. Eng. withe, gammel Tydfk/ ein Weet/ bituligo, fu
nis faflus ex viminibus (Ita Breviloquus, edit, circa annum 1470) 
Slestst Wiete, funis è frondibus falignis, quo farmenta ligantur, 
Pers, baft, vinculum. AMMI. wift.

veter, vefpera. B. wecer. P. wieczor. V. wjazor. Lett, wakkars, 
Cambr. vcher.

vecchi, a, e, major, majus. Al. Fr. wahi, wahaz, præftans, eximius, 
fmgularis, hos Otfried; wahe, wehe, fein/ schön, hos Wille- 
ram gammel Lydsk weger, melius, potius.

vjerra, virra, fides, Glaube, Trene; vjerni, virni, credens, fidelis, 
fidus. Boh. werny. Pol. wierny. Cambr. cywir, verus, fidelis, 
reflus.

Af vjeft, inufit. nevjéfta, iponfa, nova nupta. B. Newesta. 93. NjeW- 
jesta. Cambr. cyweftach, conjux; conjugium.

vila, nympha. Cambr. wyll, gwyll, ftrix, lamia; larva; ephialtes; 
gwyllon, manes, tenebriones; chwyliog, pythonicus; chwylio- 
ges, pythonifia.

villè, plur. furca. B. wydle. P. wydly. 93. width Witt. Celt. abal. 
D. Gaffel. T. Gabel.

vino, vinum. Boh. wjno. Pol. wino. Bosn. Serv. vino. Valach. 
O z vien.
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vien. Lett, wiena. Ärem. gain, gouin. Cambr. gwîn. Gr. 
D. Vim. Sv. Win. Eng. wine. “X. Wcin. Armen, gini. 

vinogrdd, vinea. P. Winogrod. Caled, fion-ghàra. Al. Ft. Uuin- 
garden, hos Wittemm. Engelsk vineyard, ved Rhinftremmen: 
Wingert. '

vittar, vjètar, ventus. B. wjtr. P.^ wiatr. V. wjadro, ft. wjetsch. 
Isl. vedur , acr ; Mvtvidre, ventus ad veribs ; kyrr vidre, aër 
tranqvillus. Gvth. ÑNdVidN, ventus contrarius.

vlddati, regere, gubernare. P. wlñdñt. EsthN. Wñllitzema. Goth, 
valida, pode, fuftinere; veild, veldi, poteftas, dominium. D- vold. 
T. walten; Gewalt. Fra vlddati kommer Vladislavs, Ladislaus 
(Imperii gloria ('Vladimir) quies, vel tranquillitas Regni.)

vlák, lini filum ; floccus. P. wloch, villus, lanugo. Aug. S. uloh, 
id. D. stok. Holl. vlocke. T. stocke. P. wlochaty/ villosus, hir«- 
sutus. Ang. S. ulohlice, id.

vbda, aqua. I alte Slavonifke Dialekter, og'hvad man meest maae 
undres over, endog i de Menniffers Sprog fom boe lcengft borte 
paa Jorden, i Terra del fuego, coda. s. êawkeswsrrys Ge
schichte der Reisen der Engländer um die Welt, II, 302. I det 
celdgamle Phrygifke Sprog ß^v. Clement. Alexandr. Strom. V, 
635. Epir. uje. Mungal, u,tu. Wotrak. wu. Ezeremiss.wüd. 
Lett, uhdens. Goth, bode, flu&us decumani ; wate, aqua. Isl. 
vatn. Sv. wattn. Efthn. wet, wesst. Eng. water. Dansk vand. 
Med voda stemlner overems det Danske Vaad, udus, madidus; 
Eng. wet; Epir. vi tun, it. det Cambriske bait, bais, vadum, og 
det Tydske waben, waten.

vol, v6, bos. B. wul. Pol. wöl. V. wohl. Valach. boul. Cambr. 
bwla, bual, taurus. Arem, buoh, vacca. Caled, bô, id. Gr. ßa;. 
Ist. bole, taurus. Eng. bull. T. bulle.

voliti, malle. P. Golee, voglja, voluntas. B. wule. P. wolñ, woljñ. 
V. woli,-wohlñ. Val. vola. Cambr. ewyllys. Caled, áill. Goth. 
wilga, walga. Ist. ville. D. vtllie. Sv. wilje. Eng. will. T. der 
Wille, das Wollen. Iber, ghuili, will.

vojak, .
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vofak., cera. B. P. V- wosi. Cantabr. efco. Ist. var. Eng. wax.

D. Vor. T.-Wachs.
vrag, diabolus, cacodæmon. Polsk wrög. Feftus pag. 143. Orcum, 

quern dicimus, ait Verrius ab antiquis didum Fragum.
vrån, corvus. V. VOlt. CñMbr. bran, corvus, cornix ; cigfran, cor

vus. ÄNg. S. hrefn. Isi. hrñfN. D. RavN. Eng. raven. T. Rabe.
vrjetti, vritti, 1) fervere, bullire, aituare. Bo. wrzjti. Polsi warzic. 

Cambr. berwy. derfra Isi. eg brugga, cerevifiam decoquo. D. 
at brygge. Eng. brew. 2) scaturire effluere, erumpere; (if vir, 
gurges^ Gr. ß^vgfv. Isi. hver, fons fervens & æiluans.

vrjènie, fervor, æftus, ebullitio. Cambr. berw, id. & co dio ; brwdy 
calidus, fervidus ; gwrês, fervor, calor.

vunna, lana. Bol). WlNÑ. Pol. wàa. Slav, volna. Cambv. gwlân. 
Ang. S. wulle. Isi. vu. D. Ufo. T. Wolle. Eng. wool.

gai, nemus, lucus, silvula. B. Häg. P. gñy. Vend. Hain. T. Hayn. 
Lak. barb, gaium, filva íépta, Geheege. Cambr. cae, sepes, clau
sum; gwig, gwigfa, lucus. D. Skov. B. hñgek, fflvula, parvum 
nemus“ derfra Navnet Wenceilai Hagecii (i. e. Silvani) den Boh- 
miske Historiesirivers.

gàrba, gèrba, grriba, gibbus. Polsi garb. Vend, gjarb. Slav, gorbv 
Cambr. hwrrwg, id. & garw, afper, ranh , uneben, höckerig. 
Cornnb. harw.

gård, gdrdi, grrjdi, spurcus, foedus, lutulentus, inquinatus, fqualidus, 
impurus, turpis. Cambr. gor, pus, sanies. Goth, gor, ftercus. 
Al. Fr. horo, horwe, luturn. Ang. S. hörig. Isi. gorgeir, iter- 
quilinium.

glás, vox, ibn-us. Boh. hlas. Polsi glos. V. glos. Cambr. Liais, id. 
Arem, glas, clamor, vel ejulatus lugubris. Islandsk hliod, Laut, 
Schall; glofa, gloffema, vocabulum cum explicatione. D. glofe. 
GM. glofa, explicare, gammel Tydsi lars, laife, nielo dia, can
tus. Gr. clamare. B. hlafem wolati, vociferari.

glaflar, glaftum, herba Britannica, Waid. Jul. Cæfar de bello Galt 
V, 14. Omnes fe Britanni glafto inficiunt, quod cæruleum efficit 
colorem. Cambr. glas, vel Llafar, lazulus, glaucus, cæruleus. 

Boxhorn,
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Boxhorn. Lex. Bric. pag. 41. derfra det Tydste í ílfltt, lasurblau. 
Ultramarin. Tyrk, lagiurdi, himmelblå

gledati, afpicere, videre, contueri, fpedare. B. hledeti. 93. hlMdat). 
Goth. alita, refpicere. Ist. at lista, afpicere, cernere.

govór, loquela, ferino, oratio. Cambr. gair, verbum, vocabulum. 
Arem. guer. Cornub. gér. Caled, comhrad, loquela. Gothist 
waurd. Ang.S. Eng. word. Ist. Dansk ord. T. wort. Armen, 

vel -tzSrv. Irl. abhra, fermo.
govoritti, loqui, dicere. CñMbr. gawri, vociferari. Irl. deveirim, 

loqui; abar, loquere tu. Ist. eg gifm, obloquor, obftrepo; gift, 
battologia. Arem, lavaret, dicere, pronunciare.

gôzt, goß, hofpes ; conviva. Cambr. gweftai. Goth. Tydst Gast. 
Ang.S. geft. Ist. geftur. D. Giccst. P. goft. Boh. host. Ung. 
gazda.

golúb, columbus. B. Holub. 93. golub. P. golamb. Ung. galamb.
Camdr. colommen, columba. Ang. ö. culfre.

gor<i, mons, collis. Polsk göra. Vend, gohra. B. Hora. Iöer. '/Sf«.
Cambr. gor, goru, locus editus ; goror, regiones montanae ; gor- 
thir, terra f regio fuperior; gorwæred, clivus. Pers, chiriwa, 
id. Goth. hara, ore, Bierg, Klippe; har, hærri, altus. Ist. Heer, 
id. Dalek. Hara, Lop ul i in mari. Irland, ard, collis, montículos ; 
arda, altus. Gr. oçoç, mons.

gori, a, e, pejor, deterior. P. gorszy. B. horsty. Iber. wärest. Goth, 
wairfiza. Ang. S. wærra. D. vcerre. Eng.worfe. gammel Tydst 
wirs, wirser.

gofpod, herus, do minus. Slap, gofpodar, dominator. B. 93. P. ho- 
spodarz, herus, it. hofpes, Mirth. Cambr. yfpydwr, hofpes, ho- 
fpitalis. D. Hosbond.

gråbiti, carpere; rapere, abripere, diripere. Goth, greipan. Istand, 
grypa. D. at gribe. Al. Fr. christen, chripsen, hos Notker. T. 
greifen. Lett, gmhbt, comprehendere. Pers, giriften, capere. 
Cambr. craf, harpago, uncus; crib, peften. Arem, cribyn, id. & 
raftrum, farculum. Tydst trappe, traps. Ital. graffio. Fmnst 
agrafe.

gråd, ,
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gråd, urbs, (propriè mænibus cinña) arx, cadellum. BshM. hrad.

Rujs.goród. Vmd. grod. Cambr. caer, urbs; cader,feptum, ca- 
drum, locus munitus. Gott), gård. Isi. gardr, cors, tepes, agger, 
villa. D. Gaard, Gaardsrum, area; Gicordo, feptum. P. good)/ 
fepes.

grana, ramus, term es, furculus. Isi. groin. D- Green. 
grata, crates. Cambr. gradell. Eng. à grate. Ital. gratta.
grib,grob, tumulus, fepulcrum, budum. B. hrob. P. grob. V. rows 

hrow. Goth, grobos, foveas, hos UlphilgS Mñtth. 8/ 20. item 
grauf, grauptr, fepulcrum. Isi. gros, grystñ. Ang. S. graef. D- 
Grav.' Sv. graf. Eng. grave. T. Grab/ Grube, Gruft.

groza, horror. P. groza. B. hkUM. D. at gM0, horrere; grue, hor
ror. T. grauen, graufen. Platt-Tydsi grcrse.

grub, de formis, turpis, inelegans. Slav, grúbii, rudis, agredís, im
politus, barbarus. Isi. grofur. D. grov. T. gV0b.

grün, gleba. Cambr. grwnn, porca, lira, driga terrae aratæ, Furcht. 
gùs, gùfka, gùzka, anfer. B. hus, hufa. Crain. gus. V. gM, & hus).

P. gens. Arem. goaz, & gars. Caled, geadh. Goth. gas. Ang. S. 
gos. Isi. gas, gices. D. Sv. Gaas. Fries, gosst Eng. goofe. T. 
Gans. Lat. antiqu. ganfa. klin. X, 22. Spansi ganfa. Gr. xw*  
Dor. %<¿v. Esth. Hanne. Tyrk. kas. Armen, gaz.

gùgn, tunica, veftis vilis, vel rudicana. Slav, gúnja, fagum, dragu- 
lum villofum. Cñtttbr. gwn, toga. Eng. gown.

ghgniév, ghgnív, ira, furor, rabies, indignatio. B. hnew. P. gniew. 
V. gniw. Cambr. gnif, gniff, dolor, aerumna.

gbgnízdo, nidus. P. gnjñzdo. B. Hnj)d0. V» gnjesdo. Arem. nytlfr 
néh. Ang. S. Eng. T. Nest.

dásg, dasgd, imber, pluvia. Bol), djesstt. Polsi defzcz. Rustí dosgd. 
Cimbr. dakk. vid. Junii Etymol. Anglic, in dank. Isi. dogg-regn. 
Eng. a dashe, nimbus, imber.

dàn, dies. B. den. P. dzieu. V. dzenj. Lett, dien, dema. Cambr. 
die, diau. Arem. dé. Irl. dia. Goth. dags. Ang. S. dæg. Ist. 
dagur. Dansi Dag. T. Tag. Eng. day. Fries, dy. Armen.». 
Iber. deghes.

P darub,
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jaruOy dervo, drrivo, lignum. B. P. drzewo, id. & arbor. V. derwo, 

drewko. Epir. druu. Celt, derw, dery, dru, quercus, & commu
niter quævis arbor. Löfcheri Lit. Celta pag. 20. Canà. dâr. 
Pers, dar, lignum oblongius ; deracht, arbor. Arem, dêrueenn. 
Gr. Goth, træ, triu, try. Ang. S. treow. Ist. trie. D. Tree. 
Eng. tree. Alem. Fr. dera, e. gr. i Apheldera, malus, hos Mille- 
MM ; it. L holder, Holwder, Flieder, Wachholder rc.

toda, jaculum, miifile, telum, baila. P. darda, lancea. Mem. dart, 
jaculum ; dardein, jaculari. Eng. Fr. dard. Lat. barb, dardus.

dvà, dvi, dvà, duo, duæ, duo. B. dwê. P. dwie. Arem. deu. Caled, 
dhà. Pers. du. Gr. à Iff. Lveir, tvcrr, too. D. to. Eng. two. 
L. zween, zwo, zwey.

défan, dèfna, àèfno, dexter. Caled, dheis. Al. Fr. theíeuua, zefeuua, 
dextra.

diva, djëva, virgo. B. djewkñ, ancilla, famula. V. Vanned. deevka, 
virgo. P. dziewica. Al. Fr. thiu, ancilla, hos Otfried; diu hos 
ZFotkeL heras deonon, minificare, dienen. D. at tiene, hos de 
gamle Grceker 6ê7v«i, manibus operari. Helladius apud Photium 
in Biblioth. p. 1587*  Esthn. demn. D. tmnde, famulitium, fami
lia fervorum.

divij, divià, divi'è, ferus, filveftrîs, agreflis, brutus. V. dziwi. Crain. 
1 douje. B. diwoky. Camdr. gwvdd. Arem. gouL.

djèd, avus. B. djed. V. dzed. P. dziad. Cambr. taid. Tyrk, dæde, 
proavus. Arem. dad. Ider. didi, major.

djèdina, hæredi tas, patrimonium. B. djedittñ, prædi um, rus. PvM 
dziedzrnä. Camdr. tyddyn.

djetè, dittè, puer. B. djê; plue. djeti, liberi. V. Zêfthe, Kind. Goth. 
Al. Frank, deot, diet, thiat, thiot, deota, gens, natio, populus; 
quali propriè liberi, pofieri ; ligesviN eNdNU t voves Tiid hos 
Amberne ben!) e. gr. Beni Leghát, die Kinder, Legbåt * i. e. der 
Stamm.

dH, íf él, dio, pars, portio. Boh. djl. P. dzral. Russ. dole. Camdr. 
diell, particula, gammel Skotsk dal, portio; hos Bedñ. Goth, 
deili, diilin£tio,difcretio; dail, yos UlphstñS. Ang.S. dad. Eng.

deal.
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deal. Danff Deel. Ab Frank. deil. Svenff del. Tydff THE 
Isiandff deild.

dim, fumus. B. dyM. P. öyM. B- dUM, dyM. Epir. tim. Goth, 
dimma, dimba, caligo. Isi. dtMM, dlMMUr, obicurus, tenebrico- 
fiis. Eng. dim. Al. Fr. thimfter. f. turnan.

dih, halitus, flatus, ipiritus. P. duch. Caled, deo. f. duk
dibati, /pirare, reipirare, anhelare. Bsh. dythati. Cñmdr. dyhéad, 

dyhéu, anhelare. Goth. dafa, id. & íuípirare. Isi. deesa, id. at 
dtîsa, anhelum & feffuin cubare.

do, usque, usque ad. B. V. do, in, intro. Caled, do, ad. Goth. du. 
Eng. to. Tydff zu.

delue, vallis, convallis. V. dot. Craitt. dul. B. Mtdoly. P. dolina. 
Cambr. 661, locus, vel ager humilis, opponitur locis fuperioribus 
& montanis. Goth. dalei. Isi. dasie, dalld, dalur. D- Dal. Tydff 
Thal. Eng. dale. Ang. S. dæle.

drag, pretiofus, carus. B. dmhy. P. V. dt0gi. UNg. draga. Lett, 
draugs, amicus. Arem. drud. Ang. S. deore, dyre. Eng. dear. 
T. theuer, it. olim traut.

drosgd, fæx, craifamentum vini, Weinhefen. B. drozdi. P. drozdze, 
fæces. V. drözdzie. Holl, droessem. T. drusen. Eng. dregs.

drozd, turdus, Krammetsvogel. Polff drozd. Crain, drusg. Eng. 
trush. T. drossel; derfra erdrosseln.

dúh, halitus, fpiritus, animus, fra duti, flare, ípirare. B. P. duch. 
V. duch, Athem. Valach. dukul. Tyrk. mch. Cal. deo.

dufca, anima, mens, animus. B. dusse. P. duszä. Litt), dusziñ. V. 
dufcha. Lett, dwehfete. Goth, duff, fpe&rum. Junii Not. in Wil- 
leram. p. 260. dyfur, Deæ. Verel. Ind. Scytho-Scand. p. ZI- der
fra Dija. Galli Dußos nuncupant dæmones quosdam. 8. Auguítin. 
de Civit. Dei, XV, 23. Dufius, dæmon, qui homines educit à 
fenfu • ita Vocabularius Gemma Geminar, edit, a 15 i 5 in 410. 
Nieder-Sâchs. duns, diabolus. Eng. the dewce. Lith. dwase, 
Spiritus, fpefh'um; Szwenta dwñff, Spiritus fanítus.

egrefc, gr efe, uva acerba, immatura. Canldr. egr, acidus, acer; Franff 
aigre. Cñttá. egroes, fentis bacca.

P 2 fg'iabh,
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fgiabba, rana. B. B- Zabñ. CrñM. fhaba. P. zaba. Lñpl. suobbo.

Hott. Quabbe. T. Quappe, gobio capitatus, Aalraupe, (quoad 
caput ranæ fimilis.)

fgi arv an, it.fgiarn, mola manuaria, vel trufatilis, eine HñNdMÜhle. 
B. zernow. P. zarna. Goth, kuern. Ist. kvern, kverna, mola. 
Caled. quarn, molendinum manuale. Sv. gWñM. D. T. QdtM. 

fgèna, mulier, uxor, conjux. B. Zêna. CraiN. Hiena. Bssn. tfchena.
P. B. zona. Pers. zen. Prifcis Britannis cena. Caled, bhcan. Irl. 
bean. Goth. wino, weins, wens. Ang. S. cwen. Al. Fr. qvena. 
Ifl. qvon, kvona, qvinna. D. Kone. Sv. qwinna. Cng. Queen, 
Regina (quaíi fœmina %«t’ é£o%v¡v) Gr. yvti¡. Armen, kin. Fries, 
fohn, puella. Lingua incolarum Ifthmi Darien : peonah, fœmina. 

Jgíla, arteria, vena, nervus. B. Zilñ. P. Zyla. Vmd. ZÜtta. Lapp.
zhiaaette, inteftinum. Eng. quill. T. Kiel, Federkiel. Lat. caulis. 

%àrno, timo, zrr'ino, granum5 acinus; bacca. B. zrno. P. ziarno.
Arem. craouënn, nucleus. T. Kern. D. Kierne. Sv. Kerna. 
Eng. a nut-kernel. Fransk cerneau.

%vjér, zvjr, fera, beftia iilvatica. B. Mjrze, animal. P. ZWier). V. 
swierie. Gr. s^. Goth. dyr, diur. Ifl. D. Dyr. T. Thier. As 
zvjér kommer den Mekelnburgisse Stad Schwerins Navn, 
hvilket Helmoldus Zzterin og Mart. Cromerus ’Zuerinum skrive. 
B. zwierzina. P. zwierzyna, caro ferina.

já, ego. B.D. V. ja. Valach. jeu. Cambr. !, bhi, mi. Island, eg. 
D. jeg. Sv. jag. T. ich. Lett. es. Armen, les. Lith. as). Eng. 
j. Ital. jo. Spansk yo.

jabuka, malum, pomum. Slav, jabloko. Bvh. Yñblko. P. jablko. 
Croat, jaboku. V. jablo, jabluko. Celt, bâl, bél, bol, quicquid 
rotundum eft, præcipuè caput. CñMbr. afal, pomum. Arem. Irl. 
aval. Ang. S. api, æpl. Ifl. eble, eple. D. LEble. Eng. apple. 
T. Apfel. Tatar. Precop. apel.

jatik, jetik, lingua, Zunge, Sprache. B. jazyk. V.jasyk. P.jeryyk. 
Cambr. jaith, lingua, dialeftus.

jale, ovum. P. jale. V jñjo. B. raie, plur. rveyce. Crain, jaíze. 
Cambr. wi, wy. Arem. vy. Caled, ubh. Irl. ugh. Ang. S. æg.

D.
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D. LEg. Ist. Eng. egg. T. Ey. Epir. voe. Deraf jFaic%a, Ho
vedstadens Navn i Kongeriget Bosnien, hvis Slot har en oval
dannet Skikkelse.

jåk, jåki, validus, vegetus, robufhis, fortis, rtrenuus. Cambr. i ach, 
fanus, falubris. præpofito r, Al. Fr. rich, ric, potens, fortis : Obi I- 
peric, auxilium forte; Frideric, protector potens, Jákobog, hon 
stcerke Gud, en celdgammel Afgud hos det Illyriffe Folk. Seb. 
Dolci DiiE de Ling, lllyr. vetuftate & amplitud, p. 19.

jammà, fovea, fpelunca, antrum, caverna. B. gama. P. jama. V. 
Crain. jamma. Isi. gap, vorago, fovea ; at gapa, hiare. Tydss 
gaffen, it. Gaum, oris caverna. Eng. gap, hiatus. D. gab, it. at 
gabe. Iamnik heed i fordom Tid paa Bohmiss ípeluncarum ín
cola. ” Fratres Bohemi fub perfecutione, Georgii Podiebradii 
” tempore, per montes & íilvas difperfi, fpeluncas inhabitabant, 
” quam ob rem portea ab hofti b us per ludibrium Jamnicii Bohe- 
”micè, Grubenheymer Germanicé, i. e. fpeluncales, vel antrales 
difti fuerunt. Wengerfcii Sla von. reform, p. 174.

jarac, hircus, caper, aries. Lett, jâhrs, agnus. Cambr. hwrdd, aries, 
CñNtñbr. aguerra, akera, hircus; áchurria, agnus.

jafni, nitens, fulgidus, fplendidus, lucens, micans. B. yñfny. Polsk 
jñstly, clarus, ferenus. V. jafno, Helle. CñMbr. jertn, pulcer, bel
lus, formofus.

iva, falix. P. Iwa. Cambr. yw, taxus, fmilax. Arem, iwinen, id. 
ígiet, acus, Nadel. P. igla. Vend, jegla. Bol), gehlñ. Al. Fr. agis, 

festuca, quasque res minima.
jéia, abies. B. jodle, gedle, die weisse Tanne. P. jedlä, jodlä. Slav^ 

jel. Gr. g’AaTi). Ist. folia.
jelièn, jelln, cervus. P. V. Crain, jeleñ. Boh. gelen. Cambr. eilon, 

cervus; elain, hinnulus, dama. Tydsk Elend, Elendsthier, alce. 
Franz, elan.

j$i,ßfli> edere, comedere, vefei. CrñiN. jejfti. P. jñdñc & jess. B, 
gisti, gidñtl. Gr. Äv. Goth, æta, etan, itan. Ist. at eta, at jettL 
Caled, itheadh. D- cede. Eng. to cat. T. eten, essen. Lett, ehft^ 
Ung. efzom. Armen, otel.

P Z i**
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i%> ex, de. Litt), isz. B. P. ). Pers. 32, 62,2e. Caled. 38. Goth. U8,

ut. Ang. S. ut. Isi. ut/ uz. Eng. out. Tydff aus. Armen, at. 
Cambr. o. Iber. u.

jíd, venenum, virus, toxicum. P. jad. V. gtd. V. gad. Ist. eitUt. 
immé, nomen. P. jmien. V. me, mmo. B. gmjeno. Epir. emene.

Finlknimi. Irl. nimh. Caled, ainrn. Cambr. henw. Gott), ñamo. 
Ish nafn. D. Navn. Armen, anavn. T. Name. Lat. nomen. 
Gr. svo/L«. Tat. Precop. nahm. Pers. narn. Rhät. num. Val. 
nu mele. Ung. neve. Tyrk. ism.

kam? kamen, lapis, (ilex, faxum. B. kämen. P. karmen. Lett, ackmins. 
Arem. maen, mæn. D. kamp/ kampesteen.

kanta, cantharus. Bol), konen. T. Kanne/ ohm Kante. D. Kande. 
Iber. kanáta. Tyrk, kanta.

kappa, capitium. Lat. barb, cappa. Polsk kapñ, kapizä/ ein Kleid mit 
einer Kappe, Die über den Kopf gezogen wird. Carnbr. cap, cap
pan, pileus. Arem, cabell, bardocucullus. Danff Kaabe. Fransk 
chapeau, it. chaperon. Tyrk, capot, derfra Iltyr. kapùç, epomis, 
cucullus. Lat. barb, caputium.

kár, rixa, jurgium, lis, contentio. Crain, kreg. Efthn. kerra. Ung. 
gara2da. Cambr. car, odium, livor. Arem, hares. Goth, kiæra, 
accufare, a&ionem inftituere; kiæror, lites. Ist. eg kirne, rixor, 
litigo, leviter contendo. Ital. gara, certatio, contentio.

kàrv, kèrv, krriv, fanguis. B. krzew. P. krwie. V. kme, kvej, kschei, 
kschew. Rusf krov. Crain, kry. Lith. kraujas. Carnbr. crau. 
Lat. eruor.

kárje, kérfe, krrife, cautes, rupes. Finsk C*3VÍ,  fcopulus. Cambr. carreg, 
crag, crau, faxum, lapis. Irl. carrig, rupes. Cantabr. harria, id. 
Ny Gr. ypax.. Engelsk crag, apex rupis; craggy, ícopulofus, 
falebrofus.

karfeiti, frangere, rumpere, comminuere. P. kruthi, morsch. Mürbe; 
kruszenie, friaiio, comminutio in micas. Eng. to crufh to pieces. 
T. zerknirschen. Ital. crufca, furfur.

Klak, calx, cæmentum. Cambr. calch, calx, creta. D. T. Kalk. Fr. 
diaux.

, * klapati,
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klap at iy -pulfare. V. klñpñsch. Gvth. klappa, tundo. Gr.

D. at klappe. T. klappen, klopfen.
kh'a, gluten. P. klip Key. B. kli, kleg. Eng. glue.
kovåg, faber ferrarius. B. kowarz. P. V. kowal. Canrbr. gof.
koza, capra. V. B. kôsa. P. koZa. Lett. fafa. Tyrk, ketichi. Lavvi 

gaize. Goth, gai tein. Ist. Gert. Danst Geed. Sv. geet. Holl, 
gheyte. Ang. S. gat. Eng. goat. Finsk cuttu. Ung. kechke. Gr. 
«E. Ny Gr. Eprr. s^l«. Cambr. gitten, hædus. Ist Eng. 
kid, fœtus capræ. Spanst gacelo, caper filveftris. Mab. gazai, 
algazel, capreolus.

kokot, gallus gallinaceus. P. V. kokot. B. kohant. Ung. kakas. Frnst 
cucfot Elchn.kuck. Arem. Franst coq. Ang.S. cocc. Eng. cock, 
it. chick, chicken, pullus gallinaceus. Sv. kycklmg. T. Küchlein, 
Küken. Darrst Kylling. '

koijèno, koitno, genu. B. koleno. P. kolano. Cambr. glîn. Irl ghm» 
Gr. 7ÓW.

kolo, rota, orbita, circulus. Bsh. P. V- kolo. Cambr. cylch, chwyl, 
oïwyn. Goth. huel. Ang. S. weal, weak. Ist Hi0l. D. Sv. hiust 
Host. wiel. Eng. wheel. Pers, kilah.

kórdii, machæra, enfis lunatus, vel falcatus V ííca, gladiolus curtus & 
largus. Polst kövd. Ung. kard. Goth, hairus,. hos UlphilaS. Ist 
hior. D. Kaarde. Tyrk, kiurde.

kot, catus, felis. P. köt,kotka. B.kotzka. V. kot, koza, kozka. Cambr. 
each. Danst Kat, Katte. Eng. cat. T. Katze. Ital. gatto. Iber. 
kata. Pers. kæt. Memor, caz. Arab, kiedi.

kotàl, kotåo, ahenum, lebes, cacabus. B. kotes. P. kotla, koczies. V. 
kozel. Gr. xvt&pç. Goth, kittel. Ang. S. cytel. D. Kredel. Eng. 
kettle. T. Kestel.

Irá!, margo, ora, extremitas?, crepido, fimbria, limbus. Bsh. krag. 
P. kray.^Ung, kirey. Cambr. cwrr, margo, limbus. III. curr.

Mina, confinium, fines, GrättZe. P. kraiNa, regio, provincia. Der
fra strain, Carniola, i.-e. marca, it. Ukràina. Ist greiN, Abson-» 
renmg/ Unterscheidung; grerna, abfonderm
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krèpak, firmus, flabilis, conftans, fortis, robuftus. Polsi krgepki. 

Cambr. cryf. Isi. kroefr.
krîsg, crux. B. krgjg. P. krgyg. Crain. krish. V. ksis. Val. krucie. 

Epir. chruu. Ung. kerefzt. Cambr. crog, fuipendium, crux. Isi. 
kros. Eng. croif D. Kors. %. Creutg.

kviés, cicada. CñNtbr. criccied, tettigonia, cicada focaría, pyraufta.
krik, ejulatus, planétus. kriciati, vociferari, clamare ; plorare, ululare. 

Boh. kriceti. Goth. greitan. Gammel Eng. to grite, græte. D. 
at groede. Holl, kryten. Tydsk kreischen. Ital. gridare. Tatar. 
Precop. cridan. Gr. x^v.

krúg, fcopulus. Cambr. crug, crugin, tumulus faxeus, cippus. Celt, 
roch, rupes. Irl. carrig, id. Cantabr. harria, id. Eng. rock- it. 
craggy, fcopulofus. Fransk roche, rocher.

kruna, corona. Bsh. koMNÑ. Polsi korona. Valak. kununa. Finsi 
cruunu. Cambr. crwnn, annulus, it. rotundus. Cantabr. coroa. 
Gr. Isi. kruna. D. T. Krone. Eng. crown. Tyrk, curun.

kùga, peftilentia, lues. Cambr. cowyn, id.
kupa, fcyphus, crater, poculum, calix, cyathus. Cambr. kuppan, id. 

Caled, copan. Cantabr. kopa. Eng. cup. D. kop. Ital. coppa. 
Fransi coupe. Pers, cobba, cub. Tyrk, kopa, fcyphus magnus. 
Tatar. Precop. kop, calix.

kiïpiti, emere, mercari, nundinari ; kiipovati, frequ. Bsl). kupowñti. 
P. V. knpowac. Jsl. kaupa. Ang. S. ceapan. Eng. to cheapen, 
licitan. D. at kisbe. T. kaufen.

làv, leo. Bohm. Polsi lew. Vend. ljaw. Lett, law is. Epir. luaa. 
Cambr. Hew. Ärem. lion. Cant, lehoina. Caled, leômhan.

lagati, mentiri. Bsh. lhati. P. lgat. V. dgasih. Goth, liugan. Isi. 
Sv. liuga. D. lyve. T. lügen.

lasg, laganie, mendacium, falfum. B. P. leg/ lga. Russ. lai. Goth, 
liugn. D. Lsgn. T. Lügen. Eng. lye. Pers, liw-a. Lat. obfol. lax, 
fraus. Gudm. Andreæ Lex. Island, p. 170.

làgaban, le vis, agilis. Bsh. lehki. Ang. S. leoht. Eng. light. D. let. 
T. leicht.

Ian,
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ïdn, linum. Bel). P. len. V- ljan, ljen. Cambr. Ilin. Cant, lignoa. 

Epiv. 11). Iber. lin are. Isi. lin. T. Lem. Ung. len.
liv, lævus, finitter. B. (iWl). 93« ledi. Arem. cley, & cleiz. Gr. Xcuoç. 
liniti je, pigreicere, pigrum fieri. Polsk lente sie, piger sum. Isi. eg 

linne, linte, defino, Leño. Al. Fr. pilinnan, ceñare.
lieto, lito, æftas, tempus æftivum. P. letho, lato. B. lèto. V. lacze, 

wleze. Ang.S. lida monaths, Junius & Julius menfis, converfio 
folis ættiva ; apud Bedam.

Ifaati, lingere, lambere. Bel). lizatt. P. ltzñt. Vend, lisafth. Goth. 
laigwan. Ang.-S. licçian. Eng. to lick. D- sitkke. T. lecken.

lîk, medicina, remedium. Isi. lotkning. Al. Fr. lachmUNga. 
lickdr, medicus. B. lekñt. P. lekñlj. Goth, leik, lek. Ang. S. læc, 

lee. Al. Fc. laches, medici. Tatian. p. 105. III. D. Lccge. Isi. 
Lcckner. Sv. Làkare.

lieciti, mederi, fanare. B. leciti. Polst lktzyt. Rufs. lekiti. Gdth. 
leikinan. Ang. S. læcnian. Isi. lcckNñ. Danst at lckge.

lige, facies, vultus. P. lice. Isi. lit, andlit. T. Antlitz.
lug, lixivium. Polsk Crain, lug. B. laut). Arem. Iudw. Celt, lug, 

aqua: liquor. Isi. lang, lavacrum, balneum. ANg. S. læg, lixi
vium. D. Luud. T. Lauge. Arem, lu du, cinis.

luk«, convallis. Ang. S. laag, vallis. Isi. lang, id.
mà, aft, fed, verum, at vero. Itñl. ma. Iber, magra. PUN. Malt, 

emma. Franst mais. Holl. maer. D. men.
mal, parvus, pufillus, exiguus. Bet). tttñly. P. Maly. Vend. tUalki, 

mawki. Cambr. man, exilis, parvus. Eng. small. Ang. S. mæl, 
pars exigua, modicum, minutiae.

malin, mlin, mola, molendinum. P. MlyN. Boh. Mleytt. V. MlUN. 
Cambr. mil, miln, melin. Arem, milin. Ang. S. myln. Isiandst 
mylna. D. Melle. Eng. mill. T. Muhle. Franst moulin. Lat. 
barb, molinum. Gr. /¿våij. FlNst Mylly. Ung. malom.

in at i, mater, genitrix. B. Nlñte, Matka. P. Matka. V. Masth. Lett, 
mähte. Lith. Motina. Pers. Tat. mader, mazer. Caled, mhà- 
thair. Ang. S. meder, modor. Isi. Danst Svenst Moder. Eng. 
mother. T. Mutter. Fr. mère. Armen, ma'ir. Gr. p/trr^.

mac,
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mac, gladius, enfis. Bohm. Mkt. P. MietZ. Tyrk, mec, rhomphæa.

Lapp. miekke. Goth, mækir ; mæke, mæki, en fem. Verel. Ind. 
p. 165. Ist. maker. Gr. Lat. Barb, macera, i. e. gladius 
longus, ex una parte acutus. Inde Mecca, nomen patris Maxi
mini Thracis, gente Gothi. Jul. Capitolin, in Maximino cap. I. 
it. Miecislaus, i. e. gloria gladii.

magnkati, deefie, deficere, at UMNgle, manquer. Itñt. mancare. 
Iber, maklià. Isi. mijnka, diminuo. T. mangeln.

mêd;mel. Boh. Russi med. P. V. ttliod. Lapp. miet. Lith. Lett, 
meddus. Morduan. med. Finsi mest/ genit. meden. Ung. méz. 
Cambr. médd, meddig-llyn, potus melleus. Caled, mil. Arem, 
meddy, mulfiim. Eng. mead, hydromeli. A. Sv. Ml0d. Tydsi 
Meet/ Meth. Lat. barb, medo & medum. Nye Gr. /zéScv.

méfo, caro, plur. mí fa, carnes cibariæ. B- mass». P. Vend. Miesii), 
mjassio. Lett, mesias. Epir. mifc. Armen, mis. Goth. mats, ci- 
bus. Eng. meat. D. Mad. Lat. barb. mace.

rniefeç, mifeç, luna ; menfis. Boh. Mesyt. Pslsi Mtesiat. V. MesitZ, 
miaszez. Cambr. mîs. Æol.

mifc, mièfc, mus. B. P. mysz. Crain, mésh. Vend, mosch/ musch. 
Pers. Tat. mufch. Epir. mij. Gr. ff. Isi. mus. Dansi Muus. 
Sv. mys. Ang. S. rnus. Eng. moufe. T. Maus.

miad, tener, recens, novus. B. mlady (propr. recens natus.) P. V. 
mlody/ mlodi. Caled, maoth.

mijêko, mijko, lac. Bot). P. mlêko. Crain, mléka. V. mtzoko. Russi 
molocô. Aug. S. meoloc. Isi. Sv. miötk. Dansi Melk. Eng. 
milk. Tydsi Milch.

mijeti, molere. B. mljti. P. mlec. V. mlezi. Lett. malt. Cambr. 
main. D. at male. T. mahlen. Pers, rnaliden. Gr.

mnog, multus, numerofus. Boh. MNoht. P. NNWgi. Isi. Mñkgur. 
Goth, managai. Aug. S. mænig. Alem. Fränk, manego, multi. 
D. mange. T. manche. Eng. many.

mnogo, multum, valde, fatis. B. MN0Y0. Isi. N0g. D« N0k. Tydsi 
genug. Eng. enough.

îlioi}
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moi, meus. P. mop. Boh- mug. Cambr. mau, meu, bheu. Arem.

ma. Caled, mo.
noli, tinea, blatta. B. mol. P. möl. D. Moll. T. Milde.
more, mare, æqvor. B. P. morze. V. morjo. Litt), marros. Fittst 

meri. Efthn. merci. Lapp, mettra, en salt Sio. Cambr. mor. 
Caled, muir. Goth, marei. %. Meer. Hinc Aremorica, regio ad 
mare fita; Pomerania, (pb mórie, juxta mare) Aremorica Germa
nica; Wismar ('yifce mora, locus altior mari) it. mornär, mamar, 
nauta, marinier. Polst MñryNarg. Cambr. merinwr. ant. Germ. 
Marner, idem. v. Heldenbuch 5 7.14. & passim.

mocch, vis, potentia, efficacia, robur. P. V. ttlOC. B. MOMOst. Rufs, 
moga. Goth, rnahts. Ang. S. mealite, misst, mægen. Alem. Fr. 
magenchraft. Ist. makt, umetur. Dansk Magt. Tpdst Macht. 
Eng. might.

moechi, posse, valere. B. MOhU, possum. Epir. maihune, posse. Gr. 
poyiïv. Ist. eg megna. Goth. mag. Ang. S. rnæg. Eng. I may. 
D. maae, formaae. T. mögen, vermögen.

mráv, formica. Bol), mrawenec. P. mröwka. V. mroja. Cambr. 
myr. Arem. méryenen. Pers. mur. Tat. Precop. miera. Ist. 
maur. D. Myre. T. Holl. Miere. Eng. pismire. Gr.

mrjeti, mori. Polst mtec Boh. vmrjti. Lett. mirt. Arem. mervefi 
Cambr. marw, mortuus. Caled, marbh, id.

fmârt, jmèrt, fmrrit, mors. B. smrt. Polst smiert). Vend, smersth. 
Cambr. marwolaeth, & mart. Pers. mork. Gr. /4-fox, deftruftio, 
interims.

nágh, nudus. P. Vend. nagi. B. nahp. Arem. nuass, noess. Goth. 
nauaths. AÑg. S. naced. Ist. naken. Danst nogen. T. nackend. 
Eng. naked.

ne, non. Boh. ne. P. V. nie. Cambr. na, ni. Ang. S. ne. Goth, 
ne, ni, niu. Ist. riei. D. nep. T. nein. Pers. ness. Ungerst nem. 
Iber, no, non. Eng. no.

nebo, coelum, æther, firmamentum. B. nebe. P. niebo. V. njebe. 
Lett, debbes. Iber. nebo, nifti. Cambr. nef. Arem. nefs. Caled, 
neamli (pronunc. neav.) Irl. nimh (si»,) Eng. heaven.

Ñ- 2 fíóv.
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nav, novus, recens. Boy. Polff nowy. Arem. neu, nevés. Cambr. 

newydd. Caled, nomha (nova?) Goth. niuga. Ifl. Nyr^D. Sv. 
NY. T. neu. Holl, nieuw. Eng. new. Pers, nu, ñau, noy. Tat. 
Precop. ñau. Gr. v¿o¡.

nôcch, nox. Boh. P. Noe. V. noz. Slav, nófct. Litt), naktis. Lett, 
nakts. Arem. Com. nos. Ifl. nott. Dansk Sv. Nat. T. Nacht. 
Eng. night. Ital. noce. Gr. Ihr. nvófi.

ôvan, aries. Slav. ovén. Lett. awls. Cambr. oen, agnus. Corn. 
Arem. oan, id. Irl. Uan, id.

odar, leêtus, ft ratum, cubile. Slav. ódr. Irl. adart, cervical. Tyrk, 
oda, cubiculum ; à Bohem. odri f i. e. fpeculæ avibus captandis 
conftitutæ, nomen Odern fluvii, f. Pladri, ad cujus fontem in Mo
ravia adhuc tempore Joannis Dubravii ejuscemodi fpeculæ ab au- 
cupibus conftituebantur. vid. ejus Hiftor. Bojem. lib. IV. f, 20.

oko, oculus. B. P. oko. Vend, woko, hoko. Litt), akkis. Lett. azs. 
Dor. oxzoç, apud Hefych. Goth. augo. Ang. S- eag. Ifl. ñttgñ. 
T. Auge. Sv. öga. D. Kye. Holl, ooghe. Eng. eye. Spanff 
ojo. Ital. occhio. Armen, akn. Carato, akou, vel enke.

w, ond, onó, is, ille. Boh. P. on. V. won. Fluff han. Cambr. hwn. 
Goth, gains. Ifl. Hann, Hun. D. Sv. han, Hun. Armen, ain. 
Pers, ein, an. Tyrk, on, ol.

oral, ordo, oró, aquila. Slav. drei. P. orzel. B. worel. V. woredt. 
Iber. órbis. Arenwr. êr- Goth. ern. Ifl. D. Sv. Km. T. Aar, 
Arn, Adler. Lett, ehrglis. Æol. à*

orati, arare, agrum colere. P. CMC. B. WoMti. V- Worastt). Lett, 
art. Ungerff aratni. Cambr. aredîg. Goth, ariandan. Aug. S. 
erigan. Ifl. eg eVWz aro. Smol. ürjñ. Eng. to eare.

ojdi, of do, oß, afinus. B. osel. P. osiel. V. wosel, woszol. Fluff Aasi. 
. Cambr. alen, afina. Arem. afen, afinus. Ifl. Asne. D. Asen.
• Sv. Asna. Fransk ane. Spauff aino. Eng. aifi T. Esel.
Otac, pater, genitor. B. otec. P. octet. Crain, ozha. Croat, ozhe.

■ Russ. oteç. Bulg. otskye. Vend, wosch, woschzi. Lapp, atkia, 
atzhie. Epir. ate. Celt, at, tad. Cant. aita. Prifcis Latinis atta, vel 
ma. Feft. p. 19. Tñt. attà. Ung. atya.

pdv,
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fav, pavo. B. P. Vend. paw. Slav. påva. Cambr. payo. Aren;, 

päun, pawyn. Fr. paon. Ig. Påfugl. D« PaasUgl. T. PsñU. 
Eng. peacock.

pako, pix. Arern. pecg. Isl. biß. D. Beeg. T. Pech. Itñl. pególa. 
Eng. pitch.

parvi, prrivi, primus. B. pvwnt). V. prsedni. Crain, pèrvi. Polff 
pierwszy. Cambr. prif.

pás, canis. pos, id. Boh. pes, pos). Raig. pes. V. pjñs. CñNt. bata. 
Pers, paira.

pfiça, canis fœmina. Polff péícá. Ang. S. bicçe. Eng. bitch. Tpdff 

pajenie,0pabulatio, paftio. B. pasenj. P. pástente. Cambr. pasg. à 
rad. pajil, pafcere; undq pajen, paftus. Cambv. pasgedig, paftus, 
faginatus.

perle, pluma, penna. Polsk perZ, pierde. Gt. imoov, ala. Ig. godt/ 
fisduv, penna; fidnr, pluma. T. Feder, Gefieder. Eng. feather. 
D. Ficer. Veftphal. dial, score.

pèbar, poculum, cyathus, fcyphus,-calix, crater. Ifl. bikare. Dansk 
Beger. Sv. Begave. T. Becher. Itñl. bicchiéro. Ung. pohar. 
Fe ft. pag. 23. bacar, vas vinarium, fimile bacrioni ; bacrionem dice
bant (veteres) genus vafis longioris manubrii.

pîia, ferra, lima. B. pila. Polff pila. Ig. piel. D. Flil. T. Feile. 
Arem, pouliçza, limare.

pläv, flavus, gilvus, lividus. Polsk plowy, cæfius. Crain, plav, caeru
leus. Ung S. falb, falv, gilvus, lividus. Goth, blafain, caeruleus. 
D. blaa. L. blau. Eng. blew. Fr. bleu.

pu™,piamen, flamma. B. plamen. V. plomje. P.plomieñ. Arem.' 
flamm. T. Flamme.

plèfti, torquere, contorquere. Slav, pletù, plico, nefio. B. pltftL. 
P. plcsc, plotac. Cambr. plethu, intexere, plicare. Caled, plet. 
Isi. at flatta, neuere; flietta, id. Danff at flette. T. flechten. 
Eng. to plat. ,

pllvati, nare, natare. B. plowati. P. plywac. V. pljesch. Ifl. eg 
flêyta, natare facio.

ñ. 3 A
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plug, aratrum. P. plug. Bst). plut). D. Ploug. Ifl. plogur. Tydsk 

Pflug. Eng. ploiig. Pers, pülüg.
pokoi, quies, requies, tranquillitas, pax. V. pokoi. P. pokoy. Bsl). 

pokog. Litt), pakajus. Arem, peoc’h. Cant, baquea.
psji, jejunium. B. pust. P. post. Finsk paasto. Esthn. paast. Ifl. 

fasta. D. faste. Eng. fait, failing. T. Fasten. Gr. avefría, inedia.
poglie, rus, ager, campi plani, arva. B. V. pole. Pvlfl polie. Finsk 

petdo. Ung. fold. Efthn. pold. Arem, plouë. Goth. Ifl. folld, 
terra, tellus, regio. Ung. S. fild. Eng. field. %. Feld, Gefilde.

právda, juílitia, æquitas. B. P. präwo. Cainbr. brawel, judicium ; 
brawdwr, judex; brawdle, tribunal.

pri, prie, ante. B. P. przed. Goth. fin. Ifl. fyrir.
pûk, pñok, populus, plebs, vulgus. Slav, folk, agmen, turba, cohors. 

Lith. pulkas. Lett, pullcks. Ist. Flockur. D. Folk. T. Volk.
pule, pullus afininus. Cainbr. eboll, pullus equinus, vel afininus. 

Arem. peull, pull. Goth. fula. Ifl. D. Fole. Eng. foal. Tydfk 
Füllen. Lat. barb, poledrus, pulletrus. Gr. 'TTtoÀGÇ.

ÿim, puln, plenus, refertus. V. polny. Slav, polnii. Polsk pelNY. 
B. plny. Lith. pilnas. Lett, pilns. Cambr. llawn. Arem. leun. 
Goth, fulls. Ifl. futtur. D. fuld. Eng. full. T.vott.

put, via, femita, callis. Crain. Rai), pot. Gr. sáToc, via, veiligium. 
Sv. pat/ fiat. Eng. path. Tydfk Pfad/ Fußpfad. Lat. barb, pita, 
via dura & lapidea.

rud, contentus, hilaris, jucundus. P. Md/ lætus. V. Md/ lubens. 
Cambr. rhâd, gratia, favor.

rame, humerus, fcapula, brachium. Bvh. MM0/ lacertus ; MMeNd/ 
humerus. P. V. rantje. Arem, arrnrn. Gott), arms. Ang. S. 
earm. Ifl. armur. D. T. Arm.

reko, coila. Slav, rébra. Vend. rebr0/ rjoblo. Bol), zebra. Polsk 
zebro. Ifl. rifbein. Danff Ribbeen. Eng. rib. Ang. S. ribbe. 
Tydff Rippe.

red, ordo, feries. B. P. l'Zad. Cambr. rhês. Arem. reiz. Ifl. rsd. 
Dansk rad. Sv. reda. Eng. row. Pers, radah, rah. Ung. rend. 
Valach. rendul.

reccbi,
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reccbi, rjeti, dicere, loqui, fari, narrare. Bshm. rikati. Cram, rezlp. 

V. rekli. R. rekiti. Ang. S. reccan. Gr. p-^ov, dictum. D. at 
berette. Isi. uppreikna.

rógb, cornu. P. V. rög. Bsh. roh. Cram. rug. Lett. rags. Cñleh. 
adharc.

rub, linteum. V. rub. Lith. rubas, veilis; rubus, amiEtus, veftitus, 
Kleedebon. Cant, arropa, tunica 3 plur. arropa, veiles. Ang. S. 
reaf, veflis. Fr. robe.

rúsga, ruja, roía. P. roza. Bsh. rnze. Cambr. rbos. Arem. rofen. 
Cant, arrofa. Gr. píéo?. Isi. ros. D. T. Eng. Fr. rose.

rus, ruber, rufos. Bsh. ryssñwy. Arem. ruz. Ital. roño. Md. S» 
ross. f. Brem. Wörterb. Ill, 530 í. Lat. antiquis ruffom & rus- 
feu m fignificabat rubrum, kóvmvov. v. Laurenberg. Antiquar, pag, 
393. à rus nomen gentis Rudorum.

Java, favus fluvius. Cambr. dav & fav, amnis. Arem, avon, aven.
Jam, folus, unicus, Angularis. Slav. fám, ipfe. Vend. s^am. Goth- 

famo. Ang. S. fam. Isi. fem. D. den samme. Eng. the fame.
fan, fin, fomnus, fopor. B. sen. P. sen, snn. Slav. V. sà Lett, 

sappn. Arem. hun. Isi. svefn. D. ssvn. Spanff foeno. Ital- 
fogno. Eng. fwoon, deliquium animi.

fapfin, fapo, fmegma. Cambr. febon. Arem. favann, faon. Isi. sapa» 
D. Sabe. T. Seise. Ital. fapone. Tyrk: fabun.

fvigna, fus, porca, fcrofa. B. swine. P. V- swinia. Arem. fouyn^ 
porcus. Goth. Ang. S. fweina, porci. Isi. SvyN. D. SvttN» 
L. Schwein. Eng. flvine.

filo, rus, prædium, ager, villa; ut zarskafèlo, praedium Zaricum*  
Asi. Sah domuncula æiliva in montanis; Saluhus, tuguria via
toribus ad pernoctandum exftrufta. Caled, fheelings, die Som- 
mer-Hütten der Berg-Schotten auf den hohen Gebürgen, wo 
sie sich nur in dieser Iahrszeit aufhalten. Schottland. Briefs 
II, 232.

fèftra, foror. B. seftra. V. softra. P. siosträ. Lith. sessu. Ang. S» 
fveoiter, fuller. Ist. sister, Goth, fwiilar. §). Syster, Eng. Alter- 
T. Schwester.

ßediti>
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fiediti, fièfti, federe, confidere. Boh. Litt), sedelt. P. siedziec. V. stt 

szjednusch. Arem. aièza. Goth. fi tan. Ist. eg fit, fedeo. D. at 
sidde. Eng. to fit. Pers, nîfëélen. T.à sitzen.

fin, filius. B. P. si)N. Vend. styn. Lith. skuns. Goth. funus. Isi. 
fonur. Ang. S. fuña. D. Son. Eng. fon. %. Sohn.

fkílt, gremium, finus; limbus, lacinia, fimbria. Gothlsi Acanta. 
Ang. S. fceat. Ist. sinnt. Dansi Skiod. Tydsi Schooß. Hoñ. 
fchoot.

fnjég, flig, nix. P. simg. Crain, fneg. V. stnjeg. Boh. snih. Litt), 
sniegas. Goth, fnais. Ang. S. fnaw. Isi. sinor. D' Snee. Eng. 
fnow. T. Schnee. Armen, fnien.

ß, ßi, fal. Polsi sol. Bol). fui. Vend, stols'. Cambr. halen. Arem, 
halonn. Caled, falann. Isi. Snllt. D. Eng. Salt. T. Sal), it. 
Sole, fal fluidum. Lapp, saltek. Ung. foo.

ßh, fuccus, liquor, Saft. B. P. sok. Camsir. fug.
flala, mandra, caula, ftabulum. Camfir. itabl. Isi. siodutt. Dansi

Stald. T. Statt. Itat, llalla. Eng. fiable. Ung. ifialo.
fiol, fella, fedes, fedile, cathedra. P. siolek. B. stolice. Cnmör. yftol. 

Caled, fiol. Goth. fiols. Isi. Stoll. Dansi Steel. T. Stuhl. 
Ung. afztal.

ftrjêla, ftrîla, iàgitta, telum, jaculum. Bohm, strzela. Slav, firela. 
Polsi ftrzala. Ang. S. ftræl, ftrele. Gam. Tydsi Stral/ Strayl/ 
fagitta hamata, hedens ex ambabus partibus. Vocabul. breviloqu. 
Ital. ftrale. derafftrjflgljaç fagittarius, Streliz.

fiulp,,flup, columna. Slav, ftolp. P. stup. Boh. siaup. Val. ftelp. 
V. stlup. Skotsi ftoup. Sd. stolpe. Isi. sioputt.

fid), aridus, ficcus, torridus. B. P. sUthy. V- stucht. CNMsir. fy eb. 
Arem. feae’h. Ung. afzlzu.

fûstiti, arefacere, exficcare, torrere. Boh. susi'ttl. Polsi sustic. Lett, 
schaut. Camvr. fyehu. Pers, luchten, urere & uri.

tái, tá, tó, is, ille, ifie. Bohm. tM, tñ/ to. Goth, tha, thata, tho, it. fa, 
fah, faei. Ang. S. íe, feo. Isiandsi thad/ thesse, thettñ. Arem. fa 
& ais.

laman,
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teman, tàmni, obícurus, tenebrofus. Bohm. teMNY. Polff cMMNY-.

Litt), tamsus. Lett, dumsch. Iflandff dimmur; dymma, caligo.
At. Frank, timber!, id. hos Notker. T. Demmerung. J en 
Norff Dialekt taamen. Eng. dim. D> Dumhed, obfcurkas. Iff. 
dymmleike, id. Finff hami, crepuiculum.

tànak, tânka, ta'nko, tenuis, fubtilis, tynd. Boh. tenky. P. cienky. 
V. czenki. Caled, rana. Eng. thin. T. dünn.

"t«rg, tèrg, twig, forum, emporium. P. targ. B. krh. Lett, tirgus. 
Finff turcu. Priicis Batavis drecht, unde Utrecht/ Dordrecht. 
Iff. Torg. D. Torv.

tarn, tèrn, twin, fpi na, fen tis, vepres. Boh. trn. Polff tartt/ tiern. 
Cambr. draén. Arern. dren, drean. Goth, thaurns. Iff. thirner. 
D. Torn. Eng. thorn. T. Dorn.

iarft, terfl, trrïfl, arundo, canna; caulis, hipes. B. treff. P. trzcina. 
Cambr. cors. Derfra Navnet af Staden Triefte, s trefti,

tM, durus, firmus, folidus. Bohm. Vend, twrdy. Polff twardy. 
Arem. hårdt. Eng. fturdy.

tele, vitulus. Boh. tele. Cram, telle. P. tiele. Vend, (lelo, schellje. 
Arem. le, lue. Iff. felur. Danff Seel/ phoca, vitulus Marinus, 
Seelhund/ Scelsiff. Eng. Seal.

teccbi, currere ; fluere. Cambr. techu, fugere. Unde nomen Tagi, 
fluminis Lufitaniæ, ortum videtur Baxtero Gloff Antiq. Britann. 
pag. TOO. fed reQi us à figniticatu fluendi.

a, tu. Boh. P. ty. Cambr. ti, thi, di. Arem. te. Goth. Iff. thu. 
D. T. du. Pers. tu. Eng. thou.

topti, mergere, fubmergere. Boh. topiti v wove. P. topee, topic. 
Goth, daupgan. Ang. S. dyppan, & doppetan. Iff. at dijfñ.. 
Eng. to dip. T. taufen. ■

trefti, quatere, agitare, concutere. Bshmiff trzafft. Polff trMse. 
Vendiff tschjeft). Ang. S. thærfcan, triturare. Danff terffe. 
Svenff tröffa. Engelsk thresh. Tydff dreschen, hos Ulphàs 
thraik, area.

R til,

r
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tri, tres. Boh. trzi. P. ttW. Cambr. Caled, tri. Irl. troee. Isi. 

thrijr. D. tre. Eng. three. T. drey.
trùbgija, tuba. Boh. Lrauba. P. trornba. Iber. trombeda. CñNlbr. 

trwmpls. Arem, trompjlh. Isi. Trometa. Dansi T. Trompet/ 
Trompete. Eng. trumpet. Ital. trombetta.

trial, opera, labor; fatigatio, laflitudo. P. trud/ Trcrthed. Cambr. 
truan, miler, ærumnofus. D. trckt/ feflhs, laífus. Isi, threitUt/ 
id. threitñ/ laífitudo.

tuj), tûlp, ítupidus, hebes, obtuíus. Boh. Vend, tupy/ dev/ stumpet. 
Polsi tempy. Camb, delf, rufticus, barbarus. Dansi taabetig. 
T. Tölpel. Fr. dupe.

turan, turris. Arem. twr. Isi. Turn. Dansi Taarn. Tydsi Thurn/ 
Thurm. Fr. tour. Eng. tower. Ung. torony. Gr. -d?. •

ùHe, ùgije, oleum. P. olei. Bshktt. oleg. Stav. eléi. Vend, wolai. 
Caulbr. olew. Caled, ola. Skotsi ulie. Cantabr. olioa. Ist. D. 
Dlie. Sv. Olía. Ital. oglio. L. O el. Gr. Iber. éleo. 
Epir. Vlly, oliva.

tira, hora. CñMbr. awr, crie. Arem. heur, ér. Holt. ure.
■ufati, fperare, confidere. P. Ufany fido. CñMbr. gobeithio. DñNsi 

at haabe. Eng. to hope. Tydsi hoffen. uf unie, ipes, fiducia. Polsi 
Ufame. Cambr. gobeíth. Goth. uana. Ist. von. T. Hoffnung. 
Dansi Haab. Sv ensi hopp. Engelsi hope. Spansi vfanía, Zu
friedenheit.

tigljen, pruna, carbo. Boh. vhêl. Vend, hugel. P. WVNgl. CñMbr. 
° gio, gloyn. Arem. glaoüen, gléûen. D. G lod. Tydsi glühende 

Kohle.
figi, elephas. Arab, fil, elfil. Tyrk, fil, pil. Ist. fyll. Iber. lpilo. 

Cambr. morfil, ebur; quafi ebur marinum, quod longinque 
mari advehitur. Ifl. fylñvem. D. fiilsbem. Tyrk, fil difi. Fmnsi 
morfil.

haghna, veftis, veilimentum, amictus. Cambr. hug, tunica, toga, 
chlamys.
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chlamys. Ifl. heklñ, palliolum breve; unde nomen montis Heck, 
fecundum Gudm. Andreæ.

bviila, fåla, laus, præconium, gloria. Bshm. chwala. Polsk chwal«. 
Arem. caul, laudare. Caled, cliu, laudatio, prædicatio. Ang. S. 
wulder, gloria. Alem. Frank. guallichi, id. IflñNdff hol, enco
mium.

bleb, bijèb, panis. Boh. P. thljeb. Vend. chlib, kljeb. Bosn. hlâb. 
Ratz. läb. Finsk leipa. Lapp, laibe, leabee. Goth, hlaib, hlaifs, 
hos Ulsshilas. Aug. S. hlaf. Ifl. hleifr. Eng. loaf. T. Laib, ein 
Laib Brodt.

Miti, ambulare, ire, gradi, incedere. Boh. (h oditi. Polsk (hodMt. 
Vend, chojzisch. Cambr. rhodio, ambulare. Gammel Eng. gad. 
Pers, ghodaftan.

bote, ultro, íponte, libenter, voluntarie. Ifl. hot, affeftus ex bene
volentia.

fctît, parma, pelta, clypeus, fcutum. Bol)M. Sstjt. Polsk StZyt. 
Epir. Schiut. Avernen. fcoëd, fcued. Caled, fgiath. Gvoekisk 
ÙvXlTOÇ»

çîeii, cíi, integer, totus. Boh. celt). Polsk easy. Cvain. zilu. Avem, 
holi, oli. Ifl. heill. Dansk Tydsk heel. Svenff hel. Eng. whole. 
Gv. oKoç.

czetiri, quatuor. Bohm. cztykji. Polsk (Ztevy. Caled, cheithir. 
cziniti, facere, agere, efficere; czignjen, faftus. CaNtabv. içan, id. 
Jekoda, damnum, detrimentum, jaétura. Boh. sskodñ. Vend. )k0dñ.

Ang. S. fea the. Ifl. Dansk Skade. Tydsk Schade." Sc kndit i, 
nocere. Goth, ikathgan. Ang. S. feathan. Ifl. Dansk ñt skade, 
T. schaden.

gljiîbav, amor, caritas, dileftio. Polsk Vend, ljubdst). Lapp, læbo, 
favor, gratia. Alem. Fv. liubi, hos Vtsvtd. Eng. love. Tydsk 
Liebe.

R 2 gljhdi,
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gljudi, homines,, (inde à numero quinque períonarum) Bö i), lid, 

populus, natio. Polsk lud, id. VêNd. hljud. Goth. lid. Ang. S. 
leode. Isiandst lydur. Alent. Franks llut, hos Otftid. Tydff 
Leute, Lüde.

Disse anforte Erempel vil, font jeg haaber, verre tilftrcek- 
kelige til at bevise min Scetmng, og tillige'tiette ril en Forsmag 
paa.de Frugter, man kunde vente at hofte ved en flittigere Dyr
kelse af en hidtil saalidt dyrket Mark. Maaffee er den Tid ikke 
langt borte, da Nytten, om ikke Nodvendigheden af at anvende 
sin Find paa det Slavomffe eg de dermed beflccgtede Sprog, 
vil falde tydeligere i Avene end hidindtil skeer er; da det Klage- 
maal Thotrras Retnefms (a) forer over disse Sprogs Forssm- 
melse hos de Tydffe, vi! et tneere finde fred, ingen heller med Lhri- 
stiatr gottlob Kaltaus (b) vil foragte denne Art af uvant Kund
skab, ei heller holde den for barbara edulia. Overalt beholde og- 
saa herudi den hellige Hieronyntr fornuftige Mgel sin Vcerd: 
Non font contemnenda parva,, fine, quibus confiare, magna non 
polfont (c)..

(a) Lésion, var. lib, I. cap. 14, pag. 48;. (b)y Gloflar. German,. mediî; ævi col. 212,. 
(c) epifl. 89.

THEOD.



dm Fist Mallen kaldet.
Silurus Glanis Linn..

^^blandt de tusindfold Skabninger, som Naturen i sit gromdse-- 

c%j lofe Rige bevarer Kjendere eller Elstere af dens Frembringel
ser til.nojere Grandffning og Underfogelse, er det uendelige trim
mel i Vandene. Her kan det nred Rette hede til den Forstende, 
ja til ethvert Menneske, som til HioB Er du kommen til Havets 
Dybhederi eller haver du vandret der, som man randsager efter 
Afgrunden l Thi dets Betragtninger maae endelig tabe sig i dette 
umaalelige Dyb,, og Opdagelserne ån blive faa. Blot i Hen
seende til de vidtloftige Strcekninger, som Vandets Indvaanere 
paa vores Jordklode til Opholds-Steder ere forundte, kan man 
temmelig vist troe, at de holde Ligevcegten med, om ikke overgaae, 
de evrige, der beboe Jordens torre Overflade. Men hvor ringe er 
Antallet ikke , som hidindtil deraf er nnderfogtl og hvor ufuldkom
men da, endog af den Aarsag , vor Kundstab L Meere maae den 
endnu , efter sinne ringe Tanker, for den storste Deel vcere det, i 
Henseende til de Bestrivelser over Fiske-Arterne, som hidindtil have 
seet Lyset. Mppe er deres udvortes Dannelse faaledes udmcerket, 
at det, der om den storste Deel bliver sagt, ey stulde kunne forbe
dres; hvorledes stulde da Udarbeidelserne i det ovrige, angaaende 
den indvendige Bygnings Bestaffenhed, formane at stille den grub
lende Lcerde tilfreds, end sige at fyldestgjore de Noyseendet

R z Betragt^
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Betragter man med den Agtfomhed, font ffee ber, de Afbild

ninger, font endog de bedste Fiffe-Beffrivere have ureddeelt, paa de 
almindelig forekommende Fiske; hvor afvigende ere ikke da mange 
deraf fra den naturlige Skabning! Og, feer man til de indvortes 
Deele, fom simre faa have betragtet, mankes Fejlene endnu tydeli
gere. Men, hvilket mmneffeligt Foretagende kan siges frie derforl

De sieeste Fiffe, fom forekomrne i de hidtil bekimdte Skrif
ter, ere uden Maat, paa en Lref, afmalede, en Deel deraf efter 
torrede Exemplarer, hvorefter og mange Beffrivelftr ere giorter 
og almindelig finder man deres indvendige Deele i en fremmed Stil
ling, udm for deres ordentlige Leye forestillede. Hvilket giver Tin
gen en uvis Skikkelse, og forvolder, ister det sidste, at man ey kan 
gjore sig et tydeligt Begreb om dens naturlige Sammenhæng.

I ncervcerende Afhandling, fom indeholder et Forsag ti! en 
tt^yagtig Historisk Beffrivelfe over m af vore berømte Forrff- 
Vands Fiffe, Mallen kaldet, har jeg fogt at undgaae begge 
Fejl. Men uden Tvivl vil man deri vel dog finde andre.

At betragte et faa ringe Emne i et faa oplyst fom ffjonfomt 
Selffab, hvis Agtfomhed behageligen burde underholdes, behovede 
vel Undffyldning; helst da derom simvel i de nye fom gamle Skrif
ter er allerede handlet. Men just dette haver tildeels bevcrget mig 
til at igjentage en Materie, fom adffillige vcerdige, endog beromte, 
Mcrnd have, i mine Tanker, efterladt ufuldstcrndig. Og, da det 
synes, Naturens Betragtning nu igjen hos os er yndet; man ey 
heller vel kan negte, at jo det Lidet deri er lige faa vel Underfogelfe 
vcrrdt fom det Store; ister naar famme foruden det Behagelige, 
som fornojer vores Nyefigenhed, kan anvendes til Nytte for Viden- 
ffaberne, og Brug i vore huuslige Håndteringer; formoder jeg, 
ut man just ikke gandffe vil kjedes ved at hore mig, ey heller vil 
holde Umagen, dette Arbeyde har forvoldet, saa aldeeles spildt.

Vil man, med Bocharto (a) og fleere, antage fom afgjort, 
at den Fiff, der kom fra Tiger-Strommen for at anfalde Tobias, 

var
(a) Bodiart. Hierozoicon Lib. V. Cap. XIV. p. 728. 



overden Fiff Mallen kaldet. izz 
vur Silurus, og egentlig den Art, som Uf Linneo kuldes Silurus 
Glanis, hvilken er vores Malle; kun den med Rette henregnes til 
de loengft bekjendte Fiffe. Men, uagtet den vel kun verre det, bliver 
den Sug dog ultid Tvivl underkastet; da de crldste Naturkyndige 
desangaaende have talet altfor ubestemt, saa at man deraf ey for
matter at flutte noget vist.

Dens crldste Navn bliver vel det Hebraiffe Sibbota eller Bor- 
Iota. Fra det Grerffe herrore Navnene Glanis og Silurus, hvormed- 
den, snart ved forste snart fidfte, hos forffjcctlige Forfattere findes 
bencrvnet; hvilket og haver forvoldt, at den af nogle er antaget- 
for to forffjcrtlige Fiffe. Linneus har derfor tillagt vores Malle 
begge; da Silurus tilkommer Slagset, og Glanis alleene Artem 
Vore Naboer, de Svenffe, kalde den som vi. Ellers er dens Navn 
lige saa forffjcrlligt, som Lundene hvori den findes (b).

Jeg kjender ingen Fiffe, som, i Hensigt tit sin heele Skab
ning, kan holdes for ncrr besta'gtet med Mallen, uden alleene Aal- 
åvabben (Gallus Lotus), four og eene af Artedio (c) derfor er an- 
seet. Desuagtet har Linneus og hans Efterfolgere, paa Grund 
uf den forreste Bryst-Finnes ubetydelige Indkcrrving, gjort det 
Stags, hvortil han henforer Mallen, scrrdeles vidtløftigt (ll), og 
synes her, saavetsom andensteds, ut huve gjort Vold puu Skabnin- 
gen (e), for ut dünne den efter sin Lcere-Bygning. Lungt bedre, 
eller i det mindste meere nuturlig, hur Gronovius (f) guuet til 
Berks; hvorfor mun og hur nok suu megen Feye til, i den Hen- 

____________________ sigt

(b) I Tyrkret og i nogle nf Ssestcederne i Italien kaldes den Glagnum. Z Schweih, Salut. 
Paa Polff og Bshmist, Sum. Ungerst, Hard (cha og Harcha. (Marligl. Pan non. My- 
fic.) Men i Wien, Dick. Paa adskillige Steder i Tydstland, VZels, Waller, Scha'id 
og Schaiden. Paa Franst, Silure. Engelst, The Shear Fifh. Hollandsk, Meirwall 
(Stat. Müller.)

(c) Arted. Gen. Pife. p. g2 og lio.
(d) Den er henssrt til den 4de Classe, som indeholder hans Pife. Abdominales. Faun. Suecio 

Edit. alt. p. 121. No. 344. S. 0. Syft. Nat. Edit. XII. p. 501.
(e) I hvilken Hensigt man behage at sammenligne Batrachum Kleinii, Miff. V. T. 4. f. 7. g, 

Afpredinem Linnei, Amænit. Acad. Vol. I. p. 593, T. IL f. 5, og Calyçhthytideip g, 
599. T. II. f. i. med vores Malle.

(f) Groiiov. Zoopbylac. Fafc. I. p. Ivr»
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sigt, at bifalde hans Inddeeling, der synes endog naturligere end 
Kleins (g).

Iblandt dem,, som i forrige Seculo have talt i Besynderlighed 
om Malten , sindes og vor beromte Ole Worm (h). ¿)g 1685 har 
allerede Caiper Bartholin, tillige med Oligero Jacobæo (i), anato- 
meret den, hvis korte Beffrivelse er temmelig nsyagtigen affat
tet (k). Saa har og en Svenskz Peder Osbek, omtrent for en 
Snees Aar siden, gjort det samme. Men ingen af dem, etter no
gen anden, saa vidé mig er bekjendt, har ladet de indvortes Deele 
vehorig aftegne. I Pontoppidans Atlas forekommer ogsaa en Af
bildning af Matten, som er gjort ester den Figur, der findes hos 
Schoneveld. Kort sagt: Ncesten ingen Forfatter, fra Ariftotele (!) 
og Diofcoride af til Gouan (m) og Statius Müller (n), hvilke have, 
saavidt jeg veed, sidst afhandlet Fiffene i Almindelighed, har for
glemt at tale om vores Matte, hvilken og meer end paa 10 Steder 
sees stukken i Kobber (o). Desuagtet er der ingen, som hidtil har 
bemcerket, at denne Fisk er forsynet med fire temmelig vidt adffilte 
Ncesebore (p), da den ikkun er tillagt to.

(g) Som har fat den iblandt hans Pifces branchiis refpirantes. Miif. IV. p. 9, 
(b) Muf. Worm. C. XII. p. 277.
(i) Mufenm Reg. Edit. Lau rent, P. I. Se&. III. No. 3Z. T. 3.
(k) Gesnerus, i fm Hiftoria Animalium (Lib. IV. p. 876. de Aquatilibus) har allerede for

ud beskrevet de fleeste af dens Indvolde ; hvoraf Maven med vedhængende Tarm, og end
nu et ukjendeligt Stykke, ved Fiffens Afbildning ere forestillede

O) Ariftot. Hi il. Animal. Lib. II. Cap. 3, pag. 222. og 226.
(m) Gouan Biflor. Pife. p. 157. •
(n) Linn. Syft. Nat. Edit. Star. Müll. B. IV.
(o) As hvilke Kleins er, efter min Skjsnsomhed, det bedste.
,(p) Endffjsnt Schoneveld ikke ncevner noget, i sin Beffrivelse om Mallen, angaaende Rase- 

borene, sees samme dog paa den givne Afbildning betegnede ikke alleene to, men alle fire, 
hvoraf de bageste rigtig ligne Huller , men de forreste ikke, hvilke see ud fom to korte 
Pigge. Ichthyolog. p. 69. T. VII. f. 2. Og ester Gouans Beffrivelse ffulde man for
mode, at Nceftborene maatte vsere i Antallet afvexèende: Nares læpius folitariæ, æquaies, 
mag næ, diñantes, aut mediæ, aut marginales. Gouan Biflor. Pife. p. 157.
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Jeg haver derfor ftrccbt, saa vidtmueligt, at folge Naturen 
noyagtigere, og det saavel ved at vise de indvortes Dee^e, fom i 
Henseende til dens udvortes Dannelse.

Hvad Skabningen angaaer, da haver den: Et stort, ned
trykt, fladt og glatpandet Hoved, omtrent saa bredt som Ryggen, 
forsynet med to Oyne, fire Ncesevore, sex Famle- eller Fole-Stcen- 
ger, et grcesseligt Gab, og et sammenflet Gjcetldcrkke.

synene sidde ud til Siderne, nceften i lige Linie med de ever- 
ste Fole Stcrnger. De ere smaae, trinde, lidet fremftaaende, blaa- 
graae, ret tindrende og bevcegelige. De omgives med en blakket 
Glimte-Hud, som imod Hyet er sort-fpcettet, og for fterfte Deelen 
ffjult under Aye-Krandsen.

Imellem nys ncevnte Fole-Stcenger findes Ncefeborene, det 
eene Par lige oven over det andet. Det forfte sidder ncer ved 
Munden, er rundagtigt, meere fremftaaende, og bevccgeligere end 
det andet etter overfte, hvis Aabning falder ftsrre og langagtig, som 
en rund-endet Sprcekke. De to paa hver Side aabne sig i en fcrl- 
les Gang, som forer til den egentlige Ncese-Huulhed.

Fole-Stcengerne ere syledannede, ulige lange, og bevcegelige. 
De to sidde ved Mundvigen i Over-Kjcrben, de fire under Hagen. 
Forfte ere bagtil fladagtige, vel dobbelt saa tykke, langt stivere, 
og fire Gange lcrngere, end sidste. De rcekke over Bryft-Finnen, 
have et mcerkeligt Led, ved hvilket de bevceges til tre Sider, og saa- 
ledes rundt om, undtagen lige fortil. Af dem under Hagen ere 
de bageste de lcengfte. Alle hcenge flappe som Forlcengninger af 
Huden.

Mundener buttet, meget ftor, ey fuldt faa bred som Hove
det. Kjceberne gandffe korte. Den overfte ganer i eet med, etter 
er en Afftamminq af, Pande-Beenet, og findes lidet kortere end 
den underste, hvilken eene kan bevceges.

I
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I Mundvigerne ligge to anseelige Folder, tjenende til at 

gjere Gabet desto stsrre.
Mundens Huulhed er besat med nogle tusinde hvasse, korte, 

og lidet krogede, Teender. Nogle af dem sidde radviis ftrar sortil i 
Over- og Under-Kjceben; andre ere famlede i sex adffilte, lidet for- 
hejede, Hobe, hvoraf tvende sidde i Ganen og fire i Svcelget, nem
lig to oven og to neden til, lige imod hinanden. Tanderne deri ere 
saa loseligen befcesiede, at de lade sig, ligesom Tanderne i Karter, 
bevccge frem og tilbage.

I de Rum etter Furer, som findes imellem disse Tand-Hobe, 
ister dem, der ere imellem Over-Kjceben og Ganen, sees en utallig 
Mcengde smaa gryndannede Kirtler, gjerne skjulte under en klceb- . 
rig og klar Sliim, som de udgyde og forsyne Munden med.

En egentlig Tunge har den ikke (q); med mindre rnan i dens 
Sted vil antage Glatternes Grund-Beens forreste Pynt, som, 
lidet oploftet, ligner en buttet eller afstumpet, kteftet, brussagtig 
Tunge, der i sit rette Leje ligger dybere end Under-Kjceben, og ud
fylder gandffe dens Huulhed.

Gjcelldcckket er ligesom deelt i to, fortil i eet sammenfojede. 
Ethvert bestaaer af 15 krumme Straaler, og tvende tynde, brede, 
ulige dannede Skildter, hvilke sidde oventil ved Siderne. Det ba- 
gefte er störst, eg ligner Skulderbladet af et Lam. Straalerne ere 
boyede ud ad, og blive fortil alt kortere og kortere.

Oploftes Gjcclldcckket, sees Gjcelierne, ey ulige halv-cirkel- 
formige Kmndsr, til hver Side fire.

Kroppen er stcerk og meget foer, omtrent saa bred som Hove
det, to gange längere end dette, ved Bryst-Finnerne vel saa tyk, 
men, hvor den ender ved Gatboret, mister stimme omtrent en fjerde 
Deel af sin Foerlighed.

Bugen

(g) Hvilket Conr,. Gesn» oz rettrligerr haver bcmerrkct. 1. c.
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Bugen er nedhængende, tyk, indkneben imod Gatboret, som 

sidder toet oven ved Egge-Gangen, hvilken, i Form af en lang
agtig Vorte, rager temmelig frem.

Sporen er noesten dobbelt faa tang fom Kroppen, hvis bage- 
sie Tykkelfe og Bredde den i Begyndelsen har, men siden efterhaan- 
den aftager; da den ved Spor-Finnen bliver smal, noesten som en 
Aal-Qvabbe, og der neppe beholder Deel af sin Bredde, med ; 
Deel af Lykkelfen.

Langs ned paa begge Sider af Kroppen og Sporen lober en 
mork Linie, som deeler dem i to.

Iblandt Finnerne sindes trende enkelte og to parrede. Til 
disse horer Bryst- og Bug-Finnen; til hine Ryg- Gat- og Spor- 
Finnen.

Bryft-Finnerne sidde noer ved Gjoettdcekket. Enhver af dem 
har 15 Straaler (r), hvoraf den forreste i Storrelse, Stivhed og 
Styrke, tangt overgaaer de andre. De fore og fortil en liden sang- 
dannet Straale (s), som med deovrige 15 er bruffagtig.

Bug-Finnerne findes i Nccrheden af Gatboret, knap halv saa 
store som Bryst-Finnerne. De indeholde 12 til 13 Straaler, af 
hvilke den forreste tildeels ligner i Styrke Bryst-Finnens.

Ryg-Finnen er meget liden, kortere end Bug-Finnerne: Har 
ikkun 4 Straaler, og sidder ligesom indtrykt omtrent midt paa 
Ryggen i en liden Fordybning.

S 2 Gat-

(r) Paa hsyre Side fandtes 17, ligesom der og i Bug-Finnen paa samme Side var en 
Straale meere end i den venstre.

(s) Denne er ikke saa kjendelig, at den kan falde i Synene, uden strå er, at man med Flid 
udstramrner Finnen, og adskiller Straalen fra sin ncermeste. Desuagtet behsves dertil 
Forstsrrelsts-Glaffet til de smaae, hvilket ikke er brugt ved Afbildningen; des aarsag sees 
ey heller derpaa denne Straale, som egentligen kommer rilsyne ved Finnens anawm.ske 
Betragtning.
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Gat-Finnen er desto anseeligere: Den ftrcekker sig fra Gatbo- 

ret til Spor-Finnen. Har 9° Straaler. Er foerere, langt meere 
kjsdet, og langs ned forft)net med en opheyet bred Strime, font 
gjer den oventil endnu tykkere.

Spor-Finnen har 18 Straaler: Er noget tyndere, men to 
Gange lcengere, end Gat-Finnen, med hvilken den er sammenfoyet.

For Resten er den gandffe glathudet eller uden Skjcrll (t), i - 
hvis Sted den er forsynet med en tyk, klar, og sey Sliim. Dens 
Grund-Farve er hvidagtig, fornemmelig paa Bugen, overalt sort- 
blaa-plcettet. Plcctteme ere uden Orden, eller vis Figur og Stor- 
relse, stroede iflceng. I samme sees igjen utallige morkere Plcrt- 
ter indftroede. Hovedet ovenpaa er noeften heel merk-blakket. Mit
tel-Linien, Gat- og Spor-Finnen, firlder merkest.

, Saaledes har jeg fundet denne Fiff dannet. Vedlagte tven
de Afbildninger vift dens fulde Skabning. Sterrelftn er just t 
alle Henseender det halve af Originalens. Samme er fanget i 
Soree See, det eeneste Sted, man veed at den nit (u) falder her 
til Lands. Sammesteds, saa og der i Lule-Soen, er fer og siden 
fanget dem af ncesten 3 Alens Lcengde og 100 Punds Vegt; men 
langt sierre stal den findes andre Steder (v).

I

(t) I der mindste er den der for det bare Aye; thi igjennem Forstsrrelses-Glasset har jeg ey 
betragtet Sliimhuden, som wueligen kan ligne Aalens, der ffal indeholde en Art usynliae 
Skjail. '

(u) Det maakte da vare, at den Fiff, Hans 
derborg 1727, og kalder Stor-Hovdet-Ki 
saaledes:

” Stor-Hovdet-Kunde, som ey let 
I andre Lande findes, 
Hvo som dens Lever agter ret. 
Er stor, om jeg ret mindes. 
Man derfor om den rime kand. 
Og gammel Sagn sremfore:

(v) Hos anforte Forfattere sees, at der gives 
derefter har og Vegten vieret.

'nborg taler om i sin Beretning om Skan- 
e, har vceret Mallen, om hvilken der tales

Det siges og af hver en Mand, 
Som Tungen veed at rore: 
At Brasen-Tungen, som er fod. 
Og Kunde-Lever lavet, 
Har bygget Skanderborg faa rvd. 
Det er en Konge-Gave."

tb der ere over 4 Alen lange; og i Forhold
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I Sverñg forekommer Mallen i adssillige Seer (x); hvoraf 

det er at formode, den vel og maae findes i Norge. I Elben er 
den: Saa og i de fleeste anfeettge Europceisse, Matisse og Afri- 
cansse Floder. Og/ da Len ligeledes, efter Gronovii Beretning, 
herer hjemme i America, bliver famme en Beboere af ben heele os 
bekjendte Verden.

Der er altfaa vel neppe nogen Tvivl om, at jo vores Malle, 
endssjent den nu, efter de fleeftes Beretning, ikkun ssal findes i 
Fcrrss-Vand, tilfom, om ikke endnu, tillige har voeret i Havet; 
Hvorfra den, som adssillige andre Farss-Vands Fisse, haver fegt 
Floderne, og derb funden et behageligere Opholdssted. Hvilket er 
bekjendt, at endeel Fiffe fra Havck, fornemmelig for deres Afkoms 
ffyld, en Tidlang gjore. Thi, endssjent der berettes, at Mallen 
ved Biskop Abfalon, eller maassee ved Munkene, i fordum Tid 
ssal va're hentet fra Tydssland, og fat i Soroe See; er det dog ey 
umueligt, at Len felv fra Havet er kommen derhen igjennem de 
Aaer, hvorved ommeldte Soer endnu med Havet have Samqvem, 
og hvilke i de aldre Tider have voeret langt anseeligere end de nu 
ere. Og samme Bessaffenhed sindes og ved de fleeste Floder, hvori 
den opholder stg. Kentmannus, i stn Beretning til Gesner, og 
Sperlingius (y) ere de eenefte jeg veed, fom meene, at den lige sna- 
vel opholder sig i salt som fcerfft Vand.

Den er, som bekjendt, en Rov-Fiss, og det af det graadig- 
ste Slags. Selv Gjedden og Aborren, uagtet sidstes hvasse Fin
ner , ere fundne af anseelig Storrelse saavel i fmaa fom store So- 
ranffe Mallers Bug (z); men aldrig, saavidt man veed, noget 
Land-Dyr; hvilke dog, indtil Mennesket selv, efter Plinii, Gesnerí, 

S 3 og

(x) I Sodermaniand i Bseven, og i Soen Hund. I Ostgorhland i Kirke-Sognet SkicrfveM 
I det Catmarffe i Skyinge Sse; saa og i Skaane. 1. c.

(y) Sperling. Zoolog. Lib, 5. cap. 5. p. 404.
(z) Desaarsag ffal det og wt blevet til er Ordsprog i Böhmen; Pifcis pifci præda; at Si*  

luro omnes«
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og fleeres Beretning, af denne Fiff angrib^ög fortceres. Den 
maae altsaa paa andre Steder vccre meere grum og dristig end hos 
os; hvortil Mangel paa dens rette Fode noget ncrr er årsagen. 
Men, da den ved Soroe finder nok for sig af sit eget Elements Be
boere, ffjotter den vel ikke om at vove sig tit t>emv der leve i et 
fremmedt.

I Henseende til dens Graadighed vil man vaaftaae, at den 
til visse Tider er umcettelig, til andre igjen at kunne faste. Sid
ste har jeg erfaret ved den aftegnede, fom levede i det mindste i 3 
Dage, inden den noed noget af det forelagte Suur-Brod, hvoraf 
den omsider aad daglig en nogle faa Stykker, af orntrent 2 til 3 
Lods Vegt (aa). Og at den i sit Slags er en vcrldig Iceger, som 
fortcerer sin Fangst, kan sees deraf, at man i Maven paa dem af 
6 til 7 Qvarteers Lcengde har funden 40 til 50 forffjcellige sinaa 
Fiffe, hvoraf dog nogle Gjedder stal have vcrret over en halv Alen 
lange. I min fandtes ikkun 19 (bb), de lccngste af 10, de mindste 
af z Lods Vegt.

Den ffal etters, ligesom Aalen, vcere begjcrrlig efter att flags 
Aadsel, saa at den derefter undertiden vover sig ind i Ruserne, 
hvori findes denne Lokkemad.

Den elsker Selffab, og sees derfore sicelden eene; men fleere 
end tre til fire, omtrent aflige Swrrelse, har man ved Soroe ey be- 
mcerket samlede. Og saaledes foregives de i Fcettesffab at folge og 
sammendrive de flygtende Fiffe, indtil de, sikkre paa Byttet, un
der eet med aabent Gab i en utrolig Gesvindighed fare omkring, 
angribe og opfluge samme.

 ___ ; ;________ Til

(aa) Denne Fist holdt jeg levende over i 14 Dage. I nogle deraf opholdt den sig i fait Band, 
som i Forskningen blev blandet med fcerff.

(t>b) De laac i den fuldkomneste Orden javnsides samlede i et Bundt, saaledes at Hovederne 
og Sporerne berørte hinanden vexelviis. Af de yderst lagte Fiffe var Kjsdet paa den Si
de, fom berørte Maven, fordAyet, saa at denne havde virket paa Beenene, hvis Spidser 
paa en forunderlig Maade vare bag fra for til og ind ad ombHede, saaledes at de ey kunde 
beffadige dens Sider.
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Til sin hastige Fart bruger den fornemmelig Sporen, ved 

hvis flangeformige Bevagelse og snelte Slag den, fom Aalen, vrik
ker sig frem. Derimod, naar Gangen er langfom, betjener den sig 
fornemmelig af Bryst-Finnerne, fom verelviis undersiottes af 
Bug-Finnerne; da Sporen ikkun af og til med Langsomhed gjor 
sine Slag. Ryg-Finnens Nytte synes fornemmelig at beftaae deri, 
at Fiffen ganer lige paa Bugen, uden at hcclde til enten af Sider
ne; eg er ikke at ansee, hvilket nogle ville, som Roret i Skibe.

Formedelst sine bruffagtige Ryg-Been kan den let snoe og 
dreye sig til alle Sider, endog i et sncevert Rum, og med en sar- 
deles Behandighed ffyde sig igjennem Rorene, uagtet Kroppens 
Foerlighed synes at gjore det heel vanskeligt. En Lykke for Fi
ffene, den soger, at den ved sine hastige Bevccgelser og vold- 
somme Adfard fatter Vandet i Opror, hvorved dens Narvarelfe 
formados.

Famle-Stangerne ere i en idelig Uroe, fornemmelig Over- 
Kjccbens, som syms alleene at lystre Billion, hvortil deres Byg
ning gjor dem langt meere ffikkede end de fire ovrige, hvilke uden 
Tvivl, ffjont i mindre Grad, besidde samme Evne. De forfte 
ere den meste Tid vendte tilbage, saaledes, at de i deres Stilling 
med Hovedet og Kroppen udgjore en Vinkel af ongefcer 40 til 50 
Grader. De kunne ellers og bevcrges heel ud fra Siderne, saa 
og ovenfta ned ad, ogi en halv Runding; men ikke gandffe bag 
fra for til. Hvilket og synes at ville have varet overflodigt; da 
Synet og Lugten der holde den Vagt, som de everfte Famle- 
Stanger bag, og de nederfte unden til, er overdragen.

Nogle have ellers paastaaet, at de overfte Fanile-Stanger 
vare Redffaber, hvorved Fiffen fattede og forte dens Fangst til 
Munden (cc). At dette er falfft, sees ey alleene af det nylig an- 

forte,

(cc) Barbis extenfis & contratos Pifces vorandos ori eun] admovere.. Gesn. 1. c. Dette har 
Gesner efter andres Sigende anmñrket.
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forte, men og af den heele ud- og indvendige Bygning, som vid
ner noksom, at i dem Hules en vis Sands. Hvilket fornemmelig 
bekroeftes ved de anseelige Fole-Stromge, der udstamme lige fra 
Hjcernen, og strcckke sig ud til deres vderste Spidse; som en anden 
Hang ved den anatomiske Betragtning noyere skal vises (dd).

Den opholder sig den meeste Lid af Anret paa Dybet, helst 
hvor der er meget og lost Mudder. Man bliver den sicelden vaer, 
forend hen i April, og er det rart, at den holder sig oppe i Van
det lcengere end til August. I de varme Sommerdage fees den 
ofte teet oven ved Overfladen, helst naar Stov-Regn falder. Skin
ner Solen alt for varm, soger den at Hule sig, fornemmelig Ho
vedet, under Aakanne-Bladene, eller og imellem Rorene. Og 
paa den Tid stat den vcere dorsk og dosig, saa at den let kan over- 
raffes og fanges, ister Hunnen, som kort for Lege-Tiden altid fin
des imellem Rorene, hvor man paastaaer at den kaster Ravnen, 
for hvis sikkre og beqvemme Leye den siges forud i Mudderet med 
Sporenat bore et Hutl, hvori Angelen en Tidlang forbliver.

Ingen Fiff ffal elffe sit Afkom (ee) hoyere end Mallen. 
Hvilket fluttes deraf, at de unge, fom holde sig klyngeviis samlede, 
omgives og ligesom bevogtes af endeel gamle. Desuagtet drives, 
efter Sigende, andre Fiffe af saa hceftig en Begjcerlighed til disse 
unge Maller, at de, for at mcette sig paa dem, ikke ffye den over- 
hcengende Fare, som de underkaste sig ved at angribe dem. I 
Mangel af at vide anden Aarsag, ffulde man troe, at det lykkedes 
Lem; da Mallen i Forhold til de ovrige Fiffe, som falder i Soroe 
Soer, findes overmande sparsomt, uagtet den, formedelst Rav
nens Storrelse, snues at vcere lige saa, om ikke meere, yngelsom 
Md de. Saa viiseligen kjendes og heri Forsynets Omhyggelighed 

og

(dd) Hertil ere allerede nogle Tegninger farbige ; men formedelst at den Fiff, som en Trdlang 
var brugt til Underssgning, blev bedervet, og jeg siden ingen har kunnet faae igjen, er 
dette Arbeide iridtil videre efterladt.

(ee) Som Hannen isar ffal bevogte. Ælian. edit. Gronov. Lib. XIL cap. XIV. p. 653.
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og Varetcrgt over de svagere, hvis Vedligeholdelse tildeels beroer 
paa hines forholdsmeesilge Kdelceggelse.

Man meener, at den bliver meget gammel, i det mindste 
paastaae Fiskerne det ved Soroe, hvor der tales om ikke mindre f. 
end 100 Aar. At stutte fra Storrelsen, som de unge Maller i et 
Aar opnaae, til den, de celdre og ftorste, som der ere fangne, have 
havt, er det at formode, at samme vel kan opnaae en temmelig 
Alder, men hvor hoy, vil vcere vanffeligt derefter at bestemme.

De pleye at fanges kort for, eller strap efter, St. Hans- „ 
Dag. Dog kan det undertiden og ind treffe, at der paa andre Aarets 
Tider, vel og om Vinteren, kan faaes en enkelt; men da tages den 
paa Dybet.

Den almindelige Maade at fange dem paa, er ved Krogen, 
som egentlig dertil udscettes, forsynet med gamle Fiffe eller halv- 
raadent Kjod. De smaa faaes somme Tider i Aale-Kurvene eller 
Krccbse Tellerne; ligesom de af maadelig Storrelfe undertiden be- 
snerres i Brasen-Toverne.

Den er uden for Vandet nceften saa seylivet som Aalen. 
Omgivet med vcrdet Grecs have nogle levet over i 24 Timer (ff). 
Dod ganer den, formedelst sin overmande Fedme, hastig i For- 
raadnelse.

Endffjont den hos os er rar, og des aarsag alleene bestemt 
for det Kongelige Bord, ffal den i Barbariet vcere almindelig; 
ligesom den og ffal scelges blandt andre Fiffe paa Torvet i Conftan- 
tinopel, og nogle Steder i Italien (gg).

Da

(ff) Man vil endog have bomarket, at Maven, efter at den har varet udtagen, har havt Be-- 
vagelse over i en Dags Tid. Ephemer. Nat. Curiof. .Decur, II. A. VIL Obi’, 40. p. 81. 
See og Gesn. Hi ft. Anim. p. 873.

(gg) Dette har Herr Agent Æreboe forsikkret mig.

L
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~ Da den ingen Skjcrll har, mane Joderne ikke nyde dernf. Og/ 
sandt at sige, tabe de lidet derved: Thi, efter min og fleeres Smag, 
er dens Kjso just ikke det behageligste (hh), langt mindre, forme
delst dets trannede Fedme, det fordsjeligsie eller sundeste. Skal 
det nydes, bor Fedmen forsi for sisrfte Deelen afkaages, hvilket 
derefter igjentages med Tilscctning af Viin og adffillige Krvde- 
rier; hvorved det da tildeels mister Vammelheden. Det forsiaaer 
sig selv, at det i Forvejen ved en passelig Saltning maae vcere til- 
beredet (ü).

En Fiff, som denne, kunde, efter de ftemfarne Tiders Tcrn- 
kemaade, ikke andet end besidde besynderlige Egenskaber. De, To- 
biæ Fiff besad (kk), ere bekjendte. Fandtes samme end hos Mal
len; vilde nogle deraf i vore Tider, da de onde Aander synes min
dre at plage os, end Menneskene selv hinanden, vcere gandffe unod- 
vendige. At Skindet, sour Tyrkerne siges at bruge til Trommer, 
i Hensigt til Virkningen det har, ved sin Lyd at ffrcekke Fienden, 
ffulde vcere kraftigere til siigt Brug end Kalveffind, er lige faa troe- 
vcerdigt, som at dens Rygrads Aare (Aorta) er giftig. Det eene- 
ste af alt det Underlige, man har berettet om samme, som er vcerdt 
at anmcerkes, er Galdens Nytte imod Vorter, saa og i Hjen-Svag- 
heder, som uden fra ved ffarpe oplosende Midler kan hcrves (11). 
Lyster nogen at vide meere herom, findes det hos aufsrte Forfat
tere, fornemmelig Gesner, Bochartus og Franzius, omstændeligere 
antegnet.

(hh) Der er ellers, i den Hensigt,, megen Forffjal paa en ung, middelaldret, og gammel Malle? 
da sidste langt fra ikke er saa velsmagende som begge fsrste. Hvilket de Gamle og have lagt 
Marke til x Minores lautos eile, majorés non. Gesn. og Franz. 1. c.

(¡i) Man vil , at den ved Saltning ffulde kunne gjemmes lige saa lange, som saltet Sild, oz 
längere.

(kk) Tobiæ Bog c. 6. v. 9.
(11) Plin. Natur. HUL Lib. XXXII. Tom. II. p. 590. Edit. Hatduin. fol.

Under-
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Hydraulisk Maskine,

Underssgelse
ñf en ñfHerr von segner opfunden

ved 
ProfeiTor KR ATZEN S TEIN.

t Virkning og Modvirkning ere hinanden fuldkommen lige/ 
lader sig vel med faae Ord sige, men i adffillige forekom

mende Tilfcelde meget vanffelig forstaae eller forklare. Til Be- 
viis vil jeg anfere et af diste Tilfcelde. Det er bekiendt, at en Ka
non leber tilbage, naar den bliver aMudt. Da det antcendte Krudt 
udvider sig lige faa meget til Bunden af Kanonen, fom til den fore- 
ladte Kugle, faa feer man let, at Kanonen ligefaavel maae blive 
dreven tilbage, fom Kuglen fremad, og begge med en Hastighed, 
der er i den omvendte Forhold af Kanonens og Kuglens Tyngde. 
Man veed og, at Kuglens stsrfte Hastighed i Kanoner af den sted- 
vanlige Lcrngde foraarfages ved en Ladning, fom ikke fuldt veyer 
faa meget, fom den halve Kugle. Man ffulde altfaa formode, at 
Kanonens storste Tilbagelob ffulde erholdes ved famme Ladning. 
Men man finder denne Formodning modlagt ved Erfaringen, fom 
lcrrer, at Tilbagelobet stedfe formerer sig ved Ladningens Forogelfe. 
Dette Udfald er endnu ingm af de hemmelighedsfulde, hvis Aar- 
fag man ikke efter nogen Overlceg kunde indste. Man kan kuns 
overveye, at ved Krudtets efterhinanden paafolgende Antomdelfe 
ey allene den foreladte Kugle, men ogsaa det foreliggende uan- 
tccndte Krudt maae blive bortdrevet, hvilket ligefaavel, som Kug
len, foraarsager en Modvirkning imod Kanonens Bund. Herfor- 
uden ffeer endnu en Modvirkning ved Stedet af den udaf Krudtet

> T 2 Udviklede
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udviklede og med en ftor Hastighed sig udbredende Luft imod den 
vdere Luft, som endog i ben Fald, hvor ingen Kugle er soreladt, 
foraarsager Kanonen et ikke liden Tilbagelå Naar man altfaa 
undlader deslige Overlag, saa kan num ler blive vildfaren, f. E. 
i foregaaeude Tilfalde kunde man med Sandsynlighed have sluttet: 
at eftersom Kanonens Tilbagelsb ved sproget Ladning ligeledes bli
ver forøget, og dette Tilbagelsb er en Folge af Kuglens Modvirk
ning, faa maae ogfaa Kuglen felv ved foreget Ladning tiltage i 
Hastighed. Man maae altsira ikke undre sig over, at man Ogfaa i 
Medicinen meftmdeels finder denne Sarning paa en gausse urigtig 
Maade anvendt, siden det endnu ikke er almindeligt, at Lager, 
omendskiont de vil fore Navn af mekaniffe Lager, have Lyst at 
giore sig delt menneskelige Massines mekanisse Regler noyebekiendt. 
Selv den store mekaniffe Lage, v. Haller, troer, at naar man prik
ler et friskt af et Dyr udssaaren Hierte med en Spidse, at da efter 
de mekaniffe Love Hiertets mere end ioo Gange stärkere Sammen- 
-trætoing. og Udvidelse maatte paafslge, som ikke engang ved Haan
dens kraftigste Modstand kan hindres. Da nogle af disse ssger, 
at give deres Forklaringer en mathematiss Anseelse, saa bessriver de 
Sundheden som en Tilstand, hvor de faste Legemers Virkning i de 
flydende, og disses Modvirkning imod de faste, ere hinanden fuld
kommen Hige. Man seer let, at disse gode Herrer paa denne 
Maade gisr den almindelige ©retning, Atino. & reaétio font inter 
fe æquales, ikkun til CH particulair Sætning, som ey finder Sted, 
uden ved et sundt Mennesse, da man dog med samme Ret maae 
lade dette gielde om et dedt Mennesse. Paa det ikke nogen ssal 
troe, at alle Virkninger ophore ved et dodt Legeme, saa vil jeg an- 
fore nogle af de vedvarende. Blodets Omlob standser vel efter Do- 
den, men det bliver dog efter Haanden ved Pulsaarenes ftcerke, og 
Blodaarenes ringe Elasticitet af hitte nccsten gausse inddreven i 
disse, saa at Pulsaarene blive tomme og Blodaarene opfpendte. 
Her er altsaa endnu Virkning og Modvirkning lige. Naar deref
ter elastisk Luft af det raadneude Blod udvikler sig, og opspender 
det hele Legeme, saa gicrlder endnu stedse Virkningernes Liighed.

Foran-
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Foranfsrte Betragtninger haaber jeg vil vcere tilftrcekkelige at for
hindre, at det ikke forekommer nogen best) yderligt, naar jeg heref
ter viser, hvor afvigende Bestemmelserne ere fra hinanden, som 
adffillige Mathematiker have giort over Vandets Reaction i Hy- 
drodynanliken. Loenge har man vidst, at den af en Rakette udfa
rende fyrige Luftftraale kan oplsfte samme, og omdreye et Hiul t 
en Kreds, og for faae Aar havde en fremmet Projektmager her 
det Indfald formedelst bag paa en Chatuppe befteftede Rakketter t 
5 Minuter at fare herfra til Helsingsr. Man kunde altsaa gierne 
for lang Tiid vcere falden paa de Tanker, at udflydende Vand ved 
dets Modvirkning maatte fremdrive det Kar, hvoraf det flyder. 
Imidlertud er dog forft 1 det zZve Aar af dette Secutum en Pro
fessor i Basel, Daniel Bernoulli, faldet paa, at man meget for- 
deelagtig, og ligesaa got som med Aarer, kunde fortbevcege et Skib 
i Vindstille ved udflydende Vand. Han har i hans Hydrodyna
mik, dog meget lakonisk, bessreven de dertil herende Indretninger, 
og da denne Maade, at flette et Skib i Bevoegelfe, er ncrften gau
sse kommen i Forglemmelse, da jeg ikkun i et eneste mathematiss 
Skrift har funden samme undersegt, saa vil det ikke vcere unyttig 
at anfere det, som jeg deraf har erfaret og forsegt. Out denne 
Daniel Bernoulli, Autor af Hydrodynamiken, om hvilken jeg her 
taler, personlig ved det Kmserlige Petersborgsse Akademie med et 
saadant Skib haver anstillet Forseg, eller om dette-af en anden 
Bernoulli der er besorget, kan jeg nu ikke mere erindre; men af 
forrige Directeur over det akademisse Cancellie, Raad Schuma
cher/veed jeg, at engang en Boyer eller liden Jagt paa Akade
miets Bekostning dertil er bleven indrettet, for at preve en flig 
Fartes Hastighed. Man forestille sig, at paa Skibets Dekke en 
ftor V 'ndkifte er anbragt, hvorudaf Ror bliver ledet til Bagde
len af Skibet under Vandet, at Vandet deraf kan udftromme. 
Naar da ved Pomper, fom paa Siderne af Skibet ere anbragte. 
Vandet i denne Kiste stedse bliver titpompet, og i eens Hoyde deri 
vedligeholdt, saa begribes let, at ved det udstrømmende Vands 
Modvirkning imod Skibet dette med en Reaktionen tilkommen 

T 3 Hastighed
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Hastighed maae gaae fremad. F. E. Naar i en Galey af 260 
Roerkarle Vandet i en Hsyde af 31 Fod over Udlobets Aabning 
blev vedligeholt, og alle Udlobets Aabninger udgiorde 4 Quadrat 
Fod , saa vilde Galeyen i hver Sekunde gaae 71 Fod fremad, og 
hver Lime 27000 Fod, d. e. iz af en Dunst Miil. Men Bett 
nottin troer, at den samme Galey ved at roes ey saa hastig kunde 
fortdrives, hvorpaa jeg dog ikke tvivler; samt at disse 260 Roer
karle kunde tilveyebringe det til Udlobet behovende Vand til den 
udkrcevede Hsyde, hvorpaa jeg meget tvivler. Thi omendstiont 
hans Regning paa et Menneskes Kroefter, som paa en simpel Maa- 
de i i Sekunde kan oplofte 50 Pund Vand til 1 Fods Hsyde, er 
ganske rigtig, saa ganer dog ved Anvendelsen pan en Pompe af 
denne Regning meget af, hvor den hvert Ayeblik Lilbagegaaende 
Bevcegelse, den bestandige stcerke Gniden, og det foruden Vandet 
som udosts, endnu tilbageblivende og stedse forgiceves medhcevede 
Vand, reducerer den udosede Mcengde til den zon eller 4de Deel af 
det, sortt simpel med en i en Direction fremgaaende Bevcegelse kun
de blive oploftet. Det paa Nevaftrommen anstillede Forsog viste 
ogsaa, at omendstiondt Skibet gik fremad, erholdt samme dog ikke 
den beregnede Hastighed, og at formedelst den store Last Vand i 
den paa Dekket anbragte Vandkiste samme blev saa rank, at uag
tet det havde Ballast, truede det dog ved mindste Overvoegt paa en 
af Siderne at kantre. Dette Udfald har maastee vceret Aarsag, 
at denne Maade at fare til Soes, ncesten reent er kommen i For
glemmelse. Dog har dette ikke hindret mig, at forfcrrdige et lidet 
Skib, som er bequem til at vise dets ved Vandets Reaction ikke 
ringe Fremgang i mine physikaliffe Forelcesnitrger. Det stulde ey 
heller falde ntig tungt, at rydde de fleste forekommende Vanstelig- 
heder ved det Bernoulliste Forflag ud af Veyen, om jeg ikke var 
overbeviift, at man fordelagtigere kan anvende de menneffelige 
Krcefter til at fortbevcege et Skib i Vindstille, end ved det udfly
dende Vands Reaction. At Opfindere stedvanlig lover dem mere 
af deres nye Opfindelser, end Udfaldet ftadfcefter, derover maae 
man ikke forunhre sig. Man maae anste disse Opfindelser som 

elstede
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elskede Bom; og pleyer man jo ikke at regne det en Fader tik stor 
Forbrydelse, om han troer hans Son er skikket at blive Biskop, 
endffiont det ofte viser sig i Fremtiden, at han neppe kan blive 
Degn. Det gier snig ondt, at jeg maae sende et Suk af samme 
Slags min Undersogelse forud, som jeg agter at anstille over den 
Segneriffe hydrauliffe Maffine. Saa vidt jeg kan indste, saa 
har denne Opfindelses forste Bearbeydere vceret for meget indtaget 
deraf, og altsaa fundet det let ved deres Regning, at tilegne sam
me faa ftor en Virkning, som de troede eller onffede dm maatte 
besidde. Jeg vilde vel vogte mig, at troe dette om toe saa store 
Dynamiker, som de ere, Der have giort Beregningen, om jeg in
tet andet havde at scette Dem imod, end mine Overlceg og Speku
lationer, som ogsaa let kunde vcere falffe. Men jeg har anstillet 
Forsog rued denne Maffine, fom ikke svarer til Beregningerne, oz 
kan ikkun strtte famme i Ligning mei) andre vel indrettede hydrau
liffe Maffiner. Saa lcenge altsaa ingen andres Forsog efter den i 
de Berlinffe Mémoires 6te og ?ve Tome angivne Theorie faaer be
dre Udfald, saa troer jeg ikke uden Grund at kunde vige derfra. Det
er besynderligt, at siden 1750, da dette Segneriffe Hiul blev opfun
det, og saa mange Beregninger ere giorte derover, ingen, faa vidt 
mig er bekiendt, endnu har anstillet et fuldftcendig Forfog dermed, 
for at prove denne Theorie. Jeg finder vel i Roziers physikaliffe 
Observationer zre og 6te Bind, at Abbe Valernod, Akademift i 
Lyon, har giort et Modell deraf, og at Abbe Pupil i Bourg Ar
gental har anvendt samme til at scette en Ventilator i en Kniplings- 
fabrikefa! i Bevcegelfe. Men ingen anden Virkning er anfort 
deraf, end at det tomme Hiul i en Minute dreyer sig 115 Gange 
omkring, og altsaa naar det ingen Last trcekker, ved 46 Tommer' 
Radius, og 23 Fods Hoyde af Vand, erholder 46 Fods Hastig
hed (a), og at det uden Vand veyer 80 Pund. Havde endnu vce- 
ret tilfoyet den Hastighed det beholdte ved en bestemt paahcengt 
Last, saa havde Forsoget vceret fuldftcendig. Da jeg ey har kun-

(a) 46 Fod stnes fit we rn Trykstil i Staden for 40 Fod»



IZ2 K. Undersogelse af en opfunden 
det overkomme Opfinderens forfte Bekiendtgiorelse af det ved Van- 
dets Reaction sig bevccgende Hiul, fom formodentlig er steet i en 
snart forsvindende Dissertation, faa kan jeg kun siutte af Herr Eu
lers i de Berlinske Mémoires 6te Bind anfsrte Figur, at det fra 
forsi af har havt Skikkelsen, four Fig. 1. T. *.  Denne forestiller 
en huul smal Cylinder, som i Omkredsen er forsynet med 6 som 
Radii udgaaende Ror, hvilke alle lader Vandet i Direction af en 
Tangent udflyde. Er nu Cylinderen forsynet med en vertical Are, 
og tilsircekkeligFtittobende Vand, saa vil det ved Siden udledende 
ved sin Reaction imod det udgydende Rer meddele samme en Be- 
vcrgelse som er Reactions proportional. Den ccldre Herr Euler 
har ferst fegt at forbedre denne Indretning, ved at forandre det 
lige Rer til et kroget, som den 2ven Figur vifer, hvilket uden Tvivl 
er fordeelagtigt; men siden har han givet de udflydende Rer Dan
nelsen, som Hypotenusen af en retvinklig Triangel, hvis Cathe
tus er Hiulets Are liig, som den zdie Figur viser. Men man kun
de endnu fordeelagtigere give det Skikkelsen af et omvendt antiqua 
T, hvilken Skikkelse det forommeldte franste Hiul har (Fig. 4.) 
Den yngre Herr Euler har siden fogt, at indrette det endnu for
deelagtigere, i det han lader Vandet as en anden Cylinder sticcvt 
udlobe paa Omkredsen af det nederfte Hiul, og det med samme Ha
stighed og Retning som Hiulet selv haver (Fig. 5.) Derved bliver 
nu vel ester al Anseelse meget vundet, siden Hiulet etters maatte 
meddele det ved Centro tilflydende Vand en Centrifugalkraft, og 
maastee derved taber en Deel af sin omdreyende Kraft. Jeg siger: 
maaskee, tbidet kunde vccre, at det formedelst Centrifugalkraften 
med desto sierre Hastighed udflydende Vand erstattede dette Tab 
igien. Men Overlccgget heraf horer med til de vanstelige Casus, 
hvor et Forseg bedre kan afgiere Sagen, end den langvarigste 
Spekulation. Dog har den celdre Herr Euler ey talt om den her
ved forefaldende Centrifugalkraft, det maatte da vccre, at han 
vilde have betegnet det ved det Udtryk: Compreffion de l’eau, hvil
ket dog neppe er troligt. Da disse toe beromte Mcrnds Theorie 
mere beftaaer i algebraiste LEquationer, end i Ord, saa vil jeg 
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foredrage dem efter min Indsigt faa tydelig, fom mueligt, og der
efter sammenligne dem siavel med den Eulerffe Theorie, som med 
Erfaringen. Naar man, for at undgaae en Mcrngde Brok, over
alt antager engelff Maal, faa falder et Legeme ved sin Tyngde i 
den ferste Sekunde temmelig neyagtig 16 Fod, (men efter vores 
Maal ikkun Fod) og dette gielder ligefaavel om en Klump 
Vand, font Steen, for saavidt man abstraherer fra Luftens Mod
stand. ,£)a nu Hastigheden er dobbelt faa stor ved Faldees Ende, 
fom i Midten, faa maae et Legeme, der bruger en Sekunde til Fal
det, ved Enden bekomme en Hastighed, hvormed det uden videre 
Forsgelfe, f. Ex. naar det vertikale Fald ovekgik i en horizontal 
Bevcegelse, i den folgende Sekunde igiennemlsbe et dobbelt Rum, 
nemlig 32 Fod. Man bekommer den Hastighed ethvert Fald af en 
vis Hsyde udfordrer i en Sekunde, naar man tager Heydens-Qua- 
dratroed 8 Gange. -Jeg sietter altfaa, at Vandet udi Vandkarrer 
var 16 Fod hsyt, og Vandet sprang ved Karrets Bund ud af en 
ikke for liden Aabniñg, faa vil det i en Sekunde igiennemlsbe et 
horizontal Rum af 32 Fod, naar det ingen Modstand finder. Den
ne Vandstraale vil pan en imodfadt vertical Flade yttre den fam
me Kraft, ved hvilken det i Karret 16 Fod hsye Vand haver ud
dreven famme, esterfom en Virkning hverken kan verre ftsrre eller 
mindre, md dens virkende Aarfag. Fslgelig bliver ogsira den ud
farende Vandstraales Reaction imod det Kar, hvoraf det finder 
hverken ftsrre eller mindre, end Vcegten af een Vandpilare af 16 
Fods Hsyde, fom har Karrets Aabning tit Bast. Saaledes ha
ver Néuton lcrrt det i forrige Aarhundrede; og da denne Theorie 
er faa let og overtydende, faa haver jeg aldrig kündet begribe, i 
hvormeget jeg end haver overlcest og eftertccnkt Bernoultis Grun
de, hvorfor denne sidste i sin Hydrodynamik, og nogle nyere Drma- 
nliker med ham, ere afvigede derfra, og have angivet dm dobbelte 
Hsyde til Virkningens Maal. Vel har Bernoulli p. 280. givet 
en analytiffDemonstration derfor, men den er indrettet, somad- 
ffillige andre analytiffe Beviser. Man angiver algebraiffe Lem- 
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mata etter Postulata, hvilke dog forst burde undersoges, om de 
som saadanne kunde bruges. Jeg glor mig ey nogen Betcenkning 
at paastaae, at det Bernouttiffe Beviis er et Petitio Principii.
1 den 5 Linie paa det anforte Sted logger han til Grund af sit 
Beviis, at den Hoyden A tilkommende Hastighed kunde udtrykkes 

-ved Radix 2 A; deraf drager han siden den Folge, at den udfly
dende Vandftraales Virkning paa en modjat Flade var liig Vceg- 
ten af en Vandpilar af dobbelt Hoyde mod Vandet i Karret, eller
2 A. Havde han i sin Grundscetning ey vildet sige mere, end at 
Hastigheden forholdt sig som 2 A, saa var intet derimod at in- 
vende. Mm den forholder sig ogfaa som ^iA, /3 A, / 4 A, 
^5 A, og hvad for Tal man som Coefficient vil lcrgge til A. Han 
kunde altsaa med samme, det er at sige, med ingen Ret have sagt, 
at Vandstraalens Tryk var enkelt, treefold, firefold og 100 fold 
Vandets Hoyde liig. Folgelig bestaaer dette Beviises Feil der- 
udi, at han har giort et relativ Maal til et absolut, thpHastighe
dens absolute Maal er 8 A for en Sekunde, og s A for f Se
kunde. Havde Bernoulli brugt dette i Steden for ^2 A, saa hav
de han erholdet til Quotient 64 A, og ikke 2 a, som ey betyder 
Vandets Trykken, som han meener, men Quadraten af den udlo
bende Vandftraales Hastighed i en Sekunde, hvilken Quadrat vel 
er Vandets Tryk proportional, men ikke liig. Har han altsaa 
ikke havt den Aarsag, ey at ville efterffrive Neuton, men hellere 
selv vcere Stifteren af et nyt Hydrodynamiff Maal, saa indseer 
jeg flet ingen. Jeg tanker stedse, at hvor ingen dobbelt Vandhoy- 
de er, kan samme heller ikke trykke. Der fattes og meget udi, at 
Erfaringen skulde stadfccste denne paradoxe Theorie, hvilket jeg i 
en anden Afhandling over Vandets Modstand haver viset. Af an
dre Aarfager kan denne Trykken vel blive noget sierre, end samme 
ester Vandets enkelte Hoyde ffulde vcere, nten dette bliver dog 
stedse meget afvigende fra den, som vilde folge af den dobbelte 
Hoyde. Altsaa er den ene Stotte af det Segneriffe Hiuls forstor
rende Virkning allerede kuldkastet. End videre paastaae toe store

Dynami-
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Dynamiker / at det udflydende Vands Hastighed var liège Sum
men af begge Hastighederne af det ved Reaction tilbagegaaende 
Hiul, og af Hastigheden, fom tilkommer Vandets Hoyde, hvor
til de dog ikke angive mindste Grund. Jeg tilstaaer vel, at ved 
dette Hiuls cetdere Indretning, Vandets under Bevcegelsen er
holdte Centrifugalkraft kunde befordre dets Udflydelse, naar NB, 
Hiulet ey ved den blotte Reaction, men ved en uden til anbragt 
Kraft, blev omdreven. Men naar dette ved det udflydende Vands 
Reaction felv ffulde blive tilveyebragt, faa maatte denne Reaction 
intet have tabt ved at meddele det derefter tilflydende Vand Cen
trifugalkraften, hvilket dog er nodvendig. Tilmed falder ogfaa 
denne hastigere Udflydelse ved Hiulets Omdreyning efter den nyeste 
Indretning, bort, eftersom Vandet der tilflyder ved Cylinderens 
Peripherie selv, og allerede har Hiulets Hastighed. I dette Til- 
ftelde kan altsaa Vandet ikke erholde storre Hastighed end den som 
tilkommer Faldets Hoyde, og Hiulet kan aldrig blive hastigere til
bagedreven , end det udflydende Vands Hastighed selv er, og end
da kun, naar ingen Hindring ffeede ved en Last eller Friction. 
Ved den mindste paahcengte Tyngsel vil Hiulets Hastighed af
tage, og saa snart Tyngselens Moment bliver lige saa stor, som 
Momentet af det udftrsmmende Vands Reaction, faa vil Hiulet 
staae reent stille. Men herudi viger begge beromte Dvnamiker 
meget fraANin Theorie. De troe, at ved den celdre Indretning 
Hiulets Kraft er störst, naar det med en ncesten uendelig, eller 
dog mueligst storste Hastighed dreyer sig ornkring. Jeg troer dette 
gierne, naar man ikkun vidste, paa hvad Maade man ved en given 
Vandmcengde og Heyde kunde erholde denne mueligste, ncesten uen
delige store Hastighed. Og herudi beftaaer just denne Theories 
Knude, omendffient den ene af dem ingen anden Vanskelighed 
finder derved, end at man i Praxi ey kan statuere nogen uendelig 
stor Hastighed. Deraf vilde ogfaa den urimelige Slutning folge, 
at Hiulet maatte udove storre Kraft, naar det lob omkring, og 
stedse mere, jo hastigere det lob, end naar det blev holdet i Mqui- 

.U 2 librio
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librio etter Stittesrand ved en paahangt Vagt. Men nu er det 
iwod alle mekaniffe Regler, at en given Kraft lcrttere kan oplofte 
en Tyngsel med stor Hastighed, end holde samme i Hvilestand. 
Det er leet at vise, at man mane anvende 166 Punds Kraft, for 
at oplofte en Centner 4 Fod hsyt i en Sekunde, da derimod ikkun 
udfordres 100 Punds Kraft, for at holde samme i Ligevagt eller 
Hvilestand. En liden Skriverfeyl i den eenes Regning, hvor Ha
stighedens Summe er udtrykt ved / (a 4 u) t steden for /a 4 /u 
vil jeg overgaae, da denne gier Muffinens Virkning mindre og 
ikke sterre. En anden meget sammensat Beregning over stimme 
Maskine haver Herr Mathon, Akademist i Lyon, angiven i Roziers 
omtalte Journal. Det kan vare nok deraf at anfsre, at han selv 
tilstaaer: hans Beregning giver Abbe Pupils tounlîe Maskine 
4/0 Gange stsrre Hastighed, end den virkelig har, og det formo
dentlig efter en Beregning, fom ligner den forrige, men som jeg 
ey haver villet igiennemftudere, da han selv holder sannne en saa 
siet Lovtale. For nu at komme til Enden med min Sammenlig
ning, saa vi! jeg anfsre mit eget Forssg. Jeg haver nemlig ladet 
mig forfardige et saadant Reactions-Hiul efter den yngre Herr 
Eulers Forsiag, og befaßet en Trilling ved Aren, som formedelst 
et Kamhiul driver en Stampe. Ved Peripherien og efter Hiu- 
lets Retning lod jeg bestandig tittobe saa meget Vand, som det 
af 10 Aabninger, hvilke tilsaunnen udgiorde 2 QlladrahTommer, 
kunde udgyde. Vandets Hsyde i Cylinderen var fuldkommen 9 
Tommer, og under diste Omftandigheder kunde Hiulet hver Se
kunde udgyde Vo Cubikfod Vand etter 6/0 Pund. For at tilveye- 
bringe, at Stampen netop i 2 Sekunder i Fod heyt blev ophavet, 
og iglen nedfaldt, maatte jeg giere samme 18 Pund tung. Om- 
endffisnt det ved Peripherien ffievt tilstrommende Vand ogsaa har 
havt nogen Andeel i Hiulets oindreyende åaft, saa vil jeg dog 
forbigaae dette, og regne det for Hinlets Friktion. Nu ffal efter 
den yngre Herr Eulers Regning Kraftens Moment af dette Hiul 
vare liig Produkten af Vandrnangdens Vagt i sit Falds Hsyde.

Denne
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Denne Produkt er altsan i 2 Sekunder 121 Pund, nemlig Vagten 
nf /o Cubikfods Vand med i Fod multipliceret, og altsaa 9^ Deel. 
Lastens Moment er den i jamme Tiid hccvede Last multipliceret i 
Oyloftningens Hoyde, og altsaa 18 Pund med | Fod multiplice
ret - 2. Om jeg nu for Stampens Friktion paa Trceet legger 
som sadvaulig.4 Deel af Laften til den forrige, faa bliver den egent
lige Last 24 Pund, dette med 4 Fod multipliceret giver for Laftens 
Moment 2; Deel. Dette Hiuls Virkning er altsaa 34 Gange rin
gere, end den yngre Herr Eulers Beregning angiver, thi derefter 
ffulde begge Momenter vcere hinanden tilge. Den crldre Herr Eu
ler er meere eftergivende i hans Beregning. Han mener, man 
kunde i det mindste antage > af Vandets Moment for det virke
lige, efter Afkortning for Hiulets Friktion og Luftens Modstand. 
Dette Moment vilde ved min Maskine altsaa udgiore 7- Sam- 
me ved Lastens Moment 4 divideret giver Kraftens Moment end
nu 2'4 Gang ftorre an end Lastens Moment. Jeg 'har derefter 
forandret Aren, og forsynet samme oventil med en tynd Tap og 
nedentil med en Spidse. Samme forte en Cnlinder hvis Ra
dius var 8 Limer, om hvilken under Bevagelsen vandt sig en 
Snor, paa hvilken over Ruller var paahccngt en Vcrgt til Op- 
vindning. Nu var Lastens Moment liig den med Hiulet i LEqui- 
librio Hangende staaende Vagt i sin Afstand fra Aren = 3 Tom
me, multipliceret. Naar man nu efter min ovenanforte Theo
rie bestemmer hvor meget det af Hiulet stedse udflydende Vands 
bestandige Modtryk udgior, saa vil man finde 21 Lod eller 4 Pund 
i en vide af 6 Tommer fra Aren, anbragt. Disse 21 Lod kan 
paa Valtsen af 4 Tonuner Radius just holde Ligevagten med 6 
Pund, og netop saa meget kunde jeg ikkun paahange, for at hol
de ^Equilibrium, thi saasnart jeg hangte mere paa, gik Hiulet 
tilbage. Man seer altsaa heraf, at dette Hiul aldrig kan over
vinde et ftorre Moment as Lasten, end det som Neutons Theorie 
angiver, og det maae stedse vare mindre, naar en Bevagelse der
ved stal finde Sted. Nemlig naar man forlanger den störst«

U z Virkning,
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Virkning, faa mane dette Moment vcrre § af det forrige Mo
ment, som var -4, og altsaa udgisre V. Hiulets Hastighed 
maae i denne Fald udgisre 4 nf det i Hvilestand udlsbende Vands 
Hastighed, nemlig | Fod i en Sekunde. Altsaa maae Hiulet 
ved den fterste Virkning gane engang omkring i 14 Sekunde, hvil
ket ogsaa nceften ffeede ved mit Forsog. Jeg havde altsaa ikkun 
kundet hcenge 2< Pund pan Valtsen af I Tommer Radius, for 
at fane Virkningens ftsrfte Moment. Denne Tyngsel vilde i en 
Sekunde vceret bleven oploftet til en Hoyde af gi Tomme, og 
derved vilde 6/0 Pund Vand igiennem Hiulets Hoyde vcrre ned
falden. Begge Momenter forholde sig imod hinanden som 81 
til 55/0.

Paa denne Maade bekommer det Segnerffe Reactions-Hiul 
faavel efter Forsogene som Theorien lige Vcrrdt med andre bru
gelige Vandhiul, og det eneste Fortrin man kan tilftaae samme, 
maae soges derudi, at alt Vandet af Strommm kommer til Virk
ning, da derimod ved de andre en liden Deel stedse lober til Spil
de. Derimod haver Constructionen Vanskeligheder, fom denne 
liden Fordeel neppe igien kan gotgiore.
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Det er Umueligt,
at nogen 

Mathemñtisk Storrelse 
kan vcere

virkelig Uendelig/ - .
undersegt og beviist

af
F. C. H. ARENTZ.

§. I.
et er ttncegteligt og noget, som aldrig modsiges, at urigtige
Begreber og falffe Forestillinger altid scetter Mennefferne i

Fare for betydelige Vildfarelser. Vel er det saa, at et Begreb 
undertiden synes at vcere af meget ringe Folger og derfore og af me
get ringe Betydenhed, om endog deri ffulle vcere nogen Feiltagelse, 
men hvem tor staae inde for det i Man maatte da lidet kiende eller 
vide deels Sandhedernes vidt udstrakte Mangfoldighed, deels og- 
ftg deres forunderlige Sammenhcrng indbyrdes. En liden Feilta- 
gelse i det Begreb, Spinoza giorde sig om en Substance, bliver for 
ham en Grundvold til det hcesfligfte Systeme og foder af sig de al- 
lerfarligfte og urigtigste Begreber om de allervigtigste Ting saa- 
som Gud og Verden.

§. 2.
Undertiden sseer det og, at et saadant urigtigt Begreb lcmge 

kan passere uden at giore nogen Skade og anvendt alleene paa et 
vift Slags Sandheder medforer ingen betydelig Feil. Periphe- 
riens Forhold til sin Diameter i en Lircul som 314=100 er urig

tig.
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tig, men det ville vcere rare Tilfcclde, hvor den ei skulle kunde 
-ruges og legges tik Grund, for Beregninger, at jeg ikke ffal ncevne 
flere saadanne Exempler, som haves i Overflodighå. Og naar 
man i alle flige Lilfcrlde ikkun forestiller sig Sagen saadan, fom 
den er, kan man end ikke engang sige, at der er nogen Vildfarelse 
i Begrebet, og de Scetninger, som derpaa videre bygges, bliver 
heller ingen Vildfarelse, naar man kun passer paa, at Feilen ikke 
bliver anderledes, end ganffe ubetydelig, og at det overalt ikke ud
gives for andet, end det, der er behceftet med en saadan ubetyde
lig Feil.

§. z.
Imidlertid bor man heri vcere meget varsom, da man gan

ffe let og ligesom uformerkt kan hendrages til Forestillinger, som 
ere urigtige, saa at det Begreb, man paa et Sted ganffe rigtig 
har forestillet sig, bliver paa et andet Sted meget urettelig an
vendt. Grunden hertil ligger og meget ofte i urigtige Benævnel
ser af et Begreb, fom man dog i visse Tilfcelde kan bruge rigtig. 
Blant saadanne urigtige Begreber regner jeg det overalt omtalte 
LNathematiffe uendelige eller det Begreb om en virkelig uende
lig Mathcmatiff St-rrelje. Intet Begreb i den hele Mathé
matique har vceret frugtbarere til Videnffabens Udbredelse, end 
dette, brugt paa sin rette Maade og i sin rette Betydning, men 
med alt dette indbefatter Bencevnelsen selv en Modsigelse, hvilket 
endnu ikke kunde ffade saa meget efter Ordsproget, Termini vafent 
ufu, ut nummi, men Benævnelsen har iglen foroget Begrebet, 
saa at der vel er faa, som er frie for det Begreb om en virkelig 
absolute uendelig Mathematiff Storrelse, som noget, der kunde 
vcere mueligt, hvilket videre er bleven anvendt uden for den pure 
Mathématique i andre Videnskaber og har der fodt Vildfarelser af 
sig. Det ffal altsira vcere mit Kienrerke ved ncervcerende liden Af
handling at vise den Urigtighed, der har for det mesie vccret i 
denne Sag, og at det Begreb om en uendelig Machematisk 
St-rrelse lndbcfatker en Umuelrghed.
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§. 4-
En Mathematiff Storrelse (a) kalder jeg det, fom kan mod

tage Tilvext eller Formmdffelse; Saa snart man altsaa forestiller 
sig noget, som det der kunde blive mindre ved at tage noget derfra, 
eller stovre ved at legge noget dertil, har man det, som i den Hen
seende kan kaldes en Mathematiff Storrelse. Det som saaledes 
forestilles at kunde foettes til eller tages fra, maa i nogen Maade 
verve af lige Beffaffenhed med det hvortil det fettes eller fratages 
og kunde betragtes under et med samme, i saa Fald kaldes det en 
Deel; altsaa kan en Mathematiff Storrelse ikke tcrnkes uden en
ten^ som det der kan verve en Deel af noget, eller kan indbefatte 
Deele i sig. Det hvorved man udtrykker, om der er een Deel eller 
mere eller mindre, kaldes et Tal; altfaa lader og Mathematiffe 
Storrelser sig udtrykke ved Tal og er det ligemeget enten samme er 
irrational eller rational. Naar c ti Deel er uden for den anden, 
kaldes det en extenfive. Storrelse, hvis derimod Delene ikke kan 
siges at vcere uden for hinanden, kaldes det en intenfive Storrelse, 
i begge Tilfalde kan man forestille sig noget, der kan voxe eller for- 
mindffes og folgelig gives der ei allene extenfives men endog inten- 
fives Mathematiffe Storrelfer. Saaledes eet og det samme Stykke 
Blye, som her veier i Pund, ffulle paa Jupiters Overflade veie 
2//1 Pund, men den Deel af samme Vegt, som var liig dm paa 
vores Jord, kunde derfor ikke siges at vcere uden for den anden 
Deel, som var kommet dertil. Man fordrer heller ikke til en Ma
thematiff Storrelse, at der altid stal haves en tydelig Kundffab 
om dens Udmaaling, nok naar den kan tcrnkes at kunde vcere storre 
eller mindre; saaledes er Luftens Varme en Mathematiff Stor
relse, endog de til sammes Udmaaling brugelige Instrumenter ere 
mere Thermoicopia, end Thermometra. Endelig kan en Mathe

matiff

(a) Jeg bruger her de Denavnclser af Mathematiff Storrelse og Mathematiff Uendeligt, 
uden.at sige Storrelse og Uendeligt i Almindelighed, da disse Termini j andre Tilfalde og- 
saa maa bruges, endog det ikke rr Mathematiffe Storrelser, man taler.

X
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mattff Stsrrelse ogsaa vcrre enten bestemt eller ubestemt. Ube- 
stemt kan den vcrre i 2ve Henseender, enten naar Delenes Antal 
eller naar deres Storhed-ikke er bestemt, men derved er just at 
merke, at saasnart en Mathematiff Stsrrelse saaledes er ubestemt, 
da kan den under samme Navn vcrre snart een, snart en anden og 
er ikke nedvendig og bestandig af samme Stsrrelse.

§. 5-
Der, hvor det reelle, som tilhorer Tingen, ophorer, siges at 

vcrre dens Grcendse. Enten har en Ting Grcrndse etter ingen 
Grcrndse; i forste Fald kaldes den Endelig, i sidste Fald Uendelig. 
Hvis en Tings Grendse scettes meget vidt ud i Ligning mod en an
den, saa at denne anden, uden betydelig Feil, i den Henseende 
kan ansees, som Intet, pleier man og at kalde den forste uendelig 
relative etter Lignelsesviis mod den sidste, men er Indbegrebet af 
Realiteten saa stor at der aldeles ingen Grendse er, da har vi det 
som kaldes absolute Uendeligt. Det fom formedelst sin Stor
hed ingen Grendser har, kaldes det uendelige Store og det som 
i Henseende til sin Lidenhed ingen Grendse har, kaldes det uende
lige Lidet. Endelig kan man endnu forestille sig et Slags, fonr 
vel maa ffittes fra det foregaaende, nemlig det ubestemte Uen
delige, hvor man forestiller sig Tingens Grendser at udsccttes, 
saa vidt man vil, og som man i den Henseende ffulle ville kalde 
Uendeligt. Af dette forlumden med hvad som i ncrft foregaaende 
§. er sagt, sees, hvad en Mathematist Endelrg etter uendelig 
Størrelse ffutte vccre.

§. 6.
For nu videre at sammenligne disse Begreber og at fee, hvad 

deraf kan udkomme, merkes fsrst, at det blodt relative Uende
lige er intet Uendeligt, men absolute Endeligt, da det kan have 
endog en bestemt endelig Storhed og burde derfore ikke engang kal
des Uendeligt, da ubeqvemme Benccvnelser ofte giver Anledning 
til urigtige Forestillelser. Efter mine Tanker, burde dette ikkun 

kaldes
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kaldes det overmande Store, og som lidet, det nmerkelige eller 
ukiendelige Lidet. Det ubestemte Uendelige kalder man saa, 
deels fordi man forestiller sig det enten overmande Stort eller ukien- 
delig lidet, deels heller ikke fastsoetter nogen Grendse enten for dets 
Storhed eller Lidenhed, men lader den gane faa vidt den vil og 
altsaa troer man her at have et virkeligt Uendeligt. Men vi skal 
tvdelig see, at endog dette er absolute Endeligt og intet Uendeligt. 
Det, at det er ubestemt kan aldrig giore det Uendeligt; deraf fol
ger kun, at man er ikke absolute bunden til een Bestemmelse, men 
at den foregivne Storrelse kan snart vcere meget storre, snart igien 
noget mindre, dåden ikke vedbliver at vcere eengang den samme, 
som en anden Gang. Med alt dette er den -Endelig, hvor meget 
den formeres eller formindffes. Ikke heller kan dette giere den 
Uendelig, at man kan fette den nkiendellg liden eller overmaa- 
de ffor; thi disse ere og intet andet, end endelige Storrelser i sin 
Natur. Der bliver altsaa intet tilbage, der kunde berettige nogen 
til af de ubestemte Storrelser at udbringe noget Uendeligt; thi, 
om man end blandt andre Bestemmelser ogsaa ville scette denne, 
nemlig at vcere absolute Uendelig, saa var dette kun at bestemme 
et vift prædicat, som endnu ikke var afgiort, om det var mueligt 
og som llodvendig medforer at Storrelsen alligevel er ubestemt; thi 
som en Mathematiff Storrelse at vcere en bestemt Deel af noget 
eller indbefatte et bestemt antal Deele og dog vcere Uendelig, fees 
ftrar at vcere en aabenbare Modsigelse. Desuden saasnart, som 
vi endog af andre Grunde viser (som i det folgende stal ffee) at en 
absolute uendelig Mathematist Storhed er umuelig, saa falder det 
af sig selv, at den Bestemmelse ikke qogensinde kan have Sted, og 
at man i ovrigt kan fette ubestemt saa stort og saa lidet man vil, 
men deraf bliver aldrig noget virkelig Uendeligt, men allene noget 
overmande Stort eller ukiendelig Lidet. Deraf folger og at disse 
samme Storrelser gierne uden Modsigelse kan formeres, fordob- 
bles, formindffes rc. men saadant er en Modsigelse i det absolute 
Uendelige.

X 2 §. 7,
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§. 7*

For nu at vise at det Mathematiffe Uendelige er en Umue- 
kighed, stal vi ei allene see, at der L fig selv indbefatter Modsigel
ser/ men det stal og vises/ at Mathématique» intet fremviser, som 
berettiger os til at troe Mueligheden af et saadant Begreb. En
hver Mathematiff Storrelse kan formeres eller formindffes og den 
er at ansie, som den, der enten selv kan vcere m Deel af noget 
eller indbefatte Deele i sig (§. 4.) Sert altsaa at en saadan Ma
thematiff Storrelse tillige skal vcere uendelig ftor eller liden. Er 
den uendelig ftor, da maa den alligevel som en Mathematiff Stsr
relse have sine Deele. Disse ere da hver for sig enten absolute Uen
delige eller endelige Slettelser. Det forfte kan ikke vcere, thi hvor
ledes vil man legge 2 eller flere absolute uendelige Storrelsir til 
hinanden l det dobble er jo ftsrre end det enkle l og hvorledes kunde 
det blive uendelig stort, som kunde vcere en Deel af et seerret 
Dets Grcendser kunde jo udvides og altsaa havde man ikke en ab
solute Uendelighed. Desuden, om man end ville tilftaae, at det 
uendelige var sammensat af uendelige Deele, maatte dog disse til- 
sidft oplofts i lutter endelige Deele, som altid kan tankes, hvor 
der er Mathematiffe Stsrrelser. Vi seer altsaa, at endog den 
Mathematiffe saa kaldede uendelige Storrelse maatte beftaae af 
endelige Storrelsir, om de endog vare relative uendelige eller ret
tere fagt overmande store. Vi vil derfore undersoge, om den ab
solute uendelige Storrelse kunde vcere sammensat af endelige Deele 
og ffal da finde, at dette ligeledes er sig selv modsigende. Diste en
delige Deele maatte da vcere tilftcede enten i et endeligt eller abso
lute uendeligt Antal. Scetter vi det forfte, tilftaaer enhver lette- 
lig, at deraf ikke kan komme noget absolute uendeligt; altsaa maa 
man antage det sidste, nemlig at den Mathematiffe uendelige Stsr
relse beftaaer vel af endelige Deele, men som dog vare samlede i 
et uendeligt Antal. Men at jeg ikke ffal tale om, at, naar man 
paa denne Maade ville bevise Mueligheden af en uendelig Mathe
matiff Storrelse, begik MUN en circulum eller petitionem princi
pii; thi et absolute uendeligt Tak er selv umueligt og man scetter.

saaledes
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stråledes forud just det, som ffulle bevises; faa kan man endog des
uden bevise, at det indbefatter en Modsigelse. Man behever kun 
at forestille sig at een eller flere af disse endelige Deele bliver for
øget og ftorre, derved voxer det heele og hvor gaaer det da med 
det absolute uendelige, som fer varé kan altsaa dm saa kaldede 
Mathematiffe uendelige Storrelse hverken vccre saurmensat af en
delige eller uendelige Deele, er den umnelig; heraf fluttes da vi
dere: Enhver Mathematiff Storrelse maa enten veere absolute en
delig eller absolute uendelig, det sidste er beviift at vcere umueligt; 
altsaa er enhver Mathematiff Storrelse absolute endelig, da et 
Tertium eller Medium imellem disse kan ikke tcenkes, som og af 
det felgende videre ffal sees.

§. 8.
Samme Beffassenhed har det ined det, som ffulle kaldes ab

solute uendelig lidet. Grendserne for dets Ringhed si-nes endog 
lettere at kunde kiendes; thi naar det saaledes forringes, at der 
bliver intet tilbage, er man ikke kommet til et absolute uendelig 
lidet, men til et absolute intet. Desuden, naar man har beviift 
at det uendelige store er umueligt, er ved det samme og beviift, 
at det uendelige lidet er umueligt; thi dette kan ikke tcenkes an
derledes, end, som en Deel af det heele, saa at det Forhold, som 
Det heele havde ril saadan Deel, var absolute uendelig ftort, da nu 
dette er bevist at vcere umueligt, er og det absolute uendelige lidet 
umueligt.

§. 9-
At kunde ansees, som en Deel af noget, eller som det, der 

under sig indbefatter Deele, kan ikke andet, end medfsre en abso
lute Endelighed; thi der er intet, som hindrer at jo noget kan ta
ges frø eller lcegges til. Scet at noget fratages, da lader det jo 
af at vcere uendeligt og det maatte da igien kunde blive uendeligt 
ved at faae en endelig Deel tillagt, hvilket er umueligt; Det sam
me gielderogom Ncevneren, som var fornoden til at udtrykke dek 
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uendelige lidet, san nt, snn snnrt som dette ffutte kunne verre en Deel 
nf noget ftørre, mnntte det nodvendig have et endeligt Forhold til 
det heele og var nltsnn ikke absolute uendelig lidet. Man lader sig 
kun forfere, ved at finite fra det muelige til det umuelige. De 
Deele, four indeholdes i det foregivne Mathematiffe Uendelige, 
har deres Grendfer, disse forestiller man sig at kunde udvides, men 
mon deraf kommer noget uendeligt, om man nok saa meget udflyt
ter dem? Det vedbliver just derved at vcrre endeligt. Men i det 
man stråledes er i Arbejde med at udflytte Grendserne, glor man 
et Spring til det uendelige etter umuelige, forestillende sig, at 
Grendserne stråledes bleve udflyttede, at der ingen Grendser mere 
var, men mon man ikke herved antager det umuelige som mueligt, 
just da man vil bevise dets Mnelighed? og mon ikke alt dette sat
ter forud et uendeligt antal Deele og saadant mere, som i sig selv 
er umueligt? Ja, mon man ikke paa eeirgang bande satter og nag
ter Grendser, naar man forestiller sig Grendserne af det endelige 
at udflyttes, til de lader af at vare Grendfer i Det er paa eengang 
at have dem og ikke have dem, da Udvidelsen af dem, den maatte 
gaae saa vidt, den ville, ophaver ikke deres Natur og Vasen. 
End videre enhver virkelig Ting, der ansees som een, er aldeles 
bestemt, altsaa maa og enhver enkelt Mathematiff Størrelse, som 
bestaaer af Deele, have sit bestemte antal Deele, thi etters kunde . 
det jo vare ftørre etter mindre (jeg satter at Delenes egen Stør
relse derhos ikke forandres) og blev altsaa ikke den samme Størrelse 
(§. 4.) men et bestemt og tillige uendeligt antal indbefatter en 
Modsigelse (§. 6.) foruden at et uendeligt Tal for sig selv er umue- 
ligt, som end videre i det folgende skal vises.

§. 10.
Der er og de Mathematici, som har forestillet sig, at en uen

delig Mathematiff Størrelse kan vel modtage Lilvert og Formind- 
ffelse, men ikke uden saadanne, som vare uendelige. Hvis saa
dant ffulle forstaaes om det absolute uendelige, da var det enaa- 
benbare Modsigelse, at det ffutte kunde faae enten en endelig etter 

uendelig
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uendelig Tilvext (§. 7.) Man kan altsaa derved ikke have forsmået 
andet, end det relative uendelige og vil da kun sige saa meget, at, 
naar en Stsrrelft har naaet sin relative Uendelighed, eller rettere 
sagt sin relative overmande Storhed, da er det ubetydeligt (men 
derfor ikke absolute intet) hvad man ville locgge til eller tage der
fra, naar det samme havde en ukiendelig liden Forhold til det, der 
allerede var bleven overmaade stort og en Uendelig Tilvext kunde 
altsaa ikke stee uden ved Tillceg af det relative overmaade store. 
Derfore kan og de sccdvanlige Regne-Kunstens Operationer der 
have Sted (§. 6.) men ville nogen af de Udtryk og Ord, som ved 
stige Leiligheder bruges, stutte til noget absolute uendeligt, forfal
der man til aabenbare Modsigelser.

§. il
Blandt andet, som har kommet Mathematici etter andre til 

at falde paa et Begreb om en uendelig Mathematist Stsrrelft har 
ogsaa vcrret dette, at man rigtig nok har forestillet sig den, som 
noget der kunde voxe og jo mere Tillceg den fik, jo sierre blev den; 
Scet altsaa, at denne Tilvext stede fort frem uden Ende, saa blev 
omsider en absolute uendelig Stsrrelft muelig, men intet mindre 
end dette. Det giver os meget mere Begreb om enhver Mathe- 
matist Stsrrelses Endelighed, end Uendelighed. Her scettes at 
Storrelsen stal voxe uden Ende, naar dette steer, saa kan dens 
uendelige Tilvext eller Storhed jo aldrig opnaaes? og altsaa, om 
den voxer nok saa meget uden Ophor og Ende, bliver den endnu 
absolute endelig, som og alt er viist i det foregaaende. Ilde for- 
staaede Udtryk er og her Skyld i Begrebets Urigtighed; thi der er 
stor Forsticel paa at vcere virkelig uendelig og at rkke endes eller 
at Voxe uden Ende, som maastee rettere kunde kaldes uden Op- 
bør. Det sidste indbefatter kun en Fortgang, som, hvorvidt den 
end kommer, dog alle Tider har sine Grendser og bliver altsaa al
drig uendelig.

§. 12.
Naar man nu saaledes ved Stsrrelftrnes fortgaaende Tit- 

vext ikke kan komme til det Begreb om en absolute uendelig Mathe- 
matist
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matiff Storrelse, ville man nmaffee give Slip pan sin Fordring 
at bringe det til Tydelighed paa den Maade, man ville da pel 
heller forestille sig det som noget, der allerede var uendeligt uden 
at genereres ved en bestandig TLlvext og derved ville man falde paa 
Det Begreb om det uendelige, fom man almindelig har, nemlig, 
at det er det fom allerede er omni dabili majus eller minus. Dette 
er en Maade, paa hvilken endog de Gamle har villet forestille det 
Mathematiffe uendelige og fortiener at tages i Overveielfe, da det 
synes at have Skin af Rigtighed, endog det i Gmnden er falfft 
og modsigende. Imidlertid fremstilles dette undertiden, som det 
Begreb, man kan giore sig om det absolute uendelige, undertiden 
fom noget, der kun ffulle vcere relative uendeligt og er man altsaa 
ikke gandffe sikker paa hvorledes det ffal forftaaes. Men det maa 
forstaaes, hvordan det vil, saa er det overalt umueligt, at en Ma 
thematiff Storrelse skulle vcere omni dabili major eller minor. 
Enten er denne foregivne Storrelse bestemt eller ubestemt. Er den 
bestemt, da sees strar, at den selv er een iblandt dabiles og folgelig, 
maarman siger, at den ffulle vcere ftorre, end enhver dabiles, er 
Let just det samme som om man sagde, den ffutte vcere storre end 
Hen er selv og det at den var den ftorfte iblandt dem gior den ikke uen- 
Lelig; thi er den bestemt har den sine Grendser og er endelig og 
kunde ikke vcere den ftorfte, som var muelig. Er den derimod ube
stemt, da vil det intet andet sige, end at man har Frihed under 
Diste Betingelser at antage hvilken Storrelse, man vil og derhos 
åd tcenke den foregivne at kunde vcere storre etter mindre, men 
mon dette er at vcere omni dabili major? den bliver jo ikke bestan- 
Lig dm famme Storrelse l Vil man sige: Den sidste, man paa saa 
Dan Maade kunde komme til, var den uendelige, saa blev den der
ved bestemt og folgelig var selv inter dabiles og mon det ikke er just 
Let, som er umueligt, at komme til den sidste etter at een ffulle 
vcere den sidste l

§. i3-
Vi har altsaa allerede seet at det Begreb om en Mathema

tiff absolute uendelig Storrelse er umueligt, endog man paa een 
, etter
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etter anden Mande har villet soge at komme til et saadant Begreb 
eg ved Fiktioner at bringe det frem, hvilke alle indbefatter Mod
sigelser. Det er gaaet hermed, ligefom i andre Tilfcelde, hvor man 
i Mathematiquen betienende sig af de ftkdvanlige og muelige Maa- 
der i at behandle og forandre Storrelser, dog omsider ved disses 
Sammenftettelse forfalder til det umuelige (§. 9.) saafom lad a be
tegne, hvilken muelig Storrelse, man vil, da bliver Qvadrat-Rs- 
den af samme, nemlig Fa, en muelig Storrelfe; den samme a ne
gative taget bliver og muelig, ikke deftomindre bliver det, som en
hver veed, en Umuelighed, i Fald man ville giore Forbindelsen 
paa den Maade at flette f—a, lrgesom det er bekiendt at der i Al- 
gebraiffe LEqvationer kan indeholdes bande muelige og umuelige 
Radices, men ingen siger derfore, at de alle ere muelige, endog 
man synes paa een og den samme Maade at lede sig frem til den 
eene, som til den anden. Nu vil vi da gaae videre og see at Ma
thematiquen ikke anviser os noget, som kan give os et virkeligt Be
greb om det Mathematiske uendelige.

§. 14-
For det forste har Arithmetiquen intet at fremvise, som 

ffutte vcere absolute uendeligt. Tallenes astnindelige Natur indbe
fatter intet saadant. Deres Formerelse over Eenheden, som ud- 
gior deres Mangfoldighed, saavelsom Forinindffelse kan gaae 
fort uden Ende og just denne Egenskab, som vel ingen negter, gior 
at et absolute uendeligt Tal etter Mangfoldighed er umueligt, end
og det erden Egenskab, som lettest ffutte forforenogen til at tcenke 
Mueligheden af et absolute uendeligt Tal. Men jeg paaftaaer at 
den Egenffab at ikke kunde endes er det, som just gior et uendeligt 
Lal etter Mangfoldighed umuelig; thi karr dets Fortgang ikke en
des, saa bliver attetider et Tittceg mueligt, ffeer dette, saa er der 
intet uendeligt og kan ikke engang toenkes at vcere. Ja lad os een- 
gang forestille os et uendeligt Tal eller Mangfoldighed, saa kunde 
jeg jo forestille mig enhver Eenhed i diste at vcere deelt i toe eller 
flere og lade saa hver af diste Deele ansees for Eenheder, derved 

V ville
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vt(íe et langt sierre Tal udkomme og hvor blev da det fersie abso
lute uendelige Tal og Mangfoldighed aft

Jeg behover neppe at ncevne at de arbitraires figna, man gier 
sig, for at betegne det uendelige store, saafom oo og det uendelige 
lidet, som gier intet til Sagen; thi saa lccnge diste Signa ftal 
voere rimelige/ betegner da intet uden relatives overmande store 
eller ukienbelig ringe Storrelser, hvorover man heller ikke tager 
i Betænkning at formere dem og formindfte dem paa mangfol
dige Maader/ saasom oo-i« oo, oo00, /00,. rc. font just
viser at t>m. ligger intet absolute uendeligt/ ja man kaster ofte 
nogle af diste Slags Uendeligheder bort i ligning mod andre/ som 
er sierre. Og hvor er da det absolute uendelige Talt

§. 15-
Men det maatte maaftee falde nogen ind, at man paa fel

gende Mande i Arithmetíquen kunde udtrykke og forestille sig det 
absolute uendelige: Lad os forestille os det Forhold - og derhos 
siette at x formindftes, jo mindre den bliver, jo sierre bliver For
holdet, siet altsaa at x omsider bliver -0, saa at vi faaer mon 
ikke Forholdet da ftulle vcere voxet til noget absolute uendeligt; 
Nei ingenlunde; thi i Fald det havde nogen Betydning, som var 
virkelig, kunde endog denne Forhold foreges ved at giere Tåren 
sierre, men i sig selv har det Udtryk i betragtet uden Sammen
hæng med noget foreg anende intet mere at betyde, end 0*1  eller 
o; thi det vil da just sige dette, at der er flet intet, som har Rela
tion til den endelige Storrelse, hvilket betyder noget langt andet, 
end at en uendelig liden Storrelse skulle have saadant Forhold. Be
tragter ulan det Derimod, som noget, der er genereret af en for
mindskende Ncevner, da ganer det an at siette O i Steden for en 
overmande liden og formindskende Storrelse, som tillige er ubestemt 

og da bliver £ -00, som er intet absolute uendeligt.

§. 16.
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§. 16.

Blandt de Mander, paa hvilke man i Arithmetiquen har 
villet komme til det uendelige.er og denne: Man siger siet A:B 
— 1:0, derneeft B:y— i:m, dà baade B, y og m ffal forestille en
delige Swrrelser, saa bliver ved Sammenscettelse A:y — i: 04m 
-1:0 og altsaa A uendelig mod y, da man nu kunde ftrtte y= en
hver endelig Storrelse, fluttes deraf at A bliver swrre, end enhver 
endelig Storrelse og altsaa ffulle den selv blive absolute uendelig, 
men hvem seer ikke at just det, som skulle bevises, legges til Grund 
nemlig at A: B — I: O hvilket Forhold er i sig selv absolute umue- 
ligt (§. 15.) saa Lcenge A og 8 ffal vcere virkelige Swrrelser. At 
Forholdet mellem A og 8 undertiden gierne kan uden Fare settes at 
vcere noget ncer det samme, som 1:0, ncrgtes ikke, men det bliver 
aldrig Grund til nogen absolute Uendelighed. Desuden falder det 
i sig selv ud til det samme, som en Storrelse, der ffutte vcere omni 
dabili major, hvorom allerede er talt §. 12.

§. 17*
Blandt andre Ting, som maaffee ffutte komme een til at 

giere sig nogen Tanke om det absolute uendelige, ere de saa kaldte 
uendelige Rcekker, hvorved endog endelige Sterrelser undertiden 
forestitles, saasom en irrational Qvadrat-Rod etter anden Radix, 
den Rå rc. hvis Summa er -i og mangfoldige
andre saadanne Exempler. Deslige Rcekker kan vcere voxende etter 
forminffende. Soet at den voxer og at man derved omsider ffutte 
komme til det uendelige, forlanger jeg at den hele Rcekke ffal Sum
meres, Summen blev da ftorre end det sidste Leed, og hvorledes 
var da dette en absolute uendelig Storrelse t Endffiont vi allerede 
i den i4 §. har seet at det er umueligt at komme til det absolute 
ftorfte etter mindste Leed. Men vi vil endog opsege og anfsre alt 
hvad der kunde siges til Forsvar for det absolute uendelige: Man 
ffulle maaffee ville sige: En saadan Rcekke, i Fald den er aftagen
de, kan blive af lige Storhed med en bestemt endelig Storrelse, 
dette kunde ikke ffee, saa lcenge endnu noget Leed manglede; alt-

V 2 saa
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saa maa endog det uendelige lrdet vcere mueligt, som det der be- 
hsves til at fylde Rcekken til en bestemt Stsrrelse. Ligeledes kun
de man og maaffee gisre folgende Slutning: Af saadanne fort- 
gaaend'e og formindskende Rcckker sees at en Stsrrelse kan deles 
uden Ende; altsaa ligger der udi samme en Beqvemmelighed til 
en uendelig Deling og maa endog vcere et uendeligt antal Deele 
virkelig tilstede i den foregivne Stsrrelse for at kunde strcekke til 
den uendelige Deling. Men man bliver ftrax vaer, at herved for- 
udscettes en uendelig Delings Muelighed. Der er ftor Forffiel paa 
at kunde deles fort frem uden Ophor og virkelig at deles i Uende
lighed. Det sidste udfordrer et absolute uendeligt Antal, som er 
umueligt og altsaa soetter man just det forud, som ffutte bevises. 
Derimod at kunde deles uden Ophsr soetter intet andet forud, end 
at Deelene ere ubestemte. En Stsrrelse lader sig dele paa mangfol
dige Mander, jo mindre Deele der tages, jo stsrre bliver deres Tal, 
men uagtet man saaledes efter behag kan formindffe Deelene og for
mere Tallet, kan man derved ikke komme enten til det uendelige 
lidet etter det uendelige store og er den virkelige uendelige Dele- 
lighed umuelig, hvor vil man da paastaae at der i den angivne 
Stsrrelse ffal vcere et uendeligt antal Deele forhaanden, som kunde 
svare til den uendelige Deling: At Leddernes Tal heller ikke kan 
blive uendeligt sees §. 14.

§. i8.

End videre er det just falskt, hvad man ffulle lcrgge til 
Grund, nemlig at en saadan saa kaldet uendelig Rcekke nogensinde 
kunde blive fuldkommen af lige Storhed med et endeligt Tal. De
res Natur er just tvert derimod, til Exempel * î * è * rc. — 1. 
hvem seer ikke at den Lov, som foreffrives denne og deslige Rcekker 
just indbefatter, at af det, som endnu mangler paa den fulde Stsr- 
relfe som ffal udtommes, deraf maa ikke tages mere, end en vis 
Deel og altsaa maa altid en Deel blive tilbage og fslgelig er det en 
Vei at ncerme sig til det bestemte hele, men aldrig at naae det. 
Ville en sige: Man kan jo i Tankerne forestille sig alle de svrige
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Led at vcere der lige til o, da bliver dette enten en umuelig Fiäion, 
(thi det kom da ud paa det samme, som vi allerede har igiendrevet 
i foregaaende §. nemlig at der ffnlle vcere et uendeligt antal Deele 
forhaanden for at strcekke til en uendelig Deling) etter det vil sige 
saa meget, at naar man har continueret Rcekken ubesternt, saa 
lcenge man vil, indtil det som er tilbage bliver ukiendelig lidet, gier 
uran et hastigt Spring over til o, som ellers ikke nogensinde kunde 
naaes og derved paa eengang afgier, hvad som etters ikke kunde 
afgieres paa den forrige Maade. Naar Achilles stal naae Krab
ben, hvilket Zeno fordum ville bevise at vcere umueligt, maa han 
ikke lcenger binde sig til dm Lov, som Zeno foreskriver, og som 
indbefatter en fortgaaende Rcckke, hvilken scctter forud at der al
tid maa blive noget tilbage bande af den Tid og det Rum, i hvilke 
ban etters kunde naa den, da dog begge kan blive fuldkomne, naar 
man tilsidst paa eengang tager det lidet ukiendelige, som er tilovers 
og sont Rcekken endnu ikke har opfyldt, heller ikke kan opfylde bande 
af Tid og Rum.

§. 19-
Den store Opfindelse af Calculo DifFerentiali, som i de senere 

Tider har giort saa stor Tieneste i alle Mathematiquens Deele, har 
just til Grund det saa kaldede uendelige lidet og folgelig ffnlle man 
ved forste Kiekaft troe at her fandt man noget, som kunde giore os 
et saadant Begreb mucligt, men hvem seer ikke, at disse Differentia- 
lía indbefatter intet absolute, men lutter relative lidet; Saaledes 
er Differentiale af den Stsrrelse X, som ved et arbitraire Udtryk kal
des dx, intet andet end en ukiendelig liden Deel, som X antages at 
voxe etter formindffes. De sammensatte Storrelser Differentialia 
har samme Grund, for Exempel Differentiale af xy faaes ved at 
forestille sig at en Produit af x og y vorer ukiendelig lidet, hvor
ved den Rectangel, de udgior, ukiendelig lidet tager til, og i Ste
den for xy bliver — xy * ydx * xdx >p dxdy, saa at den ukiende
lige liden Tilvert etter Differentiale er — ydx Hh xdx 4*  dxdy, hvil
ket ikke mere har noget absolute lidet i sig, end de af hvilke det ep 

I z sammen-
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'ammensat nemlig dx og dy, da man endog af det hele Udtryk ude- 
ader dxdv, som det der har et ukiendeligt Forhold mod de andre, 
)er dog allerede ansees for ukiendelig sinaa mod det hele. Og saa- 
jedes gaaer det tit i alle Anvendelser af denne Calculo og hvem 
veed ikke, at man endog i Almindelighed kan forestille sig Di [feren*  
dalia Diffcrentialium i en ubestemt Fortgang , faasom ddx, dddx rc. 
hvilket ingen negier.

§. 20.

Det skulle maaffee simes, at jeg har opholdt mig alt for me
get med at vise Umueligheden af et uendeligt Tal, en Sag, soin 
saa mange tilstaaer og neppe af nogen bliver negtet, saa snart de 
tydelig ffutte forklare sine Tanker derom, men det er maaffee ikke 
overflodigt, deels efterdi mange ofte udtrykker sig saa tvetydig i den 
Sag, at de ffulle simes at have tcenkt noget saadant, deels taler 
man ikke deftomindre om absolute uendelige Mathematiffe Stor- 
relser og hvor kan en saadan rccnkes uden tillige at antage et uende
ligt Tal. Jeg holder for, at, er et uendeligt Tal i sit Vasen umue- 
ligt, saa er og en uendelig Mathematiff Storrelse umuelig og tvert- 
imod, hvorom jeg endnu til ydermere Overbeviisning vil navne et 
Par Ord. Tal er det Tegn, som giver tilkiende, hvor mange Deele 
en Mathematiff Storrelse indeholder, da enhver antagen Deel an
sees som en Eenhed (§. 4.) er nu Tingen umuelig, negter vel in
gen, at Tegnet, som ffulle ttlkiendegive samme, maa indbefatte 
en Umuelighed, i det nundste saa vidt som det anvendestil at be
tegne en umuelig Sag. Men dft andet er end mere vigtigt, nem
lig at Umueligheden af et uendeligt Tal tillige beviser, at ingen 
Mathematiff Storrelse kan vare uendelig. Vel er det saa, at et 
arbitraire Tegns Umuelighed derfor ikke strar beviser at Tingen er 
umuelig, uren saa snart som Tegnet skal have sin Grundt Tin
gens Vasen, falder Tingen selv bort tillige med Tegnet. Det er 
vasentlig i en Mathematiff Storrelse at dens Deele kan udtrykkes 
i Tal, lad Deelene blive siere, hvorved den voxer, maa Tallet og 
gaae fort og voxe (jeg fatter at Eenheden altid bliver den samme) 
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lad den endelig blive uendelig ftot, i Fald saadant var mueligt 
maatte jo Deelenes Tal og Mangfoldighed og blive uendelig ffor 
;nm et da et faadant uendeligt Tal af Deele ellet Mangfoldighed 
umnelig, fia blivet vel og den uendelig Storhed ftlv umuelig. 
Ville man sige (at jeg ikke ffal gaae noget forbi) at et uendeligt 
Lal kan tccnkes, fom mueligt, endog det ikke kan udtrykkes; thi 
man kan ikke altid tydelig udtrykke enhver muelig Sag / faa ville 
man kun eftertccnke, hvad fom forhen er fagt, og lcegge Marke til 
at vi har beviist en uendelig Mangfoldigheds Umuelighed og at alt- 
faa et uendeligt Tal i sit Versen og ikke blodt dets Udtryk er umue- 
lig, mdskiont det altid maa blive mueligt at enhver Stsrrelse paa 
nogen Mande skulle kunde udtrykkes ved Tal, naar man af andre 
Grunde har beviist at Deelenes Mangfoldighed altid er indffran- 
ket, da der er intet fom hindrer at jo Tallene kan gaae fort uden 
Ophor.

Ligesom Arithmetiquen fremviser intet, der bestyrker det selv- 
tagne Begreb om en uendelig Mnthematiff Stsrrelse, stråledes fin
des der heller ikke noget saadant i Geometrien. Den Forestilling 
Mathematici fra de aldste Tider af har giort sig om en Mathema- 
tiff Punkt, da de ikke engang har tillagt den en uendelig liden Stor- 
relse, vidner, at de ikke med Sikkerhed har vovet sig til at ansee 
nogen Deel saa ringe, at den jo maatte have nogen Forhold til det 
hele og hvorved det hele kunde tabe eller vinde. Ganer vi videre 
fra Punkter til Linier, da fattes det ikke, at man jo overalt ho
rer tale om uendelige Linier og deres Uddragelse i Uendelighed og 
mon ikke dette da vidner om Virkeligheden af uendelige Mnthemn- 
tiffe Storrelfer og viser at et faadant Begreb er mueligt i Man 
kunde her svare, at da Umueligheden af enhver uendelig Mathema- 
tiff Stsrrelse allerede er beviist, kunde det uden Omsvob anvendes 
paa denne besynderlige Tilfalde, men da en Linie er et saa beqvemt 
Erempel at forestille sig en Mnthematiff Storrelfe, vil vi og lidet 
opholde os derved.

§. 22,
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§. 22.

En Linie, som enten pan een eller begge Sider ingen Punkt 
har, hvor den indgrendses, kaldes uendelig. Ut saadan individu
elle tilvcerende Linie er umuelig kan med Sikkerhed bevises, naar 
man ikke vil negte de klareste Sandheder: i) Skulle den ikke ind
grendses paa bcegge Sider tillige, maatte dens Deele ikke-attene 
tzcere utccllslige, men den rnaatte virkelig indeholde et tilstedevce- 
rende uendeligt antal Deele etter Mangfoldighed, men som dette er 
umueligt, bliver og en saadan Linie umuelig med mere som deraf 
kunde flyde (§. 14.) 2) At forestille sig en Linie, som endog kun 
til den eene Side ffntte vcere saa udstrakt at den ikke videre ffutte 
kunde udsircekkes, kan man ikke paa nogen Maade bevise at vcere 
muelig. Jeg vil ikke eengang tale om, hvad der kunde ffee paa 
den Side, hvor Linien tog sin Begyndelse, hvilket de, der er af 
lige Tanker med mig, almindelig plerer at anmcrrke. De fom ere 
Forftegtere af Uendeligheden ffutte maaffee paasiaae at den kunde 
vcere uendelig til den eene Side, om ikke til den anden og just der- 
afflutte, at en uendelig Sterrelse felv kan formeres og en Tid vcere 
sierre, end en anden, hvilket dog i sig selv var urimeligt, da enhver 
Sterrelse tnaa enten vcere absolute uendelig, i Fald saadant var 
mueligt, etter absolute endelig, men jeg vil nu attene betragte den 
fra den anden Side og scette at den virkelig er uendelig udstrakt, 
da kan jeg jo i den hele Strcrkning fort frem foresiitte mig visse. 
Stykker og Deele af Linien l videre kan jeg uden Modsigelfe fore
stille mig, at ethvert eller nogle af disse Stykker vorer uagtet Li
nien har sin bestandige Grendse paa den eene Side, maae da ikke 
de Deele, som gaaer til den uendelige Side attefammen flyttes vi
dere ud og hvor var da den absolute uendelige Strcrkning forhent 
hvilket kommer overems, med hvad vi allerede i Almindelighed har 
vrist (§. 7.) Mlle man sige: Det uendelige selvgiorde hinder i de 
mettemvcerende Deeles Udbredelse, da var det kun at tage Tilflugt 
til det, man selv ingen Rede kunde givre for, og mon man ikke paa 
saadan Maade ville komme til at scette Grendser for Udbredelsen 
just paa den Side, hvor nmti ingen Grendser vil havet 3) Alt 

hvad,
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hvad, derer virkelig tilvcrrende, maa vcrre bestemt, altsaa, naar 
en Linie betragtes som virkelig, da er dens Dele bestemte, og mon 
man ikke deraf ter flutte til et endeligt antal Dele, og til een abso
lute endelig Linies (§. 6,9,10, 14, 20.)

§. 23.
Man ffnlle maaffee synes at kunde giere sig et mueligt Be

greb om en uendelig Linie paa den Maade at man tillod at fta- 
fficrre samme, hvad Dele og hvor mange man ville, og dog ffulle 
den derved aldrig udtommes, eller dens virkelige Dele ère saa 
mange, at man dermed aldrig kunde komme til Ende. Men sect- 
tes ikke her aabenbare forud, at en saaban Linie kunde ftrcrkke sig 
lcrnger, end enhver endelig Linie? det var det samme fom at ville 
sige: en uendelig Linie er muelig, fordi den er muelig. Hvor tor 
man sige, at den stal vcere lcrnger end alle endelige Linier, fom 
kunde fficrres fra den, da den, som en tilvcrrende Linie, lnaa vcrre 
een iblandt dem (§. 12.) Man lader sig bedrage deraf, at man vir
kelig taler om noget bestemt og dog i sit Begreb har noget ubestemt, 
man har altid dette lige som i Baghold, at hvis den eller den en
delige Linie opmaalte den, kunde man altid have Frihed at scrtte 
den storre, men er dette ikke at vcrre ubestemt? og mon herved ud
bringes nogen absolute uendelig Lcrngde? lad den kun exiftere, da 
har den strax sine bestemte Dele og altid maa kunde opmaales, 
men er der intet som bestemmer dens Storrelse, da bliver det altid 
en nye Linie for hver nye Bestemmelse, man gior, og udbringer 
man endnu aldrig derved nogen uendelig Linie.

§. 24.
Fremdeles ffulle maaffee nogen ved Liniers Forestilling ville 

komme til det uendelige lidet, saa vel som det uendelige store, paa 
folgende Maade: Scrt at man har en Linie af en vis Langde, 
denne Linie kan deles uden Ophor, folgelig maa der i samme vcrre 
et uendeligt antal uendelige smaa Dele, som ffulle kunde strakke til 
den uendelige Deling, dette er noget, som ffulle kunde stres om

Z enhver
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enhver Mathematiff Storrelse i Almindelighed, men Folgen er 
urigtig og tilstrcekkelig igiendrevet i den 17de §. Desuden sat at 
der i en Linie af en Fods Lcrngde var et uendeligt Antal tilsta- 
de, sporges hvor stor blev Delenes Antal i en Linie af 2ve Fod i 
maatte det ikke blive dobbelt l naar Delene i forste og sidste Fald 
sattes at vare lige store hvilket de nodvendig maa vare, naar de 
skulle tankes at vare absolute uendelig smaae.

§. 25.
De mange Slags Forandringer som Linier kan faae7 endog 

de undertiden ved forste Kiekast synes at lede os til noget uendeligt, 
vidner dog overalt, at der intet absolute Mathematice uendeligt 
kan tankes, men det som haver Skin deraf, er lutter ubestemte 
Storrelset og relative overmaade store eller smaae. Saaledes he
der det ofte, at i de Linier, som beffrives ved hielp af abfcifler og 
femiordinater, bliver snart disse snart hine, snart bagge uendelige, 
men mon det vil sige andet, end at Liniens Natur tillader at man 
med disse maa gaae fort saa langt, som man vili men derved bli
ver der dog aldrig noget uendeligt af. Sat at de bagge ere uen
delige, saa forer dog som oftefte Liniens Natur dette med sig, at Ab- 
fcifle og Semiordinate ikke ere lige store, og bliver da ikke et uende
ligt storre end et andet l Videre lad en ret Linie vare udstrakt i det 
uendelige, og lad os singere, at en krum Linie folger den fort frem 
i Uendelighed, hvis Boininger og mangfoldige Krumminger ei al
lene efter Behag kan antages, men endog foreftiltes at ffee efter 
visse Love, lad os da satte, at den krumede Linie bliver udstrakt 
og rectisiceret, maa da ikke dens Grendser gaae videre end den rette 
Liniesi og hvor kan da denne vare absolute uendelig i Jeg veed 
ikke, hvad det ffulle hielpe paa Sagen at sige: De bleve uendelige 
og grendselose bagge toe, uagtet den eene var storre end den anden i 
Man ville derved tilftaae at intet kan vare absolute uendeligt, men 
naar saa er, maa det jo vare absolute endeligti Ville man sige det 
var nok, at bagge vare storre end enhver endelig, som knude tan
kes, saa var dette at statuere at em vis given Linie eller Stsrrelse 
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kunde vcere noget imellem en absolute endelig og absolute uendelig, 
men at det sidste altid er umueligt og det forste altid nødvendigt i 
Mathematisse Størrelser, og altsaa al Middel-Stand deri udeluk
ker, kan sees af hvad vi forhen har beviist (§. 6.7.9.12.) thi som 
een eeneste maa den have sit visse bestemte antal Dele, fotgelig kan 
Mangfoldigheden af Delene ikke andet, end vcere absolute endelig. 
Som mindre, end en anden maa den vcere indssrcenket og have sine 
Grcrndser. Hvori ssulle da den Middel-Stand beftaaei maaffee 
deri, at den ikke i Tal kunde udtrykkes, men endog dette er uden 
Grund; thi intet hindrer at Tallene jo kan gaae fort, saavidt man 
vi? (§. 14.20.) og hvorfor ssulle ikke enhver indssrcenket Linie kunde 
opmaales og optcelles ved nogen anden indssrcenket Linie l Vel kan 
incommenfurables Størrelsers tnbbyi&es ikke fuldkom
men udtrykkes ved Tal, dog kan hver for sig udtrykkes ved Linier 
og disse paa mangfoldige Mander deles og Delene iglen bencevnes 
med Tal. Forresten, var der noget absolute lidet til, da blev det 
en commenfurable Unitet for alle Størrelser.

§. 26.
Vil vi notere betragte de adssillige Symptomata, som Linier 

kan faa, saa vidt, som samme beskrives efter visse Love formedelst 
Abicifler og Ordinater , giver de vel ofte Anledning til at tale om 
det saa kaldede uendelige, men alligevel giver de os aldrig noget 
Begreb om et virkeligt uendeligt. De Symptomata, som helst 
ssulle fore nogen til at tccnke paa et uendeligt stort eller lidet, er 
at en Linie enten formedelst Ordinatens eller Abíciífens Fortgang 
bliver uendelig eller hvor Differentialia af Semiordinat og Abfcifîè 
synes at faae et uendeligt Forhold til hinanden. Scrt at Semior- 
dinatens Vcerdi, som vi vil kalde y, er saa stor som en vis FunEtion 
af X, hvorved betegnes AbíciíTen, hvis y ved Forandringerne af x 
ssal blive noget uendeligt, fremkommer denne FunEtion af x i fol

gende Gestalt, enten at y er -heller - 00. Ved z forftaaer jeg, 
hvad Størrelse det maatte vcere °og ved 00 enhver saa kaldet uende
lig Størrelse, i hvad Grad den maatte vcere. For Erempel en 
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Hyperbel henfvrt til sine Afymptoter defineres y —— hvis NU x 
bliver - o, er y =£■ hvilket igien siges at vcrre = oo, da det dog 

virkelig vil sige noget andet; thi den rette Betydning heraf er at 
y vorer fort frem, medens x noermer sig til o; men i den Punkt, 
hvor x virkelig bliver -o, lader y af at vcere til, taber sin Natur 
og det, som kolNMer i Steden for Semiordinaten er en Afymptot, 
som ikke bestemmer nogen Punkt i Hyperbolen, derimod, hvor liden 
Deel man beholder tilbage af x, er y en virkelig og bestemt Semi- 
ordinat; derfore steer det ogsaa at et saa kaldet uendeligt, der frem

kommer under den Gestalt-kan ligesaa vel vcrre affirmative, som 
negative lige foin o selv, ° da derved just kan stee en Overgang fra 
det eene Tegn til det andet, hvilket giver tilkiende at Storrelsen i 
bcrgge Tilfcrlde i de Punkter lader af at vcrre. Herved bestyrkes 
og det, som allerede i Almindelighed er sagt §. 15.

§. 27.

Hvis y derimod bliver uendelig ved det at Funktionens Tcel
ler bliver uendelig, har det sig vel paa en anden Maade, men bli
ver derfor intet virkelig uendeligt. Lad os atter forestille os en 
Hyperbel, hvis Abicifie og Semiordinate ikke tages i Afymptoter- 
ne, da ay2 =abx*bx 2, saasnart nu x bliver uendelig stor, bli
ver y ligeledes uendelig og altsaa y = 00. Her vedbliver y at vcrre 
den samme i sin Natur, fem den har vceret, hvor meget x vorer, 
allene at den vorer tillige og lige saa lidet, som man da kan bringe 
x ud til noget virkelig uendeligt, lige saa lidet y; end videre er det 
mcerkeligt i dette og mangfoldige siige»Tilfcr!de, at dy har til dx 
et endeligt Forhold, endog x tages uendelig og folgelig maa den 
krumme Linie og Semiordinaten oversticere og indgrendse hinanden 
paa samme Tid, da man kalder begge uendelige og er da ikke idet 
mindste Udtrykket urigtigt, omendstiont man gier sig rigtigt Be
greb om Tingeni (§. 3.)

§. 28.
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§. 28.

Een af Limerne bliver og ofte overmande liden, men derfor 
ikke noget absolute uendelig lidet; at en Storrelse, fom y, bliver 
uendelig liden, |bmo man kalder det, pleier at ffee enten under 
denne Form y =7- eller y - ¿ disse tvende Udtryk passerer ogsaa 
for eet og det famme, men er det dog ikke fuldkommen. Det forfte 
betcegner, at y lader aldeles af at vcere til, saasom i en Ellipii, 
hvor ay2 — abx — bx2, og flere flige, man y blive flet ingen, fan 
snart X — a, men et absolute intet giver aldrig det, som skulle Hee
de uendelig lidet. Derimod i det foregaaende ,Erempel af Hyper
bolen henfort til sine Afymptoter, hvor y —~t der som X voxer tit 
noget overmande ftort æ, bliver y—■£, men dette vil juft sige at 
y aldrig bliver noget absolute intet; thi den krumme Linie kan ikke 
nogensinde fuldkommen lobe sammen med sin Afymptote, men jo 
storre x bliver, jo mere ncermer den sig dertil, og jo mindre bliver 
y, men hverken y eller X bliver derved noget absolute uendeligt.

§. 29.
Andre Symptomata, fom Linier kan faae, jaafom at vcere 

cufpidatæ, at have punQa contrarii flexus, ftorfte og mindste or
dinatas, giver lige fan lidet Grund til at ftatuere noget absolute uen
deligt, endog det i disse Tilfcrlde hender overalt, at snart differen
tiale af x, snart af y bliver enten uendelig stort eller uendelig lidet. 
At nogen af dem i sig selv ikke kan vcere uendelig, har vi alt seet 
(§. 19/14.) men ikke engang deres indbyrdes Forhold, som her fees 
paa, giver os idee om noget uendeligt Tal, eller Storrelse; thi 
hvor som helst det ffeer, aået Udtryk, som vitser Forholdet mel
lem dx og dy eller ddy, betegnes at den eene Storrelse lader af 
at vcere, der falder den hen til o og altsaa ophorer alt Forhold 
mellem dem (§. 15.26.27. 28.) da den anden, som ikke bliver — o, 
i visse Maader forandrer sin Natur og bliver Affymptote etter 
Tangent.
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§. ZO.

Af Linier dannes Vinkler og Planer, og af disse igien Le
gemer, men intet af det alt forfyner os nreb noget Beviis for 
virkelig uendelige Storrelser, endog Evclides 3 Bog 16 Prop, sy
nes at have beviift noget faadant i Henseende til Vinkler, da han 
viser, at den Vinkel, som mdfluttes mellem en Circuí og 
fccitè Tangent er den mindste af alle Ntuelige spidfe Vinkler, lige
ledes har man villet demonftrere, at en Circuí eller en ret Lime 
ikke rerer en anden Circuí i mere, end en eenefte Punkt, og da 
Den dog virkelig synes at konune den noer, saa ffulle man ved for
ste Kiekaft troe, at deraf maatte felge, at man herved kunde giere 
sig Begreb om noget virkelig uendelig lidet, men vi stal see, at 
Dette, ligesom andet, forsvinder.

§. zi.
Allerforft er det at merke, at ingen Deel enten af en krum 

eller ret Linie, naar den virkelig er en Deel deraf, kan vccre no
get absolute uendelig lidet, som af alt det foregaaende er at flutte. 
At enhver Linie, hvor liden den end maatte vcere, altid videre 
kan deles, har og af andre i een og anden Anledning vocret be- 
viift. Lad for Erempel 4« saadanne Partikler, som holdes for 
udelelige scettes ved hinanden og udgiore en Deel af en Circuí, 
lad der og fra sammes yderfte Deele trcekkes Linier til Centrum, 
saasnart man da fra samme Centro beffriver en Concentric Cir
cuí, hvis radius er mindre end en fierde Deel af den forste, saa 
bliver Bum mellem de toe Linier i den mindre Circuí ikke saa 
stor, som em af de 4« Deele, der vare antagne, som uendelig smaae 
og ganffe udelelige.

§. 32.
Naar altsaa dette er uncrgtelig, at ingen virkelig Deel er 

udelelig, saa kan en virkelig Tangent heller aldrig berove nogen 
virkelig Deel af en Circuí eller anden krum Linie, efter som den 

altid
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altid maatte rore mere, end een Punkt, og da laae den ftrax im 
den for Circulen. See Evclid. 3 Lib. Prop. 2. hvilket stulle synes 
at vcere paradox og stridig mod det man ellers taler, nemlig at 
saadanne Linier kan reres i en eeneste Punkt, men det har sig dog 
virkelig saaledes, at de ikke kan reres uden af en Linie af famme 
Figur, da deres Krumhed, saa lcenge, som den fcettes at vccre fuld
kommen, forstandfer dem mod al bererelfe, og der bliver intet til
bage, fom stulle kunde berores, uden en Mathematist Punkt, som 
aldeles forsvinder. Saaledes kan for Er. tvende Kugler ligge saa 
nccr ved hinanden, at deres Centres Distance ikke bliver storre, 
end Summen af bcegges Radier, og dog rorer ikke den eene nogen 
virkelig Deel af den anden. Sagen er denne: Distancerne paa 
bccgge Sider mellem Tangenten og den krumme Linie bliver alt 
mindre og mindre jo ncermere man kommer det fom kaldes Ro- 
rings-Punkten, men just da forsvinder denne Distance, naar Ro
rings-Punkten felv forsvinder og ikke udgior nogen virkelig Deel 
af den krumme Linie. Dette er dog i sig selv ikke mere underligt, 
end at en Linie, som deler og oversticrr en anden, ikke borttager 
nogen Deel deraf, men at bccgge Stykkerne tilsammenlagt er just 
lige saa stor, som den hele Linie, og den eene borttager ingen virke
lig Deel af den anden, endog de oversticcr hinanden.

§. 33-
Evclides har altsaa meget mere beviist, at en Circuí ikke katt 

rores i nogen virkelig Punkt, end at den rores i en eeneste. Dog 
overlades gierne enhver at udtrykke Sagen saaledes, at den krum
me Linie rores af Tangenten i en Mathematist Punkt, naar man 
kun ikke gaaer videre, da det falder alt ud til Mathematiste Punk
ter og Linier, som ingen virkelig Deel indtager af det hele, endog 
de alligevel har sin Nytte, som man veed, til at bestemme Direc- 
tioner eg Grendser, lige som vi forhen har feet at de Arithmeti- 
ste Udtryk î og z har sin Nytte, endog de for sig selv betragtet be
tyder intet, eller dog noget andet, end de pleier at antages for. 

Men
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Mm derimod, saasnart der viges fra den Mathematiffe Strceng- 
hed, da bestaaer vel stalden nogen frum Linie for den ftorste Deel 
af andet, end mangfoldige smaae rette Limer, og da kan Tangen
terne gierne rere virkelige, uagtet smaae, umærkelige og ubestemte 
Deele, hvilke dog alle Tider betragtede, som e,risterende og Phyfi- 
ffe, maa vare bestemte, ja endog , naar man vi! finde Tangenter
nes Direction og den krumme Linies Rectification, antager man 
den som sammensat af mangfoldige stnaae rette Linier, der selv ere 
sammensatte; thi Elementet af Buen pleier foreftilles, fom Hy- 
pothenufa i m Ret-Vinklet Triangel — /Alx2 dy2 lad nu end 
vare at dx og dy som Differentialer af Abfciffe og Semiordinate 
vare uendelige smaae, saa bliver dog ^dx2 dy2 storre. Derfore 
kan den Maade at qvadrere og rectificere krumme Linier tresse gand- 
ffe Miagtig i Henseende til Phyfiffe krumme Linier, endog den ikke 
kan naae det fulde Maal af de Mathematiffe.

§. 34.
Hvad den anden Post angaaer, hvor Evciides synes at have 

fundet og demonstreret en absolute uendelig liden Vinkel, da er der 
meget, sonr derimod kan siges. Det ferste, som og til intet gier 
den hele Satz, er dette, at der er siet ingen retlined Vinkel imel
lem en Tangent og en Circuí eller hvad anden krum Linie, man 
tager. En Vinkel, som ffulle vare en viss Deel af en ret Vinkel 
etter 90o, faadan fom Evciides forestiller det, kan flet ikke tankes 
uden, som den der dannes udaf 2de rette Liniers Sammensted; 
naar man altsaa forestiller sig, at Linien efter den yderste Strang- 
hed er krum i fine mindste Deele, kan der umuelig blive nogen Vin
kel af, som ffulle kunde udmaales med en virkelig retlined Vinkel; 
thi at sammenligne krumlinede Vinkler ined retlinede, er det sam
me, som at maale heterogénea med hinanden. Derimod vil man 
forestille fig en krum Linie, som den der bestaaer af en mangde 
smaae rette Linier, da fmt Tangenten just ligge i en af disse, hvfl- 
keu altsaa ingen Vinkel gier med samme, men den nastfelgende 
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liden Linie, som og er ret, gier en Vinkel med Tangenten > som 
gierne kan deles, eller, i Fald Tangenten traf paa de toe fmaae 
rette Liniers sammenstodende Punkt, da kan Vinklerne mellem 
den og disse gierne deles, derimod möllern en Tangent og en fuld
kommen krum Linie er ingen Vinkel, der kan ansees som en Deel 
af en anden retlined Vinkel. For det andet det Rum, som Evcli- 
des saaledes forestiller at ikke kunde deles, og flutter deraf at den 
er den mindste af alle spidse Vinkler, kan dog paa andre Mander 
deles, til Beviis, at, fordi noget forestiller sig vore Tanker, fom 
absolute uendelig stort eller lidet, vi derfor ikke strax ffulle ansee 
det, som en Grund til deraf at flutte noget absolute mathemattff 
uendeligt. Saaledes veed enhver, at, dersom man antager en Punkt 
i samme Diameter, hvormed den forste Circuí er beffrevet og med 
en storre Radius igiennem Rorings Punkten beffriver en sierre Cir
cuí, da rerer den hverken Tangenten eller den forrige Circuí, uden 
i den Mathematiffe Rorings 1 Punkt og forresten gaaer imellem 
bcegge og altsaa deler det irnellem dem verrende Rum (a). For det 
Zdie Tangentens Natur er denne, at den ffal verre den krumme 
Linie saa nerr, son: en ret Linie kan komme den uden at fficere den, 
og hvor vil uran da trcrkke en anden Linie, sont og er ret, derimel
lem eller nerrmere. Man kan vel forestille sig Distancen mellem 
en krum Linie og dens Tangent fra den sti a kaldte Mathemattffe 
Rorings Punkt at kunde deles ved Mathematiffe Punkter, mm 
deraf folger ikke at diste ffal kunde forbindes sammen ved en ret Li
nie, som trcrkkes fra den Mathematiffe Rorings Punkt, saa at der 
synes at verre mere i Conclufionen end i PræmiiTerne, naar man 
paa saadan Maade vil sinde den allermindste retlinede spidse Vin
kel, da Sagens Natur selv er derimod. Det famme, fom Evtii- 
des har viller beviife om Cirkler, gicrlder lige faa vel, faa vidt som 
det har sin Rigtighed, om alle krumme Linier, hvis Natur med- 
__________________________ ________ forer

(a) Jeg har ikke holdet det forneden enten her eller i det foregaaende at tegne de Figurer, 
fom supponeres, saasom samme forhen ere overalt bekiendte og i Tankerne leet kan fore
stilles.

A a
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fbret en fortgaaende Bsyning i deres Direction; thi foruden at 
man kan forestille sig, at en krum Linies mindste Deele stcrnlmer 
overeens med sinaae Cireul-Stykker, der har deres radium oiculi, 
maa man tillige betcenke, at enhver krum Linies Bsyning fra Tan
genten er langt anderledes bestaffen end en ret Linies Bsyning. 
De krumme Liniers Bsyning fra Tangenten, omendstisnt den 
efter Liniernes Natur kan vcere stsrre og gaae sortere frem i een, 
end i en anden, saa steer den dog ved en fucceffive Fremgang og 
tager sin begyndelse fra o, saa snart derimod en ret Lime er boiet 
af fra Tangenten, som er en ret Linie, det maa vcere under hvor 
liden Vinkel det vcere vil, saa bliver den overalt den samme, og 
Afbsiningen selv er ikke vovende, endstisnt Diftancen mellem Li
nierne bliver stsrre, ikke heller kan Afbsiningen siges at tage sin 
Begyndelse fra o. Og, om vi end scetter at Tangenten ved en 
fremflydende Bevcegelse dreier sig om Rorings Punkten, faa dog, 
da Linien er ret og maa have en Lcengde, hvor liden den er og den 
Vinkel, den bestriver maa have en Stsrrelse, saa snart som den 
er tik, kan man altid forestille sig, at den krumme Linie, somi 
alle sine mindste Deele er krum og bsier sig ncermere Tangenten, 
maa og komme denne ncermere i de Punkter, som ligger Rorings 
Punkten ncermere, da en ret Linie, hvor liden den er, altid kan 
blive Chorda i den krumme Linie. Altsammen vidner om den ube
stemte fortgaaende Delelighed og at intet er absolute uendelig lidet.

§. 35«
Hvad saa vel Planer, som Legemer angaaer, da vil jeg ikke 

opholde nlig med videre besynderlig Undersogelse i Henseende til 
dem, for at ikke igientage, hvad som hidindtil er sägt. Enhver 
seer lcettelig, at disse, fom Mathematiste Storrelser maa kunde 
udvides og formindskes. Det er ellers vcerd at mcrrke, at man her 
endog undertiden taler onr Planer og Legemer, som til en Side sy
nes at vcere uendelige, og dog bevises at vcere lige store med en vis 
endelig Stsrrelse, saasom i Hyperbolen, Re&angelen af den saa 
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kaldede uendelige Afymptote og en Semiordinate parallele med den 
anden Afymptote er just faa stor, som Hyperbolens Potentz og de 
Legemer, som ved disfts Omveltning om den eene Side dannes, 
bliver og lige store, uagtet det eene siges at have en uendelig Strcek- 
ning, men det andet en endelig. Men diste uendelige Rum er intet 
andet, end ubestemte Rum i Henseende til Figuren og vil sige dette, 
at lige faa meget, som deres Dimensioner paa en Side formeres, 
faa meget formindskes de paa en anden, og solgelig kan de, hvor
vidt man vil gaae, blive stoendig lige med et endeligt og bestemt 
Rum. Overalt sees endog heraf, at enhver Mathematiff Ster- 
relse, om den end paa nogen Maade forestiller sig som uendelig, 
er dog intet andet, end en blodt endelig Storrelse.

§. 36.

Endnu maa jeg faa kort, som muelig, berore 2de Poster den
ne Sag angaaende, hvoraf ellers maafkee ffulle giores Indven
dinger mod det, som her er handlet. Det eene er, hvorledes en 
Mathematiff Storrelse kan vcere sammensat af saadanne Deele, 
der dog immerfort selv ere delelige. Det andet, hvorledes den kan 
vore eller aftage.

Hvad det forste angaaer, kunde maaffee nogen tcenke: Hvis 
Sammenftettelftn ikke omsider ffulle standse i de uendelige og ude
lelige smaae Deele, da blev der lutter Sammenscetkelse og intet 
som var sammensat (et Argument, som Philofophi endog i en anden 
Anledning, hvor der ikke tales om den blodte Mathematiffe Ud- 
strcckning har villet betiene sig af, og, da nogle derhos har indseet 
Mueligheden af den fortgaaende Mathematiffe Delelighed, har 
deraf, som man veed, reift sig megen Strid, med hvis Underso- 
gelse jeg paa dette Sted ei vil opholde mig) men den hele Vanffe- 
lighed oplofts ved det, jeg har anmcerket §. 17, naar man kun iagt
tager den vigtige Forfficel mellem virkelig at vcere uendelig og 
at gaae frem ubeit Ende eller Oph-r I en Mathematiff Stor- 
relse er ingen uendelig Delelighed ei heller noget tilftcedevccrende 
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uendeligt antal Deele; thi dette er viift at vcrre nmueligt og hvor
til man aldrig kan komme. Lad nu ikke deftomindre Swrrelsen 
vcere delelig fort ftém uden Ophor som den virkelig er, saa kan 
man dog derved aldrig savne det, hvoraf Swrrelsen er sammensat, 
der bliver jo altid virkelige Deele, hvorvidt man end ganer i saa- 
ledes kan man sige at en Fod er sarnmensat af 12 Tommer, som 
ere dens virkelige Deele og Eenheder, hver af diste igien af 12 Li
nier, som og bliver virkelige Deele af Foden og saa videre frem, 
og hvori beftaaer da den Fare for at mangle Eenheder eller det vir
kelige, hvoraf Swrrelsen ffulle vcere sammensat, da det altid bli
ver nmueligt derved at bringe Deeleue til o eller intet? Ml man 
sige: derved forfalder man jo til Progreffum in infinitum, som er 
nmuelig, dasvares, at denne, naar den ikke forftaaes som eitPro- 
greffus in infinitum, der allerede er virkelig uendelig, som er umue- 
lig, indbefatter da intet nmueligt; thi den bliver da ikke uden en 
Progreflus fine fine eller en Fortgang uden Ophor, som er gandffe 
fattelig og muelig. Mathematiffe Swrrelser ere derfore altid sam
mensat af virkelige Deele, men som efter behag kan antages snart 
storre og derved bliver fcrrre i Tallet, snart mindre, hvorved de 
bliver igien flere i Tallet.

§. 37-

Hvad det andet angaaer, nemlig hvorledes en Swrrelse kan 
voxe eller formindskes, da kan man forestille sig bcegge Deele at 
ffee paa 2de Mander. Den eene vil jeg kalde en pludselig, den 
anden en fremflydende Tilvext, og hvad der siges om denne, nem
lig Tilvexten, kan med liden Forandring ogsaa anvendes paa For- 
mindffelsen. Scot, at den Swrrelse À er voret ved Tillcrg af 8, 
hvis alt hvad der er i B er konîînen paa eengang uden mindste For- 
fficel i Tiden, da kan den hele B siges at vcere kommen ved en plud
selig Tllvexr. At faadan Tilvext er muelig, kan ikke ncegtes. 
Samme ferer heller ikke til noget Begreb om det uendelige. Scet 
derimod at det Tiñcrg B saaledes er kommet dertil, at alle dets 
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Deele uden afbrydelse har fulgt paa hinanden og det saadan, at 
hvad Deel man vil siette i B, da er den bleven til i en forfficrllig 
Tid fra enhver anden Deel, da kan det kaldes en fremflydende 
Tilvext. Lad es forestille os en Figur bedreven ved Abíciífe og 
Semiordinat og at Tiden i hvilken Tilverten ffeer, udtrykkes ved 
Abfciiîèn, men at Semiordinatens Tilvext forestiller Tilvexten af 
Storrelsen; Eftersom altsaa en Linie og enhver Mathematiff Stor- 
relse er delelig uden Ophor, faa kan og en forffiellig Semiordinat, 
det er en forffiellig Storrelfe, altid svare til forffiellige Abícifíer, 
det er, til forffieltige Tider, de maa tages saa ringe og smaae, 
som de vil, og det endog efter en vis Lov; thi jeg seer intet, som 
hindrer, at jo en Linie, enten den er krum eller ret, kan i sine al
lermindste Deele beholde sin væsentlige Beffaffmhed, selgelig er 
heller ikke den fremflydende Tilvext umuelig, men deraf folger dog 
ikke at den skulle ffee ved absolute uendelige sinaae Tillceg, hvil
ket ei allene med Sikkerhed kan sluttes af alt, hvad forhen er hand
let i denne Tractat, og paa adskillige Mander kunde bevises, men 
kan og sirax sees af den Forestilling, vi her har giort; thi over 
ftlv samme foromtalte AbíciíTe kunde jo beffrives mangfoldige for- 
ffiellige Linier, naar Semiordinaterne gik frem efter forffiellige 
Love, da det, som skulle giere den uendelige liden Tilvext i Semi
ordinaterne, maatte under samme uendelige liden Tilvext af Ab
scissen , blive forskielligt og altsaa et uendeligt mindre end et an
det, eller sirt at Linien, som beffrives, er kun en eenefte, men at 
Abscissen i hver Punkt er siorre end den dertil svarende Semiordi
nat, saa at denne voxer langsommere end hin, hvis da Abscissen 
voxer ved et saa kaldet absolute uendelig lidet Tillceg, maatte Se
miordinatens Tilvext, som svarede til samme, vcere mindre, end 
uendelig liden, hvilket var umueligt. I en fremflydende Til- 
Vext voxer altsaa Storrelsen hverken ved Tillceg af o ; thi deraf 
kunde intet udkomme, ei heller ved Tillceg- af absolute uendelige 
smaae Deele; thi disse ere umuelige, men ved sammensatte Deele, 
som altid paa en vis Made svarer til Tidens Deele, men hver» 
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ken denne eller de er absolute uendelig liden, nok at deres Na
tur medferer, at de overalt under en vis Lov svarer til hinanden 
og er forresten ubestemt, hvor store eller stnaae Deele man vil 
sammenligne med hinanden.

§. 38.
Jeg haaber altsaa tilftrcckkelig at havebeviift, at alt, hvad 

Der i egentlig Mening skulle kaldes det Mathematiffe uendelige, 
er umueligt, da saadant Begreb vel fornemmelig har reist sig af 
urigtige Benccvnelser og Forestillinger, saasom at det, man kal
der det Mathematiffe uendelige store eller lider, nogensinde kan 
bringes videre, end til at blive det overmande store eller Let 
umærkelige lidet, at det man ubestemt kalder en uendelig Ster- 
relse, og hvis Forestilling i mange Tilfcelde gwr god Treueste, un
dertiden bliver anseet fom en enkel ørømlfe, ligeledes at Mue- 
ligheden af en bestandig Fortgang ffulle medfere Let uendelige, at 
det Forhold i:o eller det Udtryk ¿ har for sig selv betragtet nogen 
Betydning og ffulle kunde betegne noget virkelig uendeligt med 
mere, som i det foregaaende er vrist. Jeg haaber ogiaa, at saa 
dan Overbeviisniug ikke ffal vcere unyttig enten i de Mathemati
ffe Videnskaber selv eller i andre, hvor den maaffee kan giere vig
tig Tieneste.



Om Forskiellen
„ imellem

TYCHO BRAHES og PICARDS 

Meridian af Uraniborg.
Ved

AUGUSTIN.

ftronomien var t Tycho Brahes Tiid ikke meget dyrket i Dan
mark ; thi hverken Do£t. Joh. Pratenfis eller nogen i Kio-

benhavn vidste noget at stige Aaret 1573 om den af Tycho den 11 
Nov. 1572 i Casstopeja opdagede nye og forunderlige Stiern (a). 
Den Lyst han stk til Astronomien og den Kundstab han erhvervede 
stg deri, understottet ved Kong Friderich den Andens Gavmild
hed/ sadte ham i Stand at opbygge paa Ken Hveen det beromte 
Uramborg, hvis Grundfteen blev lagt af den Konget. Franste 
Miniftre Danzée dM 8 August 1576. mane exoriente Sole una cum 
Jup. juxta Cor Leonis , luna occiduum cardinem in aquario occu
pante in omnium præfentia lapidem locavit, litando prius follem- 
niter vinis diverfís & fauíta quæque precando, fuffragantibus iis, 
qui circumflabant amicis (b). I dette Observatorio har han der
efter giort ved stne selv opfundne og forfærdigede store, men efter 
deTiiders Omftcendigheder ikke faa noyagtige Instrumenter, mang
foldige Astronomiste Observationer. Nogle Stridigheder med ad- 
stittige, de Stores Had tit ham. Misundelse over den SEre Kon
ger, Fyrster og fremmede Lcrrde beviiste ham og maastee ogsaa 
Lyst tik hans anseelige Prcebender drev ham ud af hans Fccderne- 

land,

(a) Tychonis Vita a G affend o p. ig> (b) Aitronomiæ Mechanica Tychçnis»
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17" 18V nierid. occid.
290 45z nierid. orient. 
53° 5OZ merid. orient.
64o 42z merid. orient. 

O° 17 jz iept. orient.
17° 2$)z fept. occid. 
19° 37z fept. occid.

192 A. Om gøtffiellen imellem Tycho Brahes  
laud, og det store Observatorium Uraniborg, hvis Grundfteen un
der faa lykkelige Himmelstegn var lagt og indviet, blev efter faa 
Aars Forlob saaledes forstyrret, at dets Stced paa Hveen neppe 
mere findes. Lysten til Astronomien vaagnede derefter op i Dan
mark, og Kong Christian dm Fierde loch ved Longo montan, en 
Lccrling af Tycho, anlegge og opfere det runde astronomiste Taarn 
i Kiobenhavn. Kong Ludevig den Fiortende i Frankrig, fom ikke 
allene ved Sejervindmger, men endogsaa ved Videnskabernes Ud
bredelse vilde blive ftoer, loed en Deel Aar derefter ogsaa opbygge 
et Observatorium i Paris, hvorudi derefter observerede de den 
Liid mccst lcerde Astronomer. Men paa det at de der og maatte 
kunde betiene sig af de forhen giorte Observationer, i feer Tychos, 
blev Picard, en beromt Astronom, Aaret 1671 sendt til Kisben
havn, for at underssge Forstietten i Lcengden af Uraniborg og Pa
ris, famt Uraniborgs Polhoide. Denne Reife og hvad han har 
forrettet paa samme er bestrevet i Voyage d’Uraniborg, fom er 
indfort i den 4de Tome af Mémoires de F Academie roíale des Scien
ces contenant les Ouvrages adoptez par cette Academie avant le 
renouvellement en 1699. Den Tiid Picard var her î Kisbenhavn 
blev Han bekiendt med Profelfor Bartholin, font viisede ham et Ma
nuscript af Tycho, hvorudi fandtes adstittige Observationer, som 
ikke ere trykte. Iblant andre nogle af Tycho observerede Posi
tions Vinkler af mcerkvcerdige Stccder, fem ban havde taget fra 
Midten afUraniborg. Tycho stal selv udtrykkelig have strevet, 
at det var anden Gang han havde taget diste Vinkler med al Om
sorg, og ikke forend han havde verifiered hans Middagslinie. Disse 
Vinkler ere fundne saaledes:

Kiobeuhavu 
Malmoe 
Lund 
Landskrone 
Helsingborg 
Cronborg 
Helfmgor
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Ved Randen af disse Observationer stal han have tilfsyet, at 

han bestandig havde sigtet til de anseeligste Kirketaarne, og altsaa 
i Kisbenhavn til Frue Taarn, som der har vceret den Tiid det an
seeligste. Efter at Picard nsye havde bestemt sin Middagslinie, 
hvorpaa han meener at vcere vis paa i Minut noer, begyndte han 
at understge foranfsrte af Tycho observerede Positions Vinkler. 
Han fandt da

Taarnet af Frue Kirke i Kisbenhavn
at votre - - - 17e 4/ 30" merid. occid.

Kirke Taarnet i Malmse - 29a 58z 30" merid. orient.
Midt imellem de to Taarne i Lund 54° 8Z 5°zz merid. orient. 
Kirke Taarnet i Landskrone - 64o 59' 5o" merid. orient.
Kirke Taarnet i Helsingborg - o° 8Z iozz fept. occid.
Kirke Taarnet i Helsingsr - 190 58z zozz fept. occid.

Til Cronborg har han, formedelst de der vcerende mange Taarne 
og Udbygninger ikke vildet sigte.

Helsingborg, som var efter Tychos Observation 171' sstlig og 
efter Picards 8ZIOZZ vestlig fra Meridianen, det er en Forssiel af 
25 Minuter 40 Secunder, opvakte strap den Tanke hos Picard, at 
Meridianen etter Middagslinien var bevcegelig, og at dens Axis 
fra Tychos til Picards Tiid havde bevceget sig 25z 4OZZ imod Ksten, 
hvoraf han meente at beviise, og hvem vilde ikke benytte sig af saa 
uformodentlig en Opdagelse! at visse Deklinationer bleve ftsrre og 
andre mindre, som man sinder ved adskillige Fix stierner, onrend- 
ssisndt ikke i samme Forhold denne. Bevcegelse sseedte. Men Ty
cho, i hvorvel han siger at have sigtet til Kirketaarner, kunde, 
efter Picards Formeening, have sigtet til det vidt ftsrre og tykke 
endnu staaende Taarn ved Helsingborg, Kcernen kaldet, og dette 
Taarns Declination er efter Picard iT iozz sstlig, hvilket ikke af
viger saa meget fra Tychos Observationer. Dette uagtet, siger 
Picard, bliver dog altid en Forssiel af 18 Minuter imellem Tychos 
og hans Middagslinie, og saavidt meener han kunde Nordpunkten 
af Meridianen vel vcere avanceret mod Hsten, dersom ikke disse 
Tychos Observationer stilede saa meget som nogle af hans andre, 
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i scer de han ved flette Instrumenter og uden hans ellers beviisie 
Nsyagtighed havde anvendt paa et Carts Forfcrrdigelse over de 
omliggende Stceder af Uramvorg. Tycho striver ellers selv om 
hans Observationer in Aftronomiæ Mechanica saaledes: Nam eas, 
quas Lipiiæ in pueritia & usque ad annum ætatis XXI peregi, pue
rileis & dubias appellare foleo, quas vero portea usque in XXVIII 
annum adeptus ihm, juvenileis & mediocriter fe habenteis voco. 
Tertias autem, quas poftmodum Uraniburgi exaktirtimis illis in- 
ftrumentis in maturiore ætate per XXI ferme annos usque in æta
tis completum quinquagefimum maxima fedulitäte demenfus fum, 
virileis, ratas & certísimas appello & cenfeo.

Picard formeener ellers/ at til det forhen af hannem anfsrte 
endnu kunde komme, at Tycho, for at bestemme Meridianen, ge- 
meenlig havde betient sig af Nordftiernen i dens viidefte Afviigelse, 
hvilket, i Henseende til dens store Hsyde, faa let kunde foranledige 
Feil i Meridianen, at han holder det fnart umueligt, paa den 
Maade at faae Middagslimen neye bestemt, som han selv ved Er
faringen havde maattet leere. Picard, som efter det foregaaende, 
ikke var fuldkommen vis paa, at Tycho i hans Meridians Bestem
melse enten ved Instrumenternes Ufuldkommenhed, en liden Feit- 
tagelse i Tiden, eller ved Nord stiemens Observation ikke kunde 
have begaaet nogen Feil, bragte alligevel denne Nyhed med sig fra 
Hveen til Frankriig, nt Nordpuncten af Meridianen var afviiget 
mod Aften circa 18 Minuter fra Tychos til hans Tiid, formodent
lig deraf at beviife en eller anden den Liid ikke bekiendte Bevcrgelfe 
af Firstiernerne, hvis Grund derefter faa heldig er opfunden af 
Bradley in aberratione luminis. Denne Nyhed fadt alle Astrono
mer i Bevcegelse, negle for at bringe nye Hypothefer for Lyset og 
at befceste deres Meeninger, nogle for at igiendrive, hvad andre 
kunde have fagt, og derved at blive anftet og beremt. Rygtet der
om forblev ikke i Frankriig, det sisy over Canalen til Engelland. 
Efter philofophical Transaktions af 1699 havde den gamle Meri
dian i St. Petronii Kirke udi Bologna forandret sig 8 til 9 Gra
der fra den rette Meridian efter Caffinis Foregivende, fom dog 
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derefter fandtes, at vcere en Feil i Hvelvingens Bresifteldighed. 
Dette og at Meridianen af Uraniborg havde forandret sig 18 Mi
nuter, har hos en Anonym bragt den Tanke frem, at Meridianen 
maatte forandre sig; thi siger han, naar Jorden har den daglige 
og aarlige Bevccgelse, faa maae den og have den tredie Bevcrgelft, 
i Henseende til Fixftiernernes Revolution om Polen af Ecliptiken 
in circa 25000 Aar, og dette kunde forvolde Direktionen af Jor
dens Aris fra en Punkt til den anden udi polar Orela. Dr. Wallis» 
en beromt Mathematicus/ ffriver udi philofophical Transaktions 
af samme Aar, at det syntes ham ikke troligt, at saa forsigtig en 
Mand som Tycho og de, som havde havd at bestille med Meridian- 
Liniens Indretning i St. Petronii Kirke, ffulde have kundet feite 
saa meget i Middagsliniens Bestemmelse. Men ffulde det virkelig 
forholde sig saaledes, saa maatte det komrne af en Forandring af 
Polerne i Jordkloden, men ikke deraf, at Jordens Poler havde 
den eller en anden Fixftierne til Zenith; Thi forbleve Polerne af 
den daglige Omveltning af Jorden bestandig paa et Stced af dens 
Kloede, saa maatte Meridianerne, som gik igiennem disse Poler, 
ogsaa bestandig blive de samme.

Udi saadan Uvished, om Middagslinien var bevcegelig eller 
ikke, svcevede Astronomerne indtil Chazelles kom tilbage fra hans 
Reise, han efter Befaling havde giordt til Grcckenland, Mgyp- 
ten og Tyrkiet, for at bestemme Sveftcedernes Position, og samle 
Materialer til See-Carter over det middellandffe Hav, som stulde 
tiene til den anden Tolne af Neptune François.

Da Hipparchus og Ptolomæus havde giert deres Observatio
ner udi Alexandria i LEgypten: saa var det, for at benytte sig af 
deres Observationer, liigesaa nedvendigt som ved Uraniborg, at 
bestemme Alexandriens Lcengde og Polhoyde. Chazelles fik altsaa 
Opdrag dertil saavelsom til at bestemme Pyramidernes Sider, 
om de, som nogle havde foregivet, gandffe neye stoed efter de fire 
plagas mundi. Han forrettede hvad ham var opdraget, og betiente 
sig, til at bestemme Positionen af Siderne af en Pyramide, af 
M Compas, hvis Naal, efter Mémoires de F Academie des Scien- 
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ces de Paris l’année 1761 p. 160, var 4 Tommer lang. Derved 
fandt han, at Siderne af Pyramiden vare Synden og Norden, 
Men og Vesten saa nsye, han kunde bestemme dem med saadan et 
Instrument. Han holder dette for saadan en ypperlig Preve af 
Meridianens Ubevcegelighed, at Pyramiderne maatte vare saale- 
des orienterede aliene efter astronomiske Observationer, da de havde 
varet bygt langt ferend Compastens eller Magnet-Naalens Brug 
blev bekiendt.

Saaledes blev da ved en liden Compas Meridianens Ubevcr 
gelighed stadfastet! Naar man i Tankerne forestiller jig en Mand, 
der til de ujavne Stene, hvoraf Pyramidernes Sider beftaaer, 
holder en Compas, indeelt i det honeste i halve Grader eller 30 
Minuter, og hvis Naal er 4 Tommer lang, deraf flutter, at Si
derne afPyramiden ere neye Synder og Nord, og man veed, han 
er ikke en Haandverksmand, men en Mathematicus; saa maae man 
ft»rundre sig over hannem. Det beste var, at hans Observationer 
ikke bleve trykte, forend lcenge efter hans Dod, i Aaret 1761, da 
l’Abbé de la Caille bêkiendtgiorte dem i Mémoires de l’Academie 
des Sciences, og der finder man Manden, hvorledes denne Obser
vation ved den storste Pyramide er bleven giort. Imidlertiid blev 
Verden allerede underrettet om denne hans giorte Opdagelse, at 
Meridianerne vare ubevccgelige, i dm af Fonteneile 1710 over ham 
holdte Lovtale. Men denne sindriige Lovtaler synes at vcrre i en 
stor Forlegenhed ved denne Materie, i det han siger: Se feroit-yn 
imaginé, que Tycho, fi habile & fi exact Obfervateur, auroit mal 
tiré là Méridienne, & que les anciens Egyptiens ii greffiers, du 
moins en cette matière, auraient bien tiré la leur?

Dog man maae forst undersoge alting, i Henseende til disse af 
Tycho giordte Observationer, forend man anviiser de gamle 2E- 
gypter en Plads over denne Mand i Astronomien, foruden hvis 
opfundne Instrumenter og giordte Observationer Astronomien for
modentlig endnu ikke havde havt en Kepler og en Newton. Ty*  
cho taler selv om hans Observationer in Aftronomia inftaurata p. 
no. med en Beskedenhed, som ophoyer enhver Lcerd. Han havde 

anfort,



o



 og Picards Meridian af Uraniborg. 197 
anssrt, hvad for Nsyagtighed gode Uhrer kunde forffaffe Astrono
mien / men tillige beklaget, at deres rigtige Gang den Tiid ikke var 
at erholde. Han siger altsaa: Hæc omnia antecedentia propterea 
eo latius commemoro, ut hujus artis ftudiofi intelligant, quantæ 
molis fit, vel unius ftellæ in cælo exaitiffimam ab æquino&iis vel 
folftitiis remotionem prædefinire, quamque tam veteres tam etiam 
Neotericorum quidam incailùm hic laborarint, utque una often- 
derem, quanto defiderio, quantoque conatu & molimine, quoi
que etiam fumtuofis & difficultate plenis modis ego quoque id ip- 
fum multis abhinc anñis affeitarim; atque hinc aliqua etiam ex 
parte cognofcant, quanti interfit affixarum ftellarum, ita ut faltem 
unica deter, accuratam redintegrationem fecundum longum & la
tum conftruere.

Han anfsrer ogsaa i samme Bog p. 324 hvor svcert det er at 
bestemme Middagslinien neye, og skriver saaledes: Sic quoque in 
liniæ meridianae defignatione non levis latet ambiguitas. Nam per 
iblem illa non adeo praecife deiignatur, ut Azimuthorum minutiis 
fatisfaciat, quemadmodum neque per ftellas, nifi beneficio circum- 
polarium quarundam, quæ tamen ratio nemini alias, quod fciam, 
haflenus peripetia eft, veluti patebit, quando volente Deo in Me
chanica Aftronomiæ inftaurandæ parte de his traQandi dabitur op
portunitas. Licet vero parva quædam i Meridiei linea aberratio 
altitudinem ftellæ infenfibiliter illic variare potuerit, cum tardiffi- 
me tunc varietur, tamen quantum ad aicenfionem reitam attinet, 
tantundem fere in ea deviationem committit, quot minutis azimu- 
thalibus cis vel ultra Meridiani punitum digreditur.

Han forklarer dette kort forhen, i det han taler om Tbaddai 
Hageeii Dialexin de nova £/ prius incognita flella imifitata magnitudinis 
& fplendidiffimi luminis apparitione, deque ejusdem vero loco conftituendoy 
& ut autumaret, die 6 Maji anni 1573 hor. 8- min. 29 ftellam 
una cum plano Coluri æquinoitiorum Meridianam præciiè occu
passe: At de tempore hujus tranfitus prima eft quæftio, unde illud 
absque ullo errore assecutus eft. Si per Horologia, nihil egit; illo
rum enjm vel fubtiliilime elaboratorum indicatio fallax eft, uç an
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tea diximus. Si per altitudinem alicujus fixai ftellæ id ipsum præ- 
cifius præftare attentavit, nihilominus in devia facilis erat prolap
fus. Nam nec loca affixarum ftellarum, nec etiam ipfe folis mo
tus erant illi ex ullis tabulis adeo certo peripecia, quod de uno vel 
altero minuto in tempore hinc eruendo fatis certus efle potuerit, ut 
de ipfo inftrumento, quo altitudines capiebat, intra quinta minuta 
præcifionem non suppeditante, nihil dicam, licet in tali (itu potu
erint ftellæ eñe, ut trium vel quatuor minutorum in altitudine aber
ratio pauculis scrupulis tempus variarit. Accidit insuper & hoc, 
quod etiam fi obfervatio fatis accurate peraEta fuiflet, & emendatus 
Solis atque ftellæ affumtæ locus in promtu habeatur, tamen ne fic 
quidem temporis momentum ita icrupulofe atque in hac pragma- 
tia opus eft, cognolcitur. Tardius enim mutatur ftellarum alti
tudo quam æquatoris, qui tempora metitur, revolutio. Sicque ex 
eo, quod minus eft, id quod plus incompetenter, nec citra erroris 
aliqualem suspicionem elicitur. Et quo fidera meridiano propiora 
sunt, eo tardior eft elevationis alterado. Juxta Horizontem vero, 
etfi celerius illa procedat & expeditius quodammodo ad rem faciat, 
tamen ob refraêtionem illic feie infinuantium impedimenta, ftellæ 
paulum altiores quam funt apparentes, præcifionem exaftiorem 
fruftrantur. Ex affixa igitur ifta ratione temporis ipfiffimum mo
mentum attingere non licuit. Neque enim hic lata quadam inda
gine rem exequi sufficit, fed cum unius minuti in tempore aberra
tio quartam gradus partem quoad afcenfionem ftellæ mutet, de de
nis ad minimum fecundis certum fieri oportet, fi intra duo vel tria 
¿circiter minuta locum fideris exploratum habere volumus.

Alt dette er saa grundig og vel teenkt, at det endnu kan tiene 
tilUnderviisning i den practiffe Deel af Astronomien/ og at det er 
at beklage/ at Tycho var fedt og maatte dee ferend Uhrerne ved 
Pendulen vare bragte til en vis Punkt af Fuldkommenhed/ og Te- 
leseoperne ikke opfundne, endnu mindre applicerede til astronomi- 
ffe Instrumenter.

Tycho havde, fom af hans Aftronorniæ inftauratæ Mechanica 
erat see, faa mange Instrumenter, hvoraf en Deel ikke var til no

gen
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gen synderlig Nytte, en Deel giordte af Tree, og derfor Varmens 
og Fugtighedens Forandringer underkastede, men neppe z eller 6, 
hvorpaa han nogenledes kunde forlade sig. Og da han snart be
standig havde hos sig en io til 12 Studiosos, fbm ikke alle vare 
vandte eller svede i at giere Observationer med Neyagtighed; saa 
er det ikke at forundre over, at halis efterladte Observationer ikke 
alle kan ansees for gandffe neyagtige. Thi udi hans antegnede 
Distancer af Firstiernene varierer han meget. Han skriver nemlig 
in Epiftolis ad Principem Haffiæ pag. 50, at Distancen imellem 
Lucidam Arietis og Oculum Tauri eller Palilicium et*  35° 32'o", 
in Hiftoria cœlefti & Progymnasmatibus findes dM derimod snart 
35o 32' io", 35o 32z I5ZZ, 35“ 33' ozz og 35° 33' i)"- Vil MÑN Udreg-. 
ne Deres Distance af deres Lcengde og Brede, saa bliver den ikkuns 
350 3i/4o//. Saa siger han ogstra inEpiftolis, at Distancen imel
lem Palilicium og Pollucem er 45o 5Z o", men udi hans Observatio
ner 45° 7'20", 45° 7Z ozz, 45° 4' 15" og 45° 3Z 40", AfLcmgden 
og Vreden beregnes den til 45° 5' 3°"- Hans Observatorium, 
som sees af Aftronomiæ Mechanica, var dertil bygt med saa mange 
Laarne og Udbygninger, at det snart ei synes mueligt, han havde 
kündet giere nogen tilforladelig Observation af Centro, fom dog 
efter Picard stal have vceret de, han haver giort til Positions Vink
lernes Bestemmelse, og hvorefter hans Meridian ikke er bleven be- 
ftmdet saa godt at vcere som ^Egypternes.

Hvorover jeg mest maae forundre mig, da ellers Tycho har 
vceret faa none grandftmdes og seendes, og vceret den fsrfte, som 
har giort Brug af Refractionen i Astronomien, er dette, at So
lens Refraktion in Aftron. inftaur. Progymnasmat. p. 39. ikkUNs ev 
angivet at vcere foranderlig Lndttl 45 Graders Hsyde, og det siger 
han, har han mange Gange observeret, og befundet, at, naar So
len steeg heyere, bleve disfe Refractioner ikke merkelige, og til in
tet kort derefter. Refractionen af Fixstiernerne regner han, efter 
Progymnasm. p. 216 ikkuns at gaae til 20 Graders Hsyde, og der
efter at forsvinde. Men da Refractionen fra Zenith af til Hori
zonten maae tiltage, naar enten Solens eller Fixstiernernes Hoy-
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de, hvilket er det samme, forandrer sig; saa seer man Heraf, at 
Tychos Observationer, i Henseende til Refraktionen, behove en 
Forbedring og den forffiettig, til Solms og Fixstiernernes Hoyde 
over Horizonten.

Alt dette uagtet, kunde jeg dog ikke troe, at Tycho, som ved 
sine paa Hvem grordte Observationer har lagt Grunden til, at 
Kepler deraf kunde ndgrandske den sande Orden i vores Soelsystem, 
fordrive Epicyclerne, (a) i deres Stced opfinde Ellypser, hvorudi 
Planeterne gaaer omkring Solen, og Newton derefter af mecha- 
niffe Grunde beviise, hvad disse havde opdaget og ledet frem af 
Observationerne, ffulde have kundet begaae saadanne Feil i Meri
dianens Bestemmelse paa Hvem, at de ikke med Tiden vareblev- 
ne kiendelige og han havde forbedret sin Middagslinie.

Jeg vovede mig altsaa paa Oceanen, for at soge det rette 
Land, men ikke uden Frygt at ftode an paa en Klippe, naar det 
heder: Excutimur curfu & cæcis erramus in undis, fom det er 
gaaet mig adffillige Gange paa denne Reise, omendffiondt jeg i 
Forftningm tcenkte at finde et Tilflugtssted derndi, at Tycho ved 
Positions Vinklernes Bestemmelse i hans Tiid kunde have sigtet 
til de mest betydeligste Taarne, og Picard mestendeels hundrede 
Aar derefter til de i hans Tiid anseeligste Taarne.

Lad da, for at undersoge de af begge fundne Afviigninger fra 
Middagslinien, i hosfsyede Figur U vcere Uraniborg, SN Me
ridian eller Middagslinim af Uraniborg, K Kiobeuhavns Frue 

Taarn,

(a) Tycho havde endnu paa fit yderste en stor Kierlighed for disse Epicycler, eftersom de 
horte til hans System, omendffiondt han syntes ogsaa at vcere indtagen af de physicaiffe 
Grunde det Copernikanffe System var bygget paa. Hans ncer ved Doden derover yttrede 
Tanker ere fardeles markvardige, jeg vil anfore dem af GaiTendi vita Tychonis p. 179:

Morte imminente Audiofos adhortatus eft, ne exercitationes intermitterent, &, 
cum Replero tabularum maturationem commendaret, meminiifetque, hæren te m illum 
opinioni Copernici, tribuere Soli eam Energiam, quæ phyfica caufa circumductionis 
Planetarum iit, Epicyclosqué illorum omneis lie Soli conne&at, ut quisque Temper pe
riodum Tuam in centri cum fole con grc (Tu abfolvat, quæfo te, inquit, mi Joannes, ut 
quando quod tu Soli pellicenti, ego iplis Planetis ultro affectantibus A quafi adulanti
bus tribuo, velis eadem omnia in mea demonftrare Hypotheii> quæ in Copernicana de- 
clarare tibi eil cordi.
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Taarn, M Malmse, L Lund , L Landskrone, H Helsingborg, 

H Helsingsr; saa er

SUK efter Tycho — 17° 18'30" Sydvest
- - ester Picard — 17° 4'30" - - * Í I

Tycho 'P 14/
SUM ester Tycho — 29’45' Sydost

- - efter Picard — 29’58^30" - - - _
/Tycho—13' 30".

SUL ester Tycho - 53°50' Sydost
- - ester Picard — 54° %' 50" - - » ____ __________

, Tycho — l8z 50"
SUL efter Tycho = 64’42' Sydost
- » ester Picard — 64° 59' 50" - - -

Tycho —17' 50"»
NUH ester Tycho — O° 17'30"Nordost

- - efter Picard — o° 8Z10"Nordvest ________
, Forffiel'25z 40"

NUH efter Tycho — 19’37' Nordvest
- - ester Picard — 19’ 5 8' 50" Nordvest

Forstiel 21' 50".

Denne Afstigning er til alle Stceder saa forstiellig som Com- 
pastens paa en lang Reise, og spaaer ikke andet end Farligheder. 
Men for at undgaae dem, saa vidt mueligt, vil jeg flaae en anden 
Vey ind, og undersoge Vinklerne ikke fra den sondre eller nordlige 
Kant af Middagslinien, men fra Staderne selv, hvortil er bleven 
sigtet, og da er i foranforte Figur
KUM efter Tycho 1,7’18'30"^ 29’45' - 47’ 3'30"

- - ester Picard 17’ 4'3o" * 29°5 8'30" — 47’ 3'00"
Tycho 30".

Cc KUL



2O2 A. Om Forffielleñ imencmJTycho Brahes  
KUL efter Tycho 17’18'30" 4 53’50' = 71’ 8'30"

=; - efter Picard 17° 4'30" 4 54’ 8Z5O" — 7I°I3'2O"

Tycho — 4'50".

KUL efter Tycho 17°’18'30" 4 64’42' — 82’ 0'30"
- efter Picard 17’ 4'30" 4< 64’59'50" — 82’ 4'20"

Tycho — 3' 50".

KUH efter Tycho 17’18'30" 4*180 ’— I7'3O"=I97° i'oo"
- - efter Picard 17o 4'30" 4-180’4*  8'10"—197’12'40"

Tycho — 11'40"»

KUH efter Tycho l7’l8z3O"4i8O°4i9’37^ =216’55'30"
- - efter Picard 17’ 4'3o"4i8o°4i9°58^50"—217° 3'20"

Tycho — 7'50"» 
og til den vestlige Kant

KU H efter Tycho 180'’-I7°I8'3O"-I9°37Z -143° 4'30"
- - efter Picard 180—17’ 4'3O"-I2°58'5O"=I42’56'40"

Tycho 4 7'50",

KUH efter Tycho 180’-17’18'3o"417'30"=!62’59'00"
- efter Picard 180’ —17’ 4'30"— 8'io"=l 6247'20"

Tycho 4*  11'40"

Nanr jeg siumnenligner disse Vinkler med de forhen anforte 
Asviigmngs Vinkler fra Middagslinien, faa finder jeg, at alle der- 
ndi komme overeens, at de give en Forffiel af 14 Minuter og noget 
derover med Afrignings Vinklerne, og dette giver mig Anledning 
tik at troe, at Tychos og Picards Middagslinie uraae afvige en fra 
den anden 14 Minuter. Thi vil jeg tilstaae, at Tycho i hans 
Middagslinies Bestemmelse ved sondre Kanten kunde have begaaet 
en Feil af 14 Minuter, og det for meget til Hsten, faa vil det for- 
anforte reduceres:

Kiobem
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Kisbmhavn til 0°
Malmse til-------- 30 "
Lund til — 4' $o'< 
Landskrone til — 3' 50". 
Helsingborg til —11' 40". 
Helsingsr til — 7' 50".

Hvad Positions Vinklerne af Kisbenhavn og Malmse am 
gaaer, faa feer man deraf klarligen, at faavel Tychos fom Picards 
sammenlagde to Vinkler faa nsye stemme overems, at der ikkuns 
er en Forstiel af 30 Secunder eller en halv Minut, som, efter hvis 
Herr Grifchow haver anfort in novis Commentariis academias Pe- 
tropolitanæ Tom. 8- pag. 476 & feqq. kunde have GtUNdeN t dm 
Feil Picards Ouadmnt havde, fom Herr Grifchow ved Underssg- 
uingen selv paa Obfervatorio i Paris haver fundet at vcere 30 Se
cunder.

Man kan altsaa med Vished sintte, at Tychos Instrument, 
han har brugt til denne Forretning, har vccret meget god , og at 
Picards udvalgte Stad afUraniborg, ister hvad Kisbenhavns og 
Malmses Laarne angaaer, har fvaret til Midten af dette Astro
nomien helligde Slot. Man maae tillige lccgge Mccrke til, at 
Frue Taarn i Kisbenhavn og Malmse Taarn, hvortil af begge er 
sigtet, have vccret faa hoye og af deres lige tillsbende Spidser faa 
kiendelige, at de ei vel have kundet begaae nogen Feil i diste to Vink
lers Bestemmelse, og dette giver mig Anledning til at formode, at 
den svrige befundene Forffiel i Vinklerne af Lund, Landskrone, 
Helsingborg og Helsingsr runa have sin Grund ikke i Instrumenter
nes Urigtighed, ikke i Vinklernesffisdeslsfe Bestmunelse, ment 
noget andet, soul nsdvendig maae udgrandffes, og hvorpaa det vil 
beroe, hvorledes Tychos og Picards Observationer kan have Over
ensstemmelse med hverandre.

I Fsrstningen forlod jeg mig derpaa, at udfinde ved Lund, 
Landskrone, Helsingborg og Helsingsr andre Taarne af Kirker eller 
Slotte, da i Landskrone og Helsingborg i Tychos Tud har vccret 
Slotte, hvortil Tycho kunde have sigtet, og at deraf Forskiellen i 

C c 2 Vink-
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Vinklerne havde reised sig; men ved al anvendt Umage og selv 
Grundtegningernes Sammenligning as disse Stcrder kom jeg dy
bere ind i en Labyrinth, som

lumina flexum
Ducit in errorem variarum ambage viarum.

Vinklen til Lund, som gav saa stor en Afvigning, overtyde
de mig, at jeg paa denne Maade ei vilde finde nogen Udvei, da 
Lunds Domkirke med dens tvende tykke Taarne, som oven med et 
Gatlerie ere sammenfoyet, er saa gammel og anseeligt, at Tycho 
nodvendig maae have sigtet til den, ligesom derefter Picard har 
giort. Jeg tcrnkte endnu i denne Morke at finde noget Lys til en 
bedre Veis Udspeidelse i den Ashandling Herr Schenmark har skre
vet, om den geographiffe Situation af nogle Stcrder omkring Ura- 
niborg, som findes indfort i de Swenffe Wetenffaps Handlingar 
Aaret 1765, men endogsaa der kunde jeg ikke finde hvad jeg fegte, 
áltenoste blev jeg underrettet om, at Kisbenhavn, Lund og Mal
mse stal ligge meere vestlig end man hidtil har troet 19 Secunder 
i Tiid.

Ved alt dette saae jeg mig reent overladt til mig selv, og da 
jeg i Puffendorfii de rebus a Carolo Gustavo geftis Commenta
rio, hvorudi snart alle der i Kobber foreftilte Byer, til det men- 
nefflige Kiens Kdeleggelse, fees i Reg og Brand, havde fundet 
Prospecten af Landskrones og Helsingborgs Kirke, og troer, at 
saavel Tycho fom Picard have sigtet til samme, og det med en Noi- 
agtighed, som af to saa store Mcrnd kan ventes, saa maa jeg paa. 
ny underssge hver Vinkel ister, for deraf, om mueligt, at kunde 
opdage den Forskiellighed i Tychos 05 Picards Vinkler.

Vinklen inlellem Malmse og Lund er
efter Tycho — 5 3° 5 c? — 29°45z - 24° 5Z.
efter Picard — 54° 8^50^ — 29° 58^ZOZZ — 24° ioz2O/z., 

Picards Vinkel fra Malmse til Lund er altfaa stsrre end Tychos 
5 Minuter 20 Secunder. Nu har Picard udtrykkelig anfsrt, at 
han haver sigtet til Midten af begge Lunds Taarne, hvorimod Ty

cho.
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cho kuns haver taget Taarnenes Distancer/ det er fra Malinee 
Laarn til det sondre af Lunds Taarne; og altfaa folger deraf nod- 
vendig/ at Picards Vinkel/ i Henseende til Lunds tvende tykke 
Taarne, har maattet blive storre end Tychos.

Vinklen imellem Lund og Landskrone er
efter Tycho — 64°42^ — 5 3° 5OZ — IO°) 2Z>
efter Picard = 64o 59'50" — 54° 8'50" — IO° 5 lz. 

faa at Tychos Vinkel imellem Lund og Landskrone er bleven i Mi
nut storre end Picards, hvilket viser tydelig/ at den store Forffiel i 
Vinklen fra Malmoe til Lund har sin Oprindelse og Grund i Lunds 
Domkirkes tvende store Taarne.

For at see, hvorvidt denne Forffiel i Vinklerne fra Kioben- 
havn ril Landskrone egentlig gaaer, saa er

KUM efter Tycho = 47° zzzozz.
efter Picard - - - =• - — 47° ZZOOZZ.

MUL efter Tycho — 24° ZZOOZZ.
efter Picard - - - - — 24°IOZ2OZZ.

LUL efter Tycho — io°)2zOOzzi
efter Picard ----- — IO°)IZOOZZ.

efter Tycho 82° OZZQZZ 82° 4z2Ozz efter Picard, 
hvilket giver en Forffiel af 3Z)OZZ, som Tychos Vinkler fra Kis- 
henhavn af til Landskrone maae veere mindre end Picards, og som 

tresser saawye overeensmed den forhen, anforte Vinkel KUL, at 
der ikke fattes det allennindste.

Ester at den sydlige Meridian af Uraniborg saaledes er under-' 
sogt og Grunden til Forfkiellen Tychos og Picards Vinkler til de 
foranforte Står saa vidt mueligt lagt for Dagen ; saa maae jeg 
nu begive mig til den nordlige Kant af denne Meridian/ som viser 
den storste Fåffiel imellem Tychos og Picards Observationer/ og 
der folede jeg strap

Tenebræ conduplicantur ... ... ..
Denne Kant af Meridianen, maae jeg reent ud tilstaae, har 

ogfaa givet mig meer Umage end jeg i Forskningen troede, saa at 
C c 3 í M
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jeg mange Gange har vceret fterdig til at lade alting ligge, eller 
at bruge Kaarden, for at oploft denne forunderlig sammenflettede 
Knude, men dog synes jeg, ved en lykkelig Opdagelse, at verre 
fluppen bedre deraf, end jeg nogensinde havde forest.lt mig.

Efter meerommelte Figur er

HUH efter Tycho — I9°37z I7Z30*  — I9°54Z3O"
efter Picard — 19°58^50" — 8zio"— I9°)OZ40" 

Her finder jeg allerede en Forffiel udi Vinklen imellem Helsingor og 
Helsingborg af 3 Minuter 50 Secunder, som Tychos er sierre end 
Picards. Denne Vanskelighed satte mig en lang Liid i stor For
legenhed. Helsingborgs Kirke Taarn maatte paa den oftlige Side 
vcere det Stcrd, hvortil af begge var sigtet, thi Kcernen, som Ty
cho kunde have brugt at sigte til, havde giort Vinklen sierre end 
den var. Der var altsaa intet tilbage uden Helsingor, som med- 
sine to Kirker kunde have forvoldet denne Forffiel. St. Olai Kirke 
er den ftorsie i Byen og ffal have havt et nleget hoyt Taarn, hvis 
Spir er nedblcest 1737. Derimod er St. Maria eller Garnisons 
Kirken mindre, men dens Taarn har et smukt Spir. Havde Olai 
Taarn í Tychos og Picards Tiid havt sit hoye Spir, sita havde 
nok begge sigtet til samme, men jeg fandt ved Eftergrandffning i 
Helsingors Beskrivelse, trykt Aalborg 1757 pag. 250 disse Ord: 
” Anno 1613 og 1614 blev det hoye Spir paa St. Olai Kirke op- 
"fort, som var til stor Nytte for de Soefarende, siden det kunde 
” sees langt udi Soen." Heraf er det klart, at Tycho, som i hans 
Tiid, nemlig i det 16 Seculum har sigtet til de da vcerende ansee
ligste Taarne, maae have ftet til St. Marico Kirke Taarn, som 
ligger meere nordvest end den anden, og giver altsaa en siorre Vin
kel; hvorimod Picard i det 17de Seculum fandt St. Olai Kirke- 
Taarn og Spir saa anseelig, at han wdvendig maatte troe, det 
var det samme, hvortil Tycho havde sigtet, af hvilken Omstand 
altsaa denne Vinkel i Tychos Observation er bleven 3 Minuter 
50 Secunder siorre end i Picards.

Denne
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Denne nye og uventede Opdagelse var ligesom en opgaaende 

Soel, der spredte sine Straaler nd over den hele nordlige Meri
dian af Uraniborg. 9éu besicelet med nye Ideer og fordoblede 
Krcester begyndte jeg at fortsette det afbrudte Arbeide. I hossol- 
gende Figur A er TU den nordlige Meridian af Uraniborg efter 
Tycho, PU den nordlige Meridian af Uraniborg efter Picard, 

HUT den af Tycho observerede Vinkel- i9°37z/ HUP den af 
Picard observerede Vinkel —19° 58'50". TUH den af Tycho ob
serverede Vinkel —17/30" og HUP den rtf'Picard observerede Vin? 
kel 8y io", altsaa

HUT efter Tycho I9°37// men '*

HUT efter Picard 19° 37/— 3/50" -19° 33/IO/Z * ■ \
TUH efter Tycho - - - — 17/30"

efter Picard I9°58/5O"—I9°33yio"—8yio" —17/30/^
TUP efter Tycho —17/30" P 8yio" = TUH *P  HUP.

efter Picard —17/30" 8'10" — 25/40" Helsingborg^ 
, Afvigning.
HUH efter Tycho I9° 37/ * 17^30" = I9°54y 30"

HUH ester Picard 19° 33/10" >p 17/30" —19°50/40"

HUP, som den nordlige Meridian af Picard 19° 58/ 50"’, 

HUT, som den nordlige Meridian af Tycho I9°37/OO".
Altsaa Forffiellen — 2i/5o"Helsing- 

ers Afrigning. 
Nu seer jeg mig i Stand til at angive Grunden til den forhen 

fundne Forffiel i Vinklerne/ naar Tychos og Picards Meridian 
ffutte afvige en fra den anden 14 Minuter; thi det var efter det 
fsranjmte ,

Kwbenhavn — o.
Malmoe = -P 30". 
Lund — — 4/ 50", 
Landskrone = -73' 50".
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Helsingborg — — ii' 40"
Helsinger — — i*  50a.

Lcegger man altsññ de 30 Secunder, som Tycho fra Meridianen 
til Malmee har meere end Picard, til de 4 Minuter 50 Secunder, 
som Tycho har mindre til Lund end Picard, saa udgier det den 
Summe af 5 Minuter 20 Secunder, Tychos er mindre, hvilket 
er neye Forffiellen afTychos og Picards observerede Vinkel fra 
Malmeetil Lund, som ser er beviisi. Ligeledes er forhen tydelig 
giort og beviisi, at Tychos Vinkler fra Kisbenhavn af til Lands
krone ere 3 Minuter 50 Secunder mindre end Picards, saa at at 
den smaae Forffrel i Vinklerne til den sondre Side af Meridianen 
reent bortfalder.

For nu at gaae til den nordlige Side af Meridianen, saa er 

det forneden at finde Vinkelen LUH, fom hverken af Tycho eller 
Picard er bleven maalt, og da er efter den ferfte Figur

SUL efter Tycho 6442^00" 
efter Picard - - -

NUH efter Tycho 0^7^30" add. 
efter Picard - - -

— Ó4°59/5O//

— o° 8'10" fubtrah.

64° 5 9/30" 64’51'40"

altsaa i Sobobo “ 18000b o/z

LUH efter Tycho 11 zboz3Q" efter Picard II5° 8^20" adderes

LUL efter Tycho 82°oo/3O// efter Picard 82° 4/2O,/ saa er

KUH efter Tycho 1970 ibo" efter Picard I97°I2Z4O" 

ligesom forhen er bleven fundet, nemlig at Forffiellen er imellem 
begge disse Vinkler KUH —11 Minuter 40 Secunder, og For- 

ffiellen imellem Vinklerne LUH — 7 Minuter 50 Secunder.
Er



/
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Er altfaa til den sftliqe Side

KUH efter Tycho 197° I'oo" 
og efter Picard - - =197*12'40"

faa ntaae den font Complementum 360'00'00" ^ooo'oo"

ÜÍ3600 vccre til den vestlige Side efter T. 162'59'00"-------------------
Og efter Picard - » = 16247'20"

fom ogfan forhen er fundet.

Tager man derfra HUH efter Tycho 19’54'30"

og HUH efter Picard - - = 19'50'40"

faa bliver tilovers for HUK efter Tycho 1430 4'30"

Og for HUK efter Picard - * = 142'56'40"
gandffe noye ligefom forhen er bleven anfsrtt

Da alle sinaae Forssiel faaledes reçut bortfalder/ faa bliver 
kuns allene den Forffiel af 14 Minuter tilovers/ fom Tychos Me
ridian mod Sonden har vccret nteere til Aften fom Picards.

Vel er det fandt, at ait det foranforte til Meridianens noye 
Beftemmekfe ikke er verificeret felv paa A en Hveen, fom Stadet/ 
hvorpaa alting paa det noyefte kunde afgiores, og hvad her er ble
ven anført, (omendffionk jeg er temmelig vis paa hvad jeg har be
stemt af faa gode Grunde) af de der giordte Observationer aldeles 
stadfastes eller i nogen Maade forbedres. Men i Europa tor man 
ikke uden Kongelig Lilladelfe giore faadanne Observationer i et 
fremmed Land, man anstes her font Spion eller font man vil for
vande Stadet/ hvorpaa man noye feer sig omkring; hvorimod i 
Asien man tanker der, at man er en Skattegraver/ eller vil famle 
Skatter paa de Stader, font man noget noye underfoger. Saa 
forffiellig er Tankemaaden! Kong Gustav den Tredie, font felv 
er Philofoph og Mathematicus, kan, Hvad Hvem angaaer, der- 
udi giore en eller anden Forandring/ og ved en Obélisques Opreis- 
ntitg, til en evig varende Amindelse, aldeles hellige Uranien den
ne He, hvorpaa Grunden er lagt til den fande Orden i vores heele 
Soel System.
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Det var nu notwendig at faae Efterretning om det Picard af 

Bartholin viiste Manuscript af Tycho, men ved al den Umage jeg 
har giort mig selv med Tilladelse paa det Kongelige Bibliothek, 
hvor Tychos Manuskripter forvares, har det mig ei vceret mue- 
ligt at faae mindste Spor paa ommelte Manuscript, som har gi
vet Anledning til den hele Sag.

Jeg maatte for alting vide Tiden, naar diste Observationer 
til de foranforte Kirke Laarne vare giordte; thi at forestille sig, 
at Tycho den Tiid, han var forsynet med saa mange Instrumen
ter, og efter saa mange Aars Observationer, ei ffulde have mar
ket den Feil i Meridianens Bestemmelse, seer jeg an som en For
brydelse imod saa stor en Mands Kundffab i Astronomien, uden 
hvis utrættelige Fliid og Umage maaffee den hele Videnskab af 
Astronomien var endnu indffrcenket i snevre Grcrndser.

Til Lykke fandt jeg i det Danffe Magasins 2der Bind, som 
fra pag. 161 til 372 handler om Tycho Brahe, disse betydelige Ord 
anforte pag. 209 ved Aaret 1579:

"Vi sinde iblant Tyge Brahes ffrevne Obfervat. aftron., at 
" han ved disse Tider haver ogsaa paa Hvem giort adffillige geo- 
” graphiste Observationer, hvoraf de fleste gaae ud paa at vise, 
" hvor langt der var ei allene fra det eene til det andet Steed der 
"paa Om, men og fra Uraniborg og andre Stcrder paa Hvem 
"til de omkringliggendeKiobstcederKiobmhavn, Helsingor, Hel- 
” singborg, Landskrone, Lund, Malmee rc. Iblant andet har han 
" sammeftccds antegnet, at der imellem Helsingborg Broe og den 
" yderste Broe ved Helsingor ere 7950 Alne eller 15900 Feder, 
” eller og 2650 Favne, hvoraf em gier tre Lybffe Alne, mm en 
" Alen to Feder. Han har og der anmccrket, at der da fandtes i 
" Danmark disse Kirker, i Skaane 615, i Sicclland 336, i Fym 

3I5/ i Jylland 984 "

Vel er det sandt, at her ikke ncevnes Positions Vinklerne, 
mm allme tales om Distancerne, saa at det. kunde vare et andet

Manuscript
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Manuscript af Tycho, hvoraf denne Efterretning er taget. Men 
da Picard i hans Voyage d’Uraniborg pag. 77. ogfaa anfsrer af 
Tychos Manuscript, at han angiver Sundets Brede fra Helsinger 
til Helsingborg 7950 Alne, eller 15900 Feder, saa kan man vel er 
tvivle paa, at det Manuscript, som Picard har havt, maae vcere 
det samme, hvoraf derefter er taget det forhen anferte i des Dan- 
ffe Magazin.

Heraf er det klart, at denne Tychos Opmaaling af Vink
lerne maae vcere ffeet i Aaret 1579 eller vcd de Tider, og at Ma- 
nuscriptet, hvorudi han har antegnet samme, har vcrret udi Glem
me af det Kongelig Danske Selffab til den nordiske Histories og 
Sprogs Forbedring, som har udgivet det ommelte Danffe Maga
zin i 6 Bind fra Aaret 1745 til 1752; og er det virkelig at beklage, 
at saa roesvcerdig og nyttig et Foretagende af sira fortjenstfulde 
Medlemmer af dette lcerde Selffab er bleven afbrudt kort efter det 
begyndte.

Det var altsaa naturlig, at jeg maatte addresiere mig til Sel- 
ffabets Forstander, nu salig Etatsraad Langebeck, for at faae, 
om mueligt, bemelte Manuscript at see; men ogfaa her, som sa
lig Langebeck har sagt mig, var ikke faadan et Manuscript at 
finde. Efter alt det foranforte maae jeg altsaa antage, at saa- 
dan et Manuscript har vceret til, at denne Opmaaling af Vink
lerne er ffeet i 1579, etter ved de Lider, og at dette Manuscript 
er et meere til, etter ogfaa ffiult under Stev og Muld, i nogen 
Lugning med Stcedet, hvor Uraniborg har staaet, som i Picards 
Tiid har vceret une infame Voirie, vid. pag. 70. dans ion Voyage 
d’Uraniborg (a).

Dd 2 I

(a) Uventendes har jeg havt den Lykke at see dette Manuscript for nogle Uger siden, da der 
blev solgt PÑÑ salig Langebecks Auction under Titul: Obiervationes aftronomic-æ Tych. 
Brabei ab anno 563 — gi iblant Manuskripterne pag. 560. og ere disse Observationer 
^irMg giorte i Aaret 1579.
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I 15.79 var Tycho endnu ikke forsynet med faa mange In- 

strnmenter, Umniborgs Bygning har vel neppe verret ftcrLig/ og 
man seer af andre den Did glordte Observationer/- at man i Me
ridianen har havt den Fei! paa 15 Minuter/ det er 1 Minut i 
Did. ‘ Thi der skrives in- Prolegomenis Hiftoriæ cæleftis Tycho- 
nis Brahe fol. 1672. pag. go. ont de Wirtenbergfle Observationer: 
” Anno 1578 die 2g Novembris correxit lineam meridianam ex 
’’ altitudine Solis prope Horizontem, dicit diícrepafle a priore 15 
” Minut. " Og det var den bersmte Moeftlin, som denne Feit ved 
Meridianens Bestemmelse Har begaaet og derefter opdaget. At i 
1579.1580 og 1581 Tychos Meridian ikke har vceret fuldkommen 
rigtig/- men at den har afviigt i det mindste i Tiid 1 Minut, det 
er 15 Minuter in Grcul Bue, meere til Aften end den derefter af 
Longomontan antagne Meridian, rnaae man snart flotte/ naar 
man sammenligner de saavel af Tycho som af Longomontan an- 
ferte Maanens Formerkelser, som af begge ere observerede paa et. 
og det samme Stå

Ricciokis. in Almageíto novo Tom. I. pag. 375. NNsdrer tr0- 
Ugen den af begge angivne Tiid af Maanens Formerkelser i 1580 
og 1581. Det heder der: 1580 Lunæ eclipfis 31 Januarii tota- 

, Ës obièrvata Uraniburgi a Tychone ex Tomo I Progymn., pag. 
114. Hora IO; 9 Min. poli meridiem, vel Hora Io. io Min. ut 
habet Longomantanus (nempe in Theoricorum lib. I. pag. 52). 
15 81 Lunæ eclipies duæ Uraniburgi obfervatæ a Tychone.. Prior 
die 19 Januarii totalis hora 9. 59 Min. p. merid., vel ut habet 
Longomontanus hora I O; Pofterior Junii 15 totalis, hora 16. 57 

z Min. poft merid., at Longomontanus habet hora 17.

Denne sidste Formerkelse har vel en Forffiel af 3 Minuter i 
Did, men Maamn gik under omtrent, da den var halv formor-^ 
ket/ saaledes at den hele Formørkelsens Tiid er kunde observeres.. 
Det er ellers at merrke, at diste anfsrte Tider af Maanens For-' 
morkelstr ere Midten af Formorkelftm

Med
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' Med Aaret 1582 begynder Tychos ffrevne Commentarii over 
hans paa Uramborg giordte Observationer, som ere trykte i dm 
foranfsrte Hiftoria cælefii, og som forvares i Manuscript i det 
Kongelige Bibliothek. Skiebnens forunderlige Veie har man at 
takke for, at Danmark iglen eier denne store Skat. •

Fra den Tiid af har Tycho saavel om Dagen som om Nat
ten hver Dag fortsadt sine Observationer, og det feiler ikke, at 
han jo ogfaa har fundet en Feil i hans Meridian, som efter det 
foranfsrte afvigede 1 Minut i Liid, det er 15 Minuter i Circnl 
Bue formeget til Osten, hvilket noer stemmer overeens med den 
Forstiel i Meridianen, fom Tycho i 1579 og Picard i 1671 har 
taget.

Efter al Formodning har Tycho t den Tiid forandret hans' 
Meridian, uderr at antegne etter tilkiendegive det, four han dog 
ved en derefter foretagen Forandring af hans Meridian har an- 
tegnet.

Thi udi Maanens Formsrkelfe i Aaret 1584 den 7 Noveinb. 
efter den gamle Styl setter Tycho Midten af Formorkelfen horæ 
13. 12 Minnter efter Middagen, og Longomontan kuns hora 13. 
9 Minnter, faa at Tycho der er 3 Minnter sildigere end Longo- 
montan, det er 3 Minuter i Tiid etter 45 Minuter i Circnl Bue 
videre til Vesten. Saa svcert er det at finde og holde Middeb- 
veten! Men udi Tychos Brev af Aaret 1587 in ipfius Epiftolis 
setter han Midten af denne Formsrkekfe hors 13. 8 Minut, og er 
meget ilde tilfreds meí) Wittichio i Casiel, som har fundet Mid- 
ten af denne Fornrsrkelse paa hora 13. 3 Min. hvorfor han bestyk- 
der dem i Casiel, at deres Meridian var i det mindste fernte De
len af en Time meere vestlig end hans paa Uraniborg. Der 
maatte altsaa have varet en Feil i den Castelste Meridian af 12 
Minuter i Tiid, det er 3 Grader af en Circnl Bue, fom et vel 
er troligt, men maae henregnes ti! en Feil i Observationen, hvil
ket ogfaa den fyrstlig Hesten Castelske Astronom Rothman tilkiem 
degioer.

D L 3 Efter
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Ester det foranferte synes det altsaa, at Tychos Meridian 

i Aarme 1579 r 1580 og 1581 haver havt en Afvigning mod Kften 
af i Minut etter saa omtrent i Tiid, det er omtrent 15 Minuter 
r Circul Bue, hvilket er fundet, t Anledning af Picards giorte Ob
servationer, at vcere 14 Minuter i Circul Bue meere til Hsten. 
Men i 1584 synes Tycho, at have vceret for vidt til Vesten need 
hans Meridian, sira at han i 1587 har maattet forandre den i 1584 
giordte Maanens Formerkelse. Sagen forholder sig virkelig saa- 
ledes, og Tycho har selv PÑÑ mange Stcrder i hans Hiftoria cæ- 

x lefti pro anno 1586 tilkiendegivet denne hans Feiltagelse t Meri
dianens Bestemmelse, saa at han fra den 4 November 1586 af 
har betient sig af sin forbedrede nye Meridian, som afviger fra 
den forvidt til Vesten tagne Meridian 1 Minut i Tiid, eller 15 
Minuter i Circul Bue meere til Kften. Thi stråledes ffriver han 
i Hiftoria cælefti pro 1586 pag. 170:

NB. In novo Meridiano monftrabant Armillæ 15 M. ante ve
rum (a) Meridianum. Quare omnia tempora ha&enus ob- 
fervata uno Minuto tardiora funt debito, non tamen ubi- 

’í que unius Minuti & (b) differentia, quia non temper eo
dem modo fe habuit, ubique dimidii.

Pag. 188 siger han: Verum animadvertendum, quod ho
rologium correftum erat ad novam Meridiani inventionem. Ar
millae vero ad veterem monftrabant, ideoque uno Minuto exacte 
tardius.

Og Pag. 210 heder det under 4 Novernber 1586. Azimutha 
funt ex nova reftitutione Meridiani ante biduum fafta, horologi
um in Meridie correctum. Hvoraf MÑN lttUUe stutte, ñt dêNtte 
Tychos nye Meridian har taget sin Begyndelse fra den 2 No
vember 1586 af. Han unserer videre under bemeldte 4 Novein- 
ber, for at bestyrke den nye Meridians og fande Tids Bestem

melse:

(a) Formodemlig L MñnuscrLptet veterem«/ (b) Er vel i Manuskriptet eit,
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Portea itidem pro tempore verificando obfervabatur Vut 

tur in diftantia æquatoria a Meridiano
H. 5. 15Z 30" Vultur occid. 14o 3 5 z.
H. 5. l6z 55zz Vultur occid. 140 55*.
H. 5. l8z ozz Vultur occid. i z° Il|z 

Ex his colligitur, pofita Afc. reita Lucidæ Vulturis 292° 41^ 8r 
Afcenfione refta Solis 229° 17' ex propria reftitutione utriusque,, 
quod horologium a Meridie huc usque citius jufto promotum fue
rit 4V fere. Verum animadvertendum, quod horologium cor- 
reftum erat ad novam Meridiani inventionem. Armillae vero ad 
veterem monftrabant, ideo que uno Minuto exaéte tardius»

Vel holder man det for ikke faa vanffelig at finde Meridia-- 
nen etter Middagslinien for et Stad. For at fette en Soelffive 
efter famme, er det ikke heller faa fvcrrt, thi Linierne paa Soel- 
ffiven ere gemeenlig faa tykke, at det der ikke kommer an paa Mi
nuter etter halve Grader. Men til aftronomiffe Observationer er 
det een af de vanffeligfre Ting, og man kan vare vis paa, at der 
endnu ere mange Observatorier, hvis Meridian saavel til sondre 
som til nordre Kanten ikke fuldkommen er rigtig. Jeg vil til Be
rns herom allene anfere det Parisiffe Observatorium, fom en
hver maae tilsiaae at vare et af de ypperligste i hele Verden. I 
Mémoires de l’Academie roíale de Paris l’année 1740 finder niait 
en Mémoire de la Méridienne de Paris prolongée vers le Nord 
par Mr. Caffini de Thury, hvorudi Han vil verifiere Observatorii 
Middagslimen imod Norden. Picard havde ladet oprette en Py
ramide i Montmartre paa Middagslimen, fom ganer til Nord
kanten af det Parisiffe Observatorium. Som Picard felv ffal 
have efterladt i Manuscript, ffal han have fundet en Feil i Py
ramidens Settelse 6 Secunder for vidt til Vesten, men Caffini 
fandt den at vare 10 Secunder ligeledes til Vesten. Man angi
ver det vel for Secunder af en Circul Bue, og da 15 deraf givre 
i Secunde i Tiid; saa var Feiltagelsen kuns henimod 1 Secunde 
i Lud, hvilket var snart den sterste Noyagtighed i Middagslinien, 

Men
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Men ffulde disse Observationer verre giordtë"irnFTicardFSuT 
Drant, som, efter hvis for er anfert, havde en Feil af 30 Secun
der, saa maae Fèiltagelsen i Pyramidens Scrttelse om sag meget 
voere storre. Hvad ffal man altsaa sige om Meridianen af andre 
Observatorier! Tycho, som uden Hielp af Penduler, Télesco
per og de noyagtigfte Instrumenter forsynede med Lelescoper, no
gle Gange har forbedret sin Meridian, bor for alle Astronomer 
voere et Monster, at de ikke alt for sikker forlade sig paa deres 
Middagslinie, som er Grunden til den sande Tiid, og folgelig til 
Den hele Observation. Saadan en Forbedring af Middagslinien 
angivet og den forriges Feil tilstaaet, maae undffylde enhver Astro
nom, ligesom jeg ogsaa er forsikkret om, enhver for saadan en 
Feil Vil UNdffylde den store Tycho Brahe.

Si quid novifti reEtius lilis,
Candidus imperci.

Beffri-
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Beskrivelse
ovrr tvende

Lalcedonrske Skuestskker.
bestaaende

af Calcedon Stalactiter i deres hule Matrices
begge fra Fee roerne.

Ved
J. D. CAPPEL.

L^jteen-Rigets rare og sieldne Produkter, fornemmelig de, font 
findes i Danske og Norske Provincer, fortiener den meefte 

Opmærksomhed, allerheldst naar saadanne Sknestokker i nogen 
Maade kan ligesom fore os paa de Spor, hvor man kan haabe, at 
faae nogen Oplysning og Kundskab om en eller anden Naturens 
Hemmelighed og ffiulte Virkninger i dens underjordiske Vcerkste- 
der, eller de kan anvendes til noget andet nyttigt, saasom til at 
udarbeides og forcrdles af Konstnere. Til dette sidste Fag henho
rer de skionne Calcedoner, som i temmelig Mcengde findes paa Is
land, men fornemmelig paa Fccroerne.

Alderdommen har hort agtet dette Slags êteene, dog under 
andet Navn, og man har i de Tider derpaa anvendt konftig Udar- 
beidning. Jeg har erfaret, at fremmede Nationer ere begicrrlige 
efter de Islandffe og Fccroiske Calcedoner, og henter dem fra os, 
for at udarbeide dem til adskillige Kostbarheder. ' Hidtil ere de hos 
os ikke ftmderlig nyttig anvendt uden til Sknestokker i en etter an
den Mineral-Samling, hvor man som en ftorre Sieldenhed antref 
fer et eller andet afbrudt Stokke Calcedon gerneenlig afmelket blaa-

Ee graaelig
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graaelig Farve, som i Dannelse og Figur ligner Tapformed Dryp- 
sieen, eller har Anseende som Iistappe uden nogen Matrix. Disse 
meer etter mindre giennemsigtige Calcedon Tappe kan ikke vcrre 
vulkanisse. Produkter, thi Calcedouen taber ved Glsdning aldeles 
fin Klarheds Grad, bliver gandsse opac og hvid, den er desuden 
for fig selv og uden nogen Tilsats gandsse og aldeles usmeltelig, end
og i heftig Ild for tvende Blceseboelge (a). Attsaa henherer disse 
bemeldte Calcedoner ikke til pori ignei, men til pori aqvei (b).

Dm Flindt- eller Agath-artede Stalactiter findes, saa vidt 
jeg veed, intet meldet i noget mineralogiss Skrift, end og ikke i 
Herr Wallerii senere udgivne Syftema mineralogicuirr, Men da jeg 
har vccret saa lykkelig, at blive Eyere af nogle meget rare Calce- 
donisse Matrices fyldte med smukke og besynderlige figurerede Cal
cedon-Stalactiter alle fra Farverne mig tilsendte, med ffriftlig 
Beretning om Stedet hvor de ere fundne, fra den der verrende Chir
urgus Herr Schröter, saa er det mig en Fornsyelse hermed at kun- 
neludrage til Fcrdrenèlandets Natur-Historie ved at fremvise Teg
ninger i naturlig Storrelfe og kort Beskrivelse over tvende saadam 
ne Calcedon Modre.

Tab. I. Figur, i, 2 og 3 forestiller i adssittig Vending en ute
rus calcedoneus funden ved Lamhau paa Fcerse, den er fyldt med 
Calcedon Drypfteen dannede ligesom af nedsiede og paa Veyen 
meere etter mindre fammensiudte og sterknede Draaber etter Kug
ler, som udgior beugende etter og fra oven til neden staaende knodre- 
de Tappe etter Stcenger af forssicellige Figurer.

Fig. i. forestiller uterus etter matrix med dens everste bngede 
Calcedon-Skorpe og dens eene heele Side. Den everste Deels Su- 

J perficies

(a) Een Part pulveriseret Calcedon formanget med tvende Parter Krit har jeg ved stra-ng 
Ild smeltet til et grønt gienncmsigtigt Glas. Sort Hornflint ligeledes pulveriseret og 
Krit i samme Proportion smeltede ligeledes til et grønt giennemsigtigt Glas, hvis Klar- 
hed dog VÑV mindre end det fsrstes.

(b) See, Ridder Wallerii íy fiema mineralogicum Tom. II. Holmiæ 1775 ClaiT. IVta <jen. 
60 og 61.
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perficies er ujevn, ligesom Koppe-Ärret, og af en bruun og grsn- 
plettet Farve, Under-Skorpen er udvendig meere jevn tillige meere 
grenpletted end Over-Skorpen, men paa den heele Side var Skor^ 
pen halv giennemsigtig, hvidagtig eller melket, bleeg guulagtig med 
en liden gronagtig Skiccr, hvor igiennem, naar den holdes mod 
den klare Dag eller mod et Lys, dens inderste Huulhed og de der 
ffiulte Calcedon Tappe oplyses og kan tydeligere og bedre sees end 
fra den anden aabne og afbrudte Side Fig. 3, hvor Matrix har 
vceret storre, eller fra den aabne og afbrudte Ende Fig. 2, paa 
hvilket sidste Sted sees temmelig tykke Calcedon-Drypsteen (Stalac- 
titer) neften alle som ftaaende Stotter med Enderne fast heftede til 
overste og underste Deel af Moder-Skorpen, saaledes som Teg
ningen viiser.

Fig. 3. afbilder den aabne afbrudte Side af matrix eller ute
rus, prydet med Stala&it Fosters af forffiellig Forlighed, samt 
meere kiendelig end ved Fig. 2, diste udgior stagende Calcedon Stot
ter, eller og hængende Tappe af fammenfludte Draaber. Iblandt 
de spcrdeste har nogle Anfeende ligesom Perler trakte paa en 
Traad, andre ligesom de havde vceret smaae blode Kugler siadaa- 
tig sammentrykte en oven paa en anden, diste spcede Stalaftiter ere 
i Brokket fiin halv giennemsigtig Calcedon, men udvendig matte 
og ligesom sterk pudrede med en hvid Jord, fra hvilken de ikke med 
Skedevand kunde befries, de storre Stala&iter ere blaalig melkede 
og halv giennemsigtige, dog ere disse og udvendig ligesom gandffe 
tyndt pudrede.

Herr Schröter melder at denne beskrevne Calcedon Matrix fand
tes fyldt med Leer og Mos, og faftheftet til en Klippe, ligesom 
han mange andre Steder har seet siradanne Calcedon Stalactiters 
Matrices hcmgende fast ved Klipperne endten midt i Steen-Klip- 
pen eller i dens Rcevner og Hunter. Ved Lamhau har ban seet 
en Gehvelvt af Storrelse som et temmeligt stort og rundt Bord 
fyldt med Calcedon Tappe.

Ee 2 TAB.



226 C. Beskrivelse
Tab. IL & III. Den anden Calcedon Matrix hvis Aftegning 

sees Tab. IL og III. er dog ikkun et Stokke af en heel, hvilken flut- 
telig, efter Swkkets Anseende med dets overfte og underste Skorpe 
a og b, hvilke jeg kalder Lag og Gulv, samt mellemstaaende Sta- 
lactiters mcegtige Swrrelse, maae have vceret meget stor. De 
mellem Calcedon Taget og Gulvet ftaaende, liggende eller hän
gende Stalactiter ere anseelige klare og Monne, nogle ligner Trceer 
eller Coral-Stammer medfore afbrudte horizontal udftaaende Si- 
Legreene samt Redder, andre ftaaer imellem Gulv og Tag som 
Stotter.

Tab. li. viiser den Side hvor de Coraldannede Calcedon Gree
ne t deres ftaaende, krogede og udstrakte Vandinger gior mod En
den d en Figur, som nogenledes ligner Forparten af en Sphinx 
med sine udstrakte Forfodder, men mod Tegningens anden Ende 
c hanger nogle smukke opalfarvede Calcedon Tappe, og under Ta
get sees tvende halve Kugler fasthaftede, een henimod hver Ende 
af Taget. De afbrudte Greene har Skin og Klarhed i Brukket 
neften ligesom lidet melket Glas.

Tab. in. viiser den anden Side af de i denne Matrix bestnde- 
lige coralloidisse Calcedon Stglactiter, de af diste, hvis udftaaende 
Greene ere afbrudte, har i Brukket fra Middelpunkten til Peri- 
pharien kieudelige Straaler, sårdeles har en Green i dm afbrudte 
Ende i Cmtruni ligesom et Marvhul. Under Taget mod dets eene 
Ende hanger en Calcedon Stalactit dannet ligesom en Sak, län
gere derfra ben under Tag-Skorpen sees tvende halve Calcedon 
Kugler angroede, disse har ligesom den Sakformede liflig spillende 
Opal Farver.

Jab. IV. Forestiller ved Fig. i. Omritzningen og Storrelsen af 
Calcedon Taget, og ligeledes Gulvet ved Fig. 2. Taget havde 
ovenpaa ligesom smaae toppede Hoye med Dale imellem, saaledes 
som Tegningerne udviiser Tab. II. og III. Hoyene ere fra Toppene 
og neden omkring ligesom overkladede med kalklignende Skorpe, 

men
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men i Dalene, hvilke i Midten havde en fordybet Tragtforme-k 
Punkt eller Nedsynkning, sees Tagets blottede Calcedon Art, fom 
ovenpag var lys soedfarvet. Gulvet er jevnt alleene neden under 
er det ligesom paaLcrngden overkalket med en stiv Borste, der kunde 
have giort Streger og fiine Fnurer i den kalklignende Materie.

Denne sidst beskrevne og Tab. il og ill. aftegnede Calcedoss 
er efter Herr Schröters Beretning fundet paa Insulen Stromoe 
ved Siegneboe i en Bock eller Aae under en stor Klippe, hvorfra 
den formodentlig var nedfalden.

Jeg formoder, at Calcedon Stalactiterne ferst have verret' 
Zeolithiffe fer de bleve Calcedon artede. Zeolithiffe Stalactitev 
ere af Mineralogerne vel endnu ukiendte, dog kan de maaffee exi- 
srere lige saavelsom der findes cristalliseret Zeolith. Efter de af 
Herr Hof-Apotheker Meyer i Stettin omhygelig anstillede Forseg 
med den straalede Zeolith, har han formedelst vaade Oplosnings- 
Midler og Fcrlding befundet, at den beftaar af | Part Kiseljord, 
I Allun-Iord og I Kalk-Jord (c). Da nu af reent Leer med acido 
vi trioli efter Herr Marggrafs Methode behandlet epleses og udtrek- 
kes megen virkelig Allun-Iord, og den ovrige uoploselige Deel af 
Leeren derefter er befundet at verre Kiselartet, saa fynes det rime
ligt, at i det mindste den straalede Zeolith har sin Oprindelse af err 

. kalkhaltig Leer eller Mergelart, som af en vis mineraliff Vcrdffe 
eller Fugtighed oploft og filtreret giennem en Matrix ind i dens ind- 
spcrrrede Huulhed der kan danne zeolithisse Stalactiter, hvilke for
medelst den ítagnerende og indestuttede Fugtigheds indvortes Gcr- 
ring kan blive forvandlet kil Calcedon; eller og bemeldte Jordart 
ved naturlig Blanding af Zeolith- og tillige Agath-giorende liqui-.

E e 3 dum

(c) See- Beschäftigungen der Berlinischen Gesellschaft Naturforschender Freunde. Zweitem 
Band XXIV pag. 474. Ridderen ^err Bergman har og anstillet Forsog med Zeolithen^ 
og fundet at 100 Deele af Andetfors Zeolith holder henimod 80 Deete Kisel, ii Deelr 
Leer og 9 Deele Kalk. See Herr H. F. Scheffers chermfke Föreläsningar, rorande Sal
ter, Jordarter, Vatten , Fetmor, Metaller och Färgning, famlade, i ordning 
oçh med Ainnarkningar utgifne. Upfala 1775, ^g. rKZ. Ajam. 3»
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dum oplofts og danner baade Calcedon Matrix og Stalactiterne 
inden i samme.

De afbrudte Calcedon Greenes eller Stcengers straalede Sam- 
menscetning fra Centrum til Omkredsen har megen Lighed med 
siraalet Zeolith, og giver Anledning til de Tanker, at Mergel eller 
og Zeolith kan ligesaa vel blive Calcedon, som Krit kan blive til 
Flint.

Denne min Formodning bestyrkes i nogen Maade af den kalk
lignende matte Skorpe paa Calcedon-Moderen og nogle af dens 
Stalactiter, hvorom er mceldet i det foregaaende, og omendffiont 
denne kalklignende tynde Skorpe ikke oplofts af Mineral-Syrer strå
ledes som ftraalet Zeolith, saa kan den dog have sin Oprindelse 
af Zeolith-Iord, ligesom den hvide haarde Skorpe paa sortagtig 
Horn-Flint ikke aldeles oplofts af Mineral Syrer, og dog er der 
florsie Formodning til at troe at Flinten er genereret afKriden (d).

Zeolithens Forvandling til Calcedon givres end meere formo
dentlig ved et mineralfft Skueftokke i min Samling, hvilket be- 
staar til halvdeelen omtrent af smuk Calcedon, det evrige Zeolith, 
begge Steenarter sammensiudt stråledes i hinanden at man ikke kan 
udmerke den egentlige Grccndft, hvor den eene af bemeldte Steen- 
art flipper og hvor den anden begynder.

Herudi vil Naturkyndiges Opmærksomhed og Erfarenhed i 
Eftertiden give noermere Oplysning og Vished.

Over andre merkvcerdige Calcedoniffe Skuestokker vil jeg ved 
Leilighed, Tid efter anden, om Gud sparer Liv og Helbred, indle
vere til det Hoy-oplysre Selskab Beskrivelser med fornodne Af
tegninger.

(d) See, Wallerii fyftema mineralogicutn Pars l. pag. 290. obferv. 2. No. 4 og 7 (a).

•í-¿-----
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§^ed en og anden Leilighed har jeg fsgt at giere Naturforskerne 

opmcerksom paa de Skabninger, somere ffiulte i Dyrenes 
Indvolde. For at opnaae dette var det fornemmeligen nodvendigt, 
at bestride og igiendrive den Overhaand tagende Fordom, at de 
Orme, som findes i de menneffelige og dyriffe Legemer, have deres 
Oprindelse uden fra, iscer af Vandet. Neppe vilde dette kunne 
ffee paa bedre Maade, end ved at undersege de Vande, fra hvilke 
de kunde komme ind i Dyrene: ved noye at beffrive de Orme, sour 
leve i Vandene, og ved paa nye at examinere de i de dyriffe Lege
mer forekommende Orm-Arter. Hvad jeg heri har udrettet, og 
hvor mange Opdagelser dette Foretagende har forandlediget, er i 
mine Skrifter lagt for Dagen. Aldrig fandt jeg udenfor Dyrenes 
Legemer smaa eller store Spol-Orme, Bccndel-Orme, eller de nye 
Trichurider, saa lidet stun de bekiendte Faare-Flynder, ei heller 
Fafciola inteftinalis, men nok af andre Orme-Arter, endog de, som 
store Naturforffere uden tilstrækkelig Opmcrrksomhed have anseet 
for disse sidste.

I mit Skrift von wurmen des süssen und salzigen Was
sers s. 146 bekiendtgiorde jeg, at Ikterne i det sode og i det salte 
Vand vare forffiellige fra Faare-Ikten eller Faare-Flynderen, og 
fatte det i Tvivl, at denne nogensinde var funden i Vandet, hvor

fra 
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fra dog de beste Skribenters paastaae, at den indkommer i Faa
rene. I MiN hiftoria vermium Helminth, p. 7. beviiste jeg tydeli- 
gen, hvor ugrundet dette var, og tilkiende gav,, hvad fom hertil 
havde forledet Naturforskerne; tillige beffrev jeg fire og tyve Ikte- 
Arter, fom jeg ofte havde fundet i Vandet, mm aldrig den, som 
opholder sig i Faarene. Jeg markede allerede den Tid ikke allene 
at den var en egen Art, men at hine endog vilde udgiere et fcerskilt 
Slcegt fra Faare-Flynderens, dog fatte jeg dem fom Paarerende 
hos hverandre under det engang antagne generiffe Navn Fafciola, 
og lod det vcere nok at bestemme deres fpecififfe Forffiel, og allene 
paa Danff at give dem det udmcerkede Navn as Flad-Orme. 
Dette ffeede, deels fordi de engang vare blevne antagne for Fafci- 
olæ, deels fordi jeg den Tid ikke kiendte fleere fande Ikter, som 
havde kunnet giere Faare-Ikten Selskab. Men, da en neye 
Grandffning i Fiskenes Indvolde forffassede Faare-Ikten mange 
sande Bredre, blev det Tid at oprette et eget generiff Navn for 
Vand-Ikterne; jeg lod altsaa Zaare-Ikten beholde sit Slegts 
Navn Fafciola, tilfoyede denne i min prodromo Zool. Dan. endnu 
ni nye Arter og lod disse stikke paa den tredivte Tabelle af Teg
ningerne til den Danffe Dyr-Historie; Vand-Ikterne derimod gav 
jeg efter deres flade Dannelse det nye Slegts Navn Planaria, eller 
Flad Orme; og af disse staae paa den 32te Tavle tre Arter, som 
ere fundne i Havet. Jeg venter altsaa ikke, at man herefter vil 
sige med Hr. Professor pallas og Hr. Pastor Schaffer, at Faare- 
Ikten allesteds i Vandene falder enhver i Hyet, som vil soge den, 
faa lidet som man vil see sande Spol-Orme (Aírarides vermicu
lares) at fremkomme af Flue-Mg, eller finde dem i Moser, faa ofte 
man end har fagt at de der i Hobetal opholde sig; de boe allene i 
Dyrenes Legemer og ere meget forffiellige fra Flue-Larver.

Endog den store Spol-Orm og Bande! Orurene leve allene 
i Dyr. Hin udmarker sig tydeligen fra Regn-Ormen endogfaa i 
det udvendige ved sine tre Vorter paa Forenden (hvilket Redt 
allerede har "ladet aftegne, og hans Eftersolgere have overseet) faa- 
uelfom ved ikke at have Regn-Ormens Borster, og den Lumbricus, 

inteili-

*
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inteftinalis, font Ridder von ¿titne i sit Natursystem Side 1077 
angiver at vcere en Udart af Regn-Ormen, er den sande Spol- 
Orrø forø han paa nccsi foregaaende Side kalder Afcaris lumbricoi- 
des. Dette sees klarligen blank andet deraf, at han i amænic. 
acad. vol. 5. p. 134 anforer just det samme Orø L. inteftinali, som 
han i Sy (tem a fremscetter forø Regn-Ormens Skielnemcerke fra 
Spol-Orrøen, nemlig, at den intet Bcelte haver, endffiont dette 
ikke er noget tilstrækkeligt Mcerke, saasom mig ere forekomne virke
lige Regn-Orme, paa hvilke intet Batte var at fte. Hr. Unzer 
vil engang have fundet en Bcendel-Orm i en Park, og paa denne 
enkelte Erfaring har man overalt paastaaet, at Ba'ndcl-Ormen 
kom af Vandet ind i Menneffet; jeg har herom omstcendeligen talt 
med denne vidt beromte Lcege, og han havde intet imod, at dette 
enkelte Exemplar kunde paa det Sted vcere gaaet fra en Fiff, ja 
selv fra et Memreffe. En lige Beffaffenhed man det have med den, 
som Herr von finite engang vil have fundet i en Brond, og forø 
han snart udgiver for at vcere den gemeene (T. vulgaris) snart 
den eenlige Bcendel-Orm (T. folium). Det vilde have meere 
Sandsynlighed, at Bccndel-Ormen kom fra de spiselige Fiff, hvori 
den ofte findes, ind i Mennesket, hvis ben hos Menneffet ikke hav
de et Hoved, forsynet med gandffe andre Organer, end de hos Fi
ffene. Dog herom en anden Gang.

Mcerkvcerdigt er det, at, ffiont diste tre Ormearter ere af lige 
Alder med Menneffet, og beständigen have givet Lcegerne nok at 
giore, men dog i jaa mange Hundrede Aar er forbleven i den stor- 
ste Uvished om en til deres Forebyggelse eller Kdelceggelse saa vig
tig Omstændighed, som deres Oprindelse uden eller inden fra , eller 
og antaget med almindelig Bift.ld den efter mine Tanker falff sy
nende Formeening om deres Herkomst af Vandet eller fra Fiffene. 
Det var forbeholden vores naturforffende Tidsalder at udbreds 
over denne dunkele Materie et klarere Lys, ligesom den Brnnsvig- 
ffe Lcrge, Herr wagler at opdage den fierde Ormeart i Menne
ffet, Erichunderne. Hans afdsde Lcerer var saa stolt paa denne 

Ff Opdagelse,
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Opdagelse, at han maatte deele Len med ham (a), ffient den alle
ne tilhsrte Discipelen. Min sortiente Ven har meddeelt mig nogle 
af disse sieldne Orme, og selv den Klakke, som han ved deres ferste 
Iagttagelse henffrev ved Cadaveret. Jeg tvivler ikke paa, at man 
jo vil finde fleere Ormearter i Menneffet, saavelsom sikkerligen i 
Dyrene, naar sieere faae Lyst til at undersoge deres indvortes 
Deele; havde de Romerffe Indvolde-Kigere havt et faadant Kye- 
meed, og de nyere Anatomiker ikke skyer at rage i andre Dyr end 
i Hunde og Katte, saa vilde hine ikke have smilet, naar de hissede 
hverandre, og disse ikke maatt lade Grenlccnderne LEren at have 
opdaget det ftorsre Tal! af Indvolde-Dpr. Det fortiener at mcrr- 
kes, at Le vilde Folk (b) have bestemte Navne til de smaa Dyr, 
som de scedelige Nationer ikke kiende, endssiont de forekomme i de
res daglige Spise. Er det de mange Adspredelser, som hindre de 
sidste fra at agte paa det de have mellem Hcenderne, eller er den sig 
selv overladte Natur meere ffarpseende og vaersom, end den af 
mange Locrere opdragne l

Forend min Zoologiæ Danicæ prodromus udkom, vare, fbr*  
uden de man har fundet hos Menneffet, neppe 6 eller 7 Indvolde- 
Orme bekiendte og af tilforladelige Bemcerkere bestemte. For at 
bibringe nogle nye Iagttagelser vil jeg korteligen igientage dem:

åveiscn (Gordius marinus) er den allmindeligste; den lever i 
de fleeste Strandfiffe, undertiden i selve Kiodet, sielden i Indvol
dene, ofte uden paa dem, forffielligen indviklet, altid kringelboyet. 
Den er ingen Traad Vrm (Gordius) hvorfor rnan efter Herr von 
Liune har antaget den men en sand Afcaris, tilspidset paa den ene 
Ende, og i Len anden forsynet med trende smaa Vorter. Jeg kan 
ikke troe, at den er Aarsag til den hos Fiskerne paa de Bergenffe 

Kyster

(a) I hans differtatio de morbo mucoso, Göttingse, 1762, pag. 41. Jeg Mññ herved erin
dre, at den lige udstrakte ikke er andet end den stedvanlige liden Spvl-Orm (alearis ver
micularis) den kringelbsyede med den haarfine Ende derimod er en indtil Len Tid aldeles 
nbekiendt Art.

(b) See de Grsnlandffe Navne ril saa mange Zndvvldr-Hrme i prodromo Zool. Dan. pag. 
214, »3 i Registeret pag. 273,



iscer om Giedde-Kratseren._ _ _ _ _ Z27
Kyster giccngse Spedalskhed (c) ; dens megen Lighed derimod i det 
lille med den store Spol-Orm er betcenkelig.

Gordius lacuftris kiender jeg ikke; hvad jeg har sundet i Giedde- 
Leveren vare virkelige Bcendel-Orme, ikke Traad-Orme.

Fafciola hepatica eller den oven omtalte Faare-Flynder.
Fafciola inteftinalis er lnig ikke forekommet. I amæn. acad. 

vol. 2. p. 71. heder det, at den ofte findes i Boekke neppe saa stor 
som en Melon-Kierne, at den er almindelig i Maven hos Hunde- 
stellene og der bliver sita stor som Kremen i et Grccskar, og i Bra
senen 2 Alen lang. En besonderlig Tilvccxt ister paa saadanne 
Steder, font ester Herr von Lûmes Fornreening ißke ere denne 
Orms egentlige Boelig, thi den ffa! have hieme i Vandet. Paa 
denne Maade havde Slumpelykken bedre sorget for denne Skabning 
end som Forsynet, thi hin giver Ormen Leilighed at eede sig i Bra
senen tybog lang indtil 2 Alen, naar denne anstrtter dens egent
lige Storrelse ikkun paa 2 til 3 Linier. Dog Ormen i Brasenen er 
tilforladelige» ikke Melon-Orrne i Bcekkene, og fandjyuligen ikke 
Grccskar Orme i Hundesteilen. Melon-Ormen formoder jeg at 
vcere min stribede Ftad-Orm i Zool. prodr. 2696, og Grccskar 
Orrne vil en noyere Paaagter i Fremtiden ncermere bestemme.

Fafciola barbata er ligesna lidet en Ikte som en Bcendel-Orm, 
dersom den, saaledes som Herr von Linne og Herr Pallas vil, ffal 
verre een og samme med den sidstes Tænia Hæruca (d); dens ned
trykte Legeme faa stor som en Agurk-Kierne og dens om Munden 
samlede Vorter opvcrkke en grundet Tvivl om, at den er Hr. Pal
lasses Hæmca; denne horer til det nye L.ratftr-Slegt (e), hvis 
Mcerkeer, at vcere langstrakt og rundet, ogat have enfremffyde- 
lig Snude, besatt med spidse Pigger. Herr Aoelreuter fandt en 

F f 2 saadan * (*)

(c) Paa et andet Sted O har jeg vrist, hvor liden Grund Herr von Linne og andre ester 
ham have til denne Formeening.

(d) Elench. Zooph. p. 415,
(e) Zoolog. Dan. prodr. pag. 2Z.

(*) Von Würmern Side 112.
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saadan i àarpen og anforer den med hosfoyet Tegning i det fem
tende Bind af det Petersborgiffe Akademies Skrifter s. 500, 
t. 26, f. 5 under Navn af Acanthocephalus. Herr Añilas holder 
denne og sin nogle Aar tilforn beskrevne Tænia hæruca for een og 
samme, og paasiaaer i det nittende Bind af bemeldte Akademies 
Skrifter, at have forsi fundet den (5). Herr Zoega anfeer og 
dette mcerkvcerdige Dyrflegt for ubekiendt og kalder det Echinoryn- 
chus (g). Plia den z?de Tabelle af Tegninger til den Dansto 
Dfr-Histone har jeg ladet stikke fire mig i Fiffe forekomne Arter, 
og siden endnu fundet trende forskiellige. Derved er jeg bleven 
istandsat til at kunne domme mellem disse beromte Naturforffere: 
enhver af dem har fundet en nye Art, thi endog den Koelreuteri- 
ffe er forffiettig fra den pallasiffe, og den glatte Kratser er af 
Herr Zoega forft bleven bemcerket, men Wren at vcere den forste, 
Ler fandt og beskrev et saadant tilforn ubekiendt Dyr maa lades 
Len granseende Leeuwenhoek (h), der uanseet hans tydelige Figu
rer og Beffrivelser, er tiere end eengang bleven forbigaaet i de Op
dagelser, hvormed en Deel af vor Tids Naturforffere have giordt 
sig til Gode. Jeg har paa et andet Sted (i) indtalt hans Ret som 
forste finder af Alodevéereu, af Hiulsnucrereu, og af Skcel- 
jnurrereu, der alle tre have sat og endnu holde Naturelskere i Op- 
mccrksomhed uden at de ncevne Deres forste Bemcerker. Den der
imod, som Herr pallas har fundet i et Sviin og ladet forestille 
paa anforte Tavle tredie Figur tilhorer ham allene.

Tænia 

(f) Quemxolim primus— defcripli ; ill. Linneus poítea —nuperrime vero cel. Koelreu- 
ter — propofuit; p. 452, r. 9, f. 2.

(g) Zool. dan. prodr. psg. 214.

(h) Arcan, nat. epiit. 75, p. 313, f. 1, 2. comperi hos vermiculas fefe arcliffime affigere in- 
teftinis angvillarum , ne cum chyli reliquiis extra inteftina egerantur, hvilket dog rm- 
derttden ffeer, fordi de ofte ligge lese i Slimet, naar de have suet sig mam; og p. 314 
vidi cum admiratione multiplices partes hamofos > quibus caput imaginarium undique 
erat oblitum.

(D Vermium hiß. p. 32, 106, og 127.
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Tænia pifcium. Under dette specififfe Navn har Herr Pallas 

anseet alt hvad man afBcendel-Orme har fundet i Fiffene for een 
Art. Ved en anden Lejlighed ffal jeg vise, at de ikke ere een og 
samme, ligesom min prodromus allerede anferer trende forffiellige 
Arter (k). Hans Tænia hydatigena er rnig ikke endnu forekommet.

For at opvakte meere Opmærksomhed paa Beöoerne af Ind
voldene sagde jeg i min hiftoria vermium helm. p. 6. der gives 
saa mange af disse, at deres Undersigning allene ndkrcever 
en god paaagrers heele Levend, og i min Prodromus har jeg 
begyndt at bevise det ferste af Udsigende. Herr Finants-Secretair 
Ioega og Herr Ocho Fabririus, Prceft i Drangedalen have til 
denne Hensigt troeligm arbeidet med mig, og hvad ter man vente 
af en Pastor Goerzms varme Iver, af en waglers svede 
Haand, og begges gode Pyne, da jeg har havdt den Forneyelse til 
dette Oyemed at nedbringe dem et virksomt elekteriff Sted i Jeg 
tilbragte med dem sidstleden Sommer et par paradisiffe Dage i 
saadanne Beffccftigelser, og den store Skaber gav os nye Mate
rie til at forundre os over hans Raad, og til at prise hans umaa- 
lelige Godhed, som opliver alt, endog Slimet i Dyrenes Tarme 
med herlige Skabninger, fanens Indvolde gav os Bcrndel- 
Orme, <5pol(Drme, og en smuk nye Traad Orm; denne havde 
en Uendelig Lighed med et Slags ubekiendte Conferva i ftaaende 
Vandgrefter. frøens Lever var opfyldt med LEg; vi foresatte 
os at undersege disse LEgs Oprindelse i Fremtiden, og, ferend Af
tenen kom, fandt vi allerede den levende Moder, eg pressede saa
danne LEg udaf hende. Men en Draabe af den Slum, som var i 
Freons Tanne, bragt under Forfterrelses Glasset, satte osi den 
sterste Forundring. Det vrimlede af store og smaa Infustons-Dyl', 
som ved deres Klarhed og med de mange over deres Legemer hen- 
strernmende Flimrespidser glindsede fom Selv. Hvor meget lod 
sig her sperge og theoretisereé bedre er det at paaagte og i Stilhed

FfZ at

(k) Lucii) Scorpii Solida,
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at afvarte Naturens Udsigende. Aldrig har jeg enten for eller 
siden fundet Infusions-Dyr i de andre Dyrs Tarme, som jeg ka
ver undersogt, men vel lignende Skabninger i de med Andemad 
tilgroede Vande; til dette Slags henhorer det Dyr, fom jeg i And
ledning af Gtraalermrderm melder om i min hiitoria verm. in- 
fuforiorum pag. 52. og endeel andre endnu ikke bekiendtgiordte.

Tallet paa nye Indvolde-Dyr stiger i ruin Prodromus til 23 
Arter, og efter dens Udgivelse har jeg endnu fundet tvende Hcette- 
(Dvme, tvende Kratfere/ tvende øpol Orme og tvende Bccndel- 
Orme; Hcrtte-Ormeue ere stukne paa den 38 Tabelle af Tegum 
gec til den Danffe Dvr-Histories forste Hcefte, og de tvende 
Kratsere paa den 3?te i den tredie og Bocndel-Ormene, saavel- 
fom en fmuk mig af Herr Professor Ablldgaard tilsendt Heste- 
Orm, han og hun, vil indkonnne i det andet Hcefte.

Neppe vil nogen meere tvivle paa, at det faavel er Umagen 
vcerd at trcenge ind i Dyrenes Indvolde, fom at fare ned i Bier
gene; jeg ffnlde etters anfore de Fordeele, fom Kundffab om deres 
indvortes Husholdning og Nceringsmidler aliene kan give; mon, 
da de letteligen indsees, vil jeg hellere givre mine Lccsere bekiendt 
med en Kratser, som jeg har fundet i Giedden og ladet stikke paa 
den 37 Tabelle af^ovenmeldte Tegninger. Ved hielp af tvende 
Glasffiver at prejje de sinaa klare Dyr er jeg bleven i Standsat 
at see dens Indvendige tydeligere og at give noyagtigere Figurer.

I Slimet af den store Tarm fees hist og her gule cylindriffe 
Legemer, fom deels ligge frie og les, deels rued Forenden hcenge 
faa fast ved Tarmen, at de ikke uden Vold lesrives, ja mange bli
ve endog i Brccndeviin vedhængende. Naar de udtages henscet- 
tes i Vand, forsvinder snart deres gulagtige Anseelse, og deres 
krunnne Legeme bliver udstrakt, stiv og faner en hvidagtig Farve. 
Legemet er glat, uden Spor af Ringe etter Rynker, ncesten lige 
tyk, foran og bagtil lidet gienemssinnende. Forenden er forsynet 
med en gienemststtig nagleformig Snabel, som rundt om er be-
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fat irred mange Rader krümme Hager, saa klare fom Kristall. De 
ere af forstielligt Kisn. Vi vil forst betragte Hunnen, thi uden 
at kirnde hende vil man have ont ved at vide, om Kratseren er han 
og hun for sig, eller begge Dele i een Person, eller om det andet 
Individuum er han, hun eller Hermaphrodit. Desuden er Hun
nen i det mindste i Orme-Klassen og hos nogle Infekter af langt 
ftorre Vigtighed end Hannen, da hun endog uden denne kan for» 
plante sin Art paa steere end een Maade.

Hunnen holder 7 Linier i Loengden og 1 paa tvers. Foran i 
Midten ligger en gienemstinnende Pung, som tager imod Snu
den, naar den trcekker sig tilbage. Paa Siderne af den klare 
Pung ligger tvende smalle og merke Scekker som stroekke sig neden 
for Pungen, og ere opfyldte med smaa fine Korn; mueligen ere 
de Dyrets Lunger: Igienem Pungen fremffinner en smal Kanal, 
som hist og her langt igienem Legemet taber sig og atter bliver syn
lig, og er den store Tarm. En gulagtig klar Hud indtager det 
heeleLegeme lige indtil den bagerste Ende; i samme ligger crgag- 
tige Kugler uden nogen Orden fra Pungen af heele Loengden igie- 
nern; man kan ikke andet end ansee dem for Dyrets LEa. Under 
Presningen brast denne Hud i Midten, men Legemets "udvendige 
Hud blev heel, derved skeede det, at de trykte 2Eg fore i diste tvende 
Huders Mellemrom op ved Siderne af Soekkene og ned til den 
yderste Ende af Halen. Jeg pressede endnu een, og LEggene fore 
ud under de msrke Soekke paa Glasstiven igienem den sprukne 
Hud; en anden Gang soer de ud midt paa Legemet igienem en klar 
Vorte; om denne var foraarsaget ved Hudens klevning, eller vir- 
keligen var Dyrets vulva, er jeg endnu ikke forvisset om. Det 
mærkeligste var, at med SEggene tillige udsted en Mcengde lange 
og fmalle Legemer, liig Avner; de vare vel fire til fem Gange saa 
mange, hvide og klare som Kristall havde LEggenes sterste Lccngde, 
men vare vel sex Gange smallere og i begge Ender tilspidsede; iit*  
denfra saaes tre til fire lyse Kugler, som hos Infusions Dyrene

Hvorfor,
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Hvorfor kunde jeg ellers guste dein (I) end for Jndvolde-Dyr, fiten 
de lignede Infusions-Dyrene , vi allerede have anmcerket saadanne 
i Freens Indvolde, og Herr wagler har funder noget saadarl i 
de lange L)rme (m)z men at udgive den for saadanne, maatte jeg 
have fleere Erfaringer og betragte dem levende.

Jeg begyndte paa nye at sege Kratfere i Fiffene; i en ftor 
kAiedde fandt jeg nu ingen, men i sinaa Torffer, i Hvillinger, 
i Aalen, i R^dspcrtter, i Kam m erter og i Aborrer vare nok 
forhaanden. Jeg bragte dem, ister Hunnerne, under Forsterrelfes- 
Glaffet, giennemsaae dem, tvang dem ved Presningen levende og 
dod at give alting fra sig, betragtede det udladte, og det nu over
alt gienemsigtige Legenre og opffrev mine Bemærkelser. Jeg vil 
ikkun og med faa Ord anfore Folgerne:

1) Nogle Kratsere, som vare mindre end de svrige, og dog 
ikke Hanner, thi der var i deres Invendige intet at see af de Han
nerne stedvanlige Organer, viifte endog ikke ved Presningen noget 
Spor af enten cegformige eller avnelignende Legemer.

2) Andre sierre Kratsere vare i Midten af Legenret paa langs 
tgienemtrcckket rrred en bred Stribe, lig et sortagtigt Net. Forsi 
ved Presningen blev man vaer, at er cegagtigt Legeme udfyldte 
enhver Maffe af det formeente Net, og var omgiven med en sort
laden Rand. Her saaes aldeles intet avnelignende.

3) Hos andre var for Presningen intet tydeligt at bemcrrke, 
men efter samme blev de klarere, og gave endeel cegformige Lege
mer fra sig uden nogen sort Rand, og mange avnelignende af 
lige Storrelse.

4) Fm
(l) Formodentligen har Leeuwenhoek ogsaa feet benne Vrimmel, thi han siger pag. 313: 

Simul eos difleciii ac vi di ¡píos hos vermiculos magnum adhuc vermiculorum numerum 
fuo corpore continere, men videre har hverken han, eller nogen anden sagt os noget om 
disse, eller om Kratscmes indvendige Deele»

(m) Lumbricus variegatus. ZooL dan. prodr. 2604.
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4) Fra nogle udstod sim crgformige, mm en utallig Mængde 

af de avnelignende; diste vare af forffiellig Længde.

5) Hos andre vare de oegformige fmaa og i lidet Antast, de 
avuelignende derimod t saadan Mcrngde, at man ikke kunde over- 
fee langt mindre toede dem; de vare næsten to Gange saa lange 
som de oegformige og laae Knippevris tcrt ved hverandre heele Le- 
genret igiennem.

Hvad ere da diste avnelignende Legemerl Orme i Indvoldene 
- af andre Indvolde-Orme (jeg anfaae dem i Forskningen derfor, og 
man vil sikkerligen engang finde faadanne) eller Hun-Mg, fordi 
Hunnerne aldtid vore længere end Hannerne, og de oegformige 
Han Mg, fordi Hannerne blive mindre baade i Skabning og i An
tast l Ingen af Deelene. De Mgformige ere snarere virkelige Mg 
ftokke, og de avnelignende Foftere, som vare udkomne af Mgstok- 
kene. Jeg saae nogle af de udflodte ccgformige ved Uddunstnin
gen at briste op paa Glasset at efterlade sig en Samling af fmaa 
avnelignende, og nu kan man forklare de ovenanforte Syner:

De under No. i, vare unge ubefrugtede Hmmer.

I No. 2, vare Mgftokkene endnu ikke moedne til at briste og 
altsaa ingen avnelignende Legemer forhaanden.

I No, z, havde nogle Mgftokke udgydet deres Foster, og an
dre ikke.

I No. 4, vare de fleste bristede og havde udladt deres Fostere 
af forffiellig Sterrelse.

I No. 5, vare alle gamle Mgftokke bristede; det vrimlede 
overalt af smaa og store Fostere, af Hanner og Hunner, 
eller maaffee af Unge og Mldere af forffiellig Kuld, og 
allerede vare nogle Mgftokke til det tredie Kuld forhaan-

G g den
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den saaledes som jeg paa et andet Sted (n) har vrist, at 
Rlar-Igteu for hver Mands Kyne paa engang bcrrer 
under fin Bug en aldre og yngere Kuld af levende Unger 
og den tredre Kuld i tydelige LEg.

Ofte onstede jeg at blive noget Liv vaer hos disse avnelignen
de Festere, men dette saavelsom Kratsernes Parring og deres Avle
lemmers nsyere Bestenrmelse maa jeg overlade den folgende Tids 
Indvolde-Skuere.

Hannen er en trediedeel kortere end Hunnen og i mindre An- 
tatt. Snuden, Pungen, Sakkene, den fine Tarm, og den gul- 
agtige klare Hud ere ligesom hos Hunnen, men i freden for at den
ne hos Hunnen er opfyldt med lutter LEgftokke, viser den hos Han
nen en anden Foranstaltning. I den bagerste halve Deel af Lege
met taber Tarmen sig i en stor og klar agagtig Blare; lidet fra 
denne ligger paa langs en anden af lige Storrelse og Klarhed, og 
endeligen to fmaa Kugler af en dunklere Materie paa tvers. Disse 
forenes med hverandre ved en Kanal, fom bugter sig mod Halens 
yderste, og synes at tilhore Hannens Avle-Lemmer. Deres Tall 
og Skilning er ikke eens hos de forffiettige Arter af Aratsere; 
Af Blårene derimod har jeg hos alle Arters Hanner fundet tven
de, dog maa jeg anmarke, at jeg hos en eenefte blant mange Giedde- 
Kratsere har fundet ikkun een Blccre. Ved en stcrrk Presning 
udstod af Gatboret en stimet Fugtighed, og Blerrene saavelsom 
Kuglerne udvidedes og endeligen forsvandt.

Endnu fortiener Kratsernes Snude en liden Opmærksom
hed. Naar man betragter dens udvortes Bevoebnelse, vil man 
ikke undre sig over, at man maa bruge en stags Vold for at faae 
den los. En Walze, besat med 30 til 240 Krumhager, maa 

have

(n) Verm. helm. pag. 50.
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have en stikkelig Fceftelse; derfor steer det undertiden, at Smide 
og Hals blive siddende, og Voldsmanden beholder Kroppen mel
lem Fingrene. Dette giver Anledning til detSpersmaal: Hvor
ledes faaer Kratftren sin Snude les, og hvordan kan den trcekke 
fta mange Krumhager ud af Hudens Folder og Rynker, fom med 
deres tykke Sliim flutter teet cm Hagerne, og udfylde deres Mel
lemrom t Vansteligen vilde man udfinde det, derfom Ikke Kratse- 
ren under den Opmærksommes Hye indtrak sin udstrakte Snude, 
og atter udstod den, det steer faaledes: Snuden indtreekkes fra 
det yderfte af ind i sig selv; de overfte Krumhager vende sig op 
ad og strcekke sig lige ud, dernceft de folgende, og i denne Stilling 
glide Hagernes Cirkelrader hver efter sin Tur, fra den everfte til 
den nederfte, ind i Snudens Aabniug, og tabe sig med den i den 
ovenomtalte Pung. Naar Snuden udstydes, fremkomme forsi 
Hagernes nederfte Cirkelrad, og Hagerne fom ere lige udstrakte 
og ligge plat paa Snudens Overflade, boye sig tilbage i Krum
hager, dernceft den folgende Rad, og faa fremdeles de andre ind
til Spidsen. Det er et behageligt Syn: en Batallion Infante
ries hurtige Exercering med paaplantede Bajonetter kan ikke giere 
sin Oberst storre Fornoyelse, end dette Manovre gier en Natur
elsker. Hvor mange Floere man her ligge stiulte og hvor ucnde- 
ligen sime maa de vcere for at rommes og ikke fees i en liden og 
giennemsigtig Snude, og dog flette faa mange Hager i en vil- 
kaarlig Bevcrgelse og efter Behag indtrcrkke og iglen fremstyde 
faa, fleere eller alle med lige Lethed og Gesvindighed som vi ind- 
boye Fingrene i vor Haand og iglen udftrcrkke dein. Hvad er det 
foren Gud, som mange Aar igiennem opholder hos Mennestet 
Fingrenes Smidighed, og som udruster den i Indvoldene stiulte 
Orm med saa mange Fingre lignende Organer: som befalede hint 
med ti Fingre at udfore tusinde Håndteringer og denne med hun
drede ikkun een;

Gg 2 Figurer-
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Figurernes Forklaring.

i. GLedde -Aratser - Hannen i naturlig Stsrrelse.
a. Snuden.
b. Halen..

s. Hannen forftsrret.
a. Den med Hager besatte Snude«
b. Pungen.
c. Den fine Tarm.
d. Scekkene.
e. Blcrrerne.
f. Kuglerne. .
g. Dm bugtede KanM

z. Hnnnen i naturlig Stsrrelse.
a. Smlden.
b. Halen.

4. Hnnnen forftsrret.
a. Den med Hager besatte Snude,
b. Pungen.
e. Den fine Tarm.
d. Scekkene.
e. Adspredte cegge-rundede Kugler.

5. De af Hunnen udfarende Legemer, stcerk forftsrrede.
a. De LEglignende.
b. De Avnelignende.

Dm
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Om Slimhorne t.
, (Buccinum glutinofum.)

ved
0. F. MÜLLE R.

okillier, Sneglehuse og Muslingffatter have i lang Tid tíL 
draget sig Menneskets Opmærksomhed; man har lidet be

kymret sig om deres Beboere, og ikke stiottet om at kiende disse; 
tvertimod, for at forskaffe sig deres Boeliger udoste man Penge 
uden Undseelse. Fra Lerlms og Scipio indtil vore Tiders For
ster og Rige have Born og Gamle beundret Skallerne og ladet 
Kiemen fare. Havde ingen Apicius vceret, var Dyret i Ksters- 
ffalleu, i Havesnekken og i Muslingen bleven ukiendt, nu maatte 
Dette sees, fordi det ved Nydelsen ikke kunde undgaae vore aabne 
Syne. Med rette fornoyes vi ved smukke Tegninger, hoye og 
mangfoldigen blandede Farver, Bygningers mathenratiste Afmaa- 
linger, og Kegelfigurens uendelige Forandringer, mon ikke Mo
sterne ffutte blive os ligesaa underholdendes mon ikke deres Nier- 
ligheds Pile, som giere Malerens og Digterens idealste Opfin
delse virkelig; deres besonderlige og forstietttge Parrings Maade; 
deres fraffaarne deeles Fornyelse; deres Boeligers Dannelse, og 
deres evrige Husholdning ville give den tcenkende Stof nok til Be
tragtninger. Vel tegner Naturen ikke Skatterne i de nordlige 
Egne med saa afstikkende Farver som under en hedere Himmel, dog 
fremstilles os samme Former, og lige beundringsvcrrdige Beboere; 
og disse have vore Forfcedre overladt os at kiende, at bestemme og. 
at adstå

G g 3
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Larrd- og ferskvands-Sneglene have ikke en faa ffinnende 

Kiortel, som de fleeste Hav-Snegie og derfor kiendes faa af dem 
og fierre vcerdiges en Plads i Samlernes Kabinetter. I det an
det Bind af min Hiftoria vermium har jeg bestemt og beskrevet 
imod to hundrede Land- og Ferskvands Snekkearter, og deri- 
blant sex og halvtredsindstive Arter, som tilhore det nordlige Eu
ropa, og som mig ere forekomne i Hovedstadens Naboelaug. For 
at bestyrke hvad jeg nyeligeu har sagt, maa jeg erindre, at man 
af diste neppe finder sex etter syv Arter i vore Tiders Kokiilie- 
Samlinger. Jeg gav tillige Dyret min Agtsomhed og i Tanke 
Derved at lede Kokillie-Sogernes Opmccrksomhed paa den cediere 
Deels Husholdning, bestemte jeg Skabningens Slegts Karacter 
ikke af Skatten attene, men fornemmeligen af Beboerens i Dyet 
faldende Skielnesmcerker. Diste gave mig i alt tolv Slegter af 
Danft'e Land- og Ferskvands Snegler og forandledigede fol
gende Inddeeling:

Snegle
1. uden Skal.
2. med een Skal.
z. med tvende Skaller.

De forste ere ikke tattrige; de bestaae attene af en Slegt, 
nemlig de ttøgtte Snegle. De andre deele fig i tvende Klubber 
efter Tallet af deres F-ltraade, der ere fire etter tvende. Den 
med fire Foltraade have synene i Spidsen af simime, og give 
os den meget tattrige Slegt af Helix etter egentlige Snekker, der 
i Arternes Moengde overgaae alle de ovnge tilsammen, den Med 
tvende Foltraade deeler sig i fire Familier efter Foltraadenes Fi-- . 
gitr, som ere linierette, afhuggede, trekantede etter tilspidsede 
(fetacea). Familien af de med linierette Foltraade har dyttene paa 
deres Spidser og er saa eenlig, at den ikkun bestaaer afeen Slegt 
og af en eeneste Art, som er Sandkorn-Snekken (Vertigo). De 
trente ovrige Familier have grynene ved Grunden af Foltraa- 
dene, og deele sig i Slegter efter den Vinkel, hvori Dynene sidde: 

saaledes
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stråledes have Le rned afhuggede Foltraade Synene enten i deñ 
indre Vinkel og hede SBeskeel-Snekker (Ancylus), etter i den 
bagre Vinkel og hede Goelgran-Snekker (Carychium) og be- 
ftaae af meget faa Arter. De med trevmklede Foltraade have 
og Synene i den indre Vinkel, og indeholde mange Arter under 
Navn af Hornstrekker (Buccinum). De med tilspidsede Foltraa- 
Le indbefatte trende Slegter og have Synene i den udre, indre 
etter bagre Vinkel; de tvende ferfte have en Deel Arter under sig 
og hede Nerite Snekker (Nerita) og Skive-Snekker (Planorbis) 
den sidste ikkun een, nemlig plumas Snekker (valvata criilata). 
De met) tvende Skaller udgior tvende Klubber nemlig med 
Spr^yre og uden Sprite; denne indbefatter een Slegt under 
Navn af Mige (Mya) og hin tvende, nemlig Muslinger (My- 
tilus) og TeUiner. Dette fees best i folgende Skema:

Land- og fersk Vands Snegle.
* uden Skal.

fire Foltraade: Sneglefi.
** eenfkallede.

A. fire Foltraade: Snekken.
B. tvende Foltraade:

a. linierette: SñNdkoM-SnekkeN.
b. afhuggede:

synene indad: Ssesscrl-Snekketr.
- - - bagtil: Soelgran-Snekkerr.

c. trevinklede: Horn-Snekken.
d. tilspidsede:

Synene udad: Nerite-Snekken.'
- - - indad: Skive-Snekken.
- - - bagtil: PInmas-Snekken.

?**  rostå
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*** tossallede.

A. dobbelt Sproyte:

a. kort: Muslingen.
b. lang: Tollmen.

B. ingen Spreyte: Migeu.
Selffabets Skrifters Indretning taaler ikkun dette Udkast, og i 
anferte latinffe Skrift har jeg allerede givet en Detail af disse Skab
ninger^ meere passende vil den enkelte nye Arts Beskrivelse blive.

Paa Bladene af ferff-vands Planter, ister paa den gule 
AakanDe (a) findes undertiden smaa Slimkugler, lidet storke end 
en graa Ert; nogle af disse hore til Planteriget og ere en /ir, 
sphceriffog ubekiendt Tremola, hvis Straaler eller Fibrer lebe fra 
Middelpunkten til Kuglens Omkreds; andre ansees lcenge for sam
me, eller for en uorganiff Slim, og here dog til Dyrriget; de 
ffyvle den sieldne Snegl som paa nogle A>yeblik skal underholde vo
res Opmærksomhed.

Tager man denne Slimkugle fat med Fingrene, bortglider 
den letteligen mellem samme og tabes; man anseer dår for en 
Ilags gallertartig Uhumsthed, og lader den gierne fare; dette bli
ver uden Tvivl Aarsagen, hvorfor denne Skabning hidtil er und- 
gaaet Naturforffernes Pyne; Folelser har formodentligen overilet 
Deres Omdomme og betaget deres Iver Vellysten af en nye Op
dagelse. Den fordrer og et meere end alrnindeligt Kye for ved for
ste Betragtning, og saa lcenge den endnu er vaad at see noget an
det end en Klump Sliim, i hvor man og vender den. For ikke 
at oversee dette og mange andre Vanddyr og Soevcexter, er det 
got at have et lidet Glas ved Haanden, fylde det med Vand, og 
deri lcegge det i Vandet forekommende, som maatte give nogen 
Formodning, thi enhver Skabning glceder sig ved sit Element, og 
udvikler eller udbreder sig der efter dens bestemte Hyemed, naar 
den uden for samme ffyvler sig etter bliver ukiendelig.

(a) Flor. Dan. Tab. 603,
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I Vandet sees Skallen crgagtig, kuglerund, og guul med 

sorte Pletter af forffiellig Sterrelse og Strcekninger, nceften tegnet 
fom et Landkort. Snrrkelen er saa liden, at man ikke bliver den 
vaer, og Skallen synes lige trind for og bag; Aabningen bedcekkes 
gemeenligen saaledes af Sneglens saa kaldte Fod, at den ikke sees, 
ja ikke engang dens Kanter. Naar Sneglen undertiden dreier Fo
den til den venstre Side, da sees Skallen indvendigen beklcedt med 
en fim Hinde, og paa heyre Sidefor til en stor fort Plet, som er 
Gatboret. Hiertets Bevcegelse kan ikke i denne saavel iagttages 
som i perleboblen (b) og andre, siden den ikke dreier Foden til den 
heyre Side. Uden for Vandet sees Skallen og guul med sorte 
Pletter, dog kan Snirkelen ikke bemcrrkes ferend Skallen er ganffe 
ter, og da sees den glat og glindsende. Naar Dyret er tagen ud af 
Skallen, som vanffeligen kan ffee uden at senderbryde denne, (den 
beste Mande er ferst at drcebe det i hedt Vand, og da forsigttgen at 
udtrcekke det med en Naal) mister Huset tillige med Indvaaneren 
sit indvendige Betrcek, og med dette ommceldte Tegning. Skal
len er nu glat og guul uden nogen Plet, og saa gienemsigtig, at en
hver Ting sees gienem den saa tydeligen, som om intet var der imet 
lem; den er saa tynd at, naar man oplsfter den paa en Naalspidse, 
bedrages Hyet saaledes, at Spidsen synes at gane igienem Skallen 
og at vcere uden for dens ficrrmere Side. Den bestaaer af lidet 
lueere end tvende Vendinger, hvoraf den ene nceften udgier den heele 
Skal, og den anden Snirkelen; denne er gandffe but med m 
ukiendelig Ophcrvelse. Aabningen er nceften rund, 2z Linie i 
Lcengden og 2 i Bredden, med en ffarp Kanti Vendingerne gaae 
fra venstre til heyre Side. Holder man Skallen mod Dagen, sees 
den store Vending hvid, og at beftaae af tverlobende ñire Striber ; 
paa Snirkelen spille Lysets Straaler i et matguult Skin som i en 
Hyarinth. Heele Skallens storfte Lcengde er 3 og dens Bredde 2 
Linier.

Snegiett ,

Hh
(b) Vermium hiiL 353.
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Sneglen beftaaer af en meget fliimagtig Materie; tager 

man den i Haanden, kan man intet ffielne uden en Klump Slim, 
som hccnger ud af Skatten og ftrax efterlader en Mcrngde af sit 
Vccftn.

Hovedet er ncesten fom en halv Cirkel, oventil rund og mod 
Foden bred, paa Kanden beftreet med graa Prikker. Munden 
giver sig midt paa tilkiende ved en rsdguul Plet, i hvilken fees en 
sort Tverftreg; denne er Randen af Mundens eversie Aabning. 
Tandgierdet fynes ligefom hos perleboblen at besiaae af tvende 
haarde Halvkugler, fom, naar Sneglen indsiuger Vandet, vexel- 
viis give sig fra og til hverandre. Naar Munden er lukt, fees end
nu et lidet Hull under den forte Streg.

Den har fom alle Vand-Snegle tvende Feltraade og tvende 
Dyne. LMraadene ere trekantede, og altfaa horer den til den 
Slegk, som jeg har kaldet hornet (c). De besiaae af en tynd og 
klar Hinde, som paa Kanten er befat med graa Prikker, og i Mid
ten viser nogle klare Aarer. Deres Grundlinie sircekker sig fra Ho
vedet hen over Skuldrene: en Stilling, som er Horn-Sneglene 
egen. Ved Grunden af Foltraadenes modvendte Side, eller i den 
indre Vinkel, som disse giore med Hovedet, sidder en liden aflang 
sort Plet, som er Sneglens $ye, under en klar Hinde.

Kroppen, som hos Sneglene kaldes Foden, fordi de ved sam
me ftemglide etter fremflcebe sig, er unden plat, oven ophcrvet, 
hvid og klar med graa Punkter mod Randen, og sierre end Skatten, 
hvorfor en Deel af Foden aldtid er uden for Skallen og aldrig frivil
ligen inddrages i famme. Mod Hovedet er den bred, og i den mod
satte Ende tilspidset; dens siersie Lccngde er fem, og siersie Bredde 
tre Linier.

Foruden disse Sneglenes udvendige Deele omgives de med en 
flimet Hinde, fom beftaaer af trende Parter, hvilke jeg efter deres 

forskiel-

(e) Verm. hill. vol. 2> pag. 326.
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forffiettige Brug kalder fragen (collare) Betrukket etter Tr-yen 
(tunica) og happen (pallium). DM ere Sneglene af Yderfte Nod- 
vendighed og giere dem store Tienefter, ister den ferste. Denne har 
sin bestandige Plads i Husets Aabning, og enten gandffe ffyvler 
Sneglen, eller, naar den strcekker sig ud af Huset, omgiver dens 
Legeme. I denne sees tvende Aabninger: een for Luften og den ano
den for Ureenlighederne; begge aabnes og lukkes efter Dyrets Be
hag. Den giver Materie til Sneglehufets Bygning og,all beho- 
vende Flikning. Hos Landsneglene, der ikke som de fleefte Vand
snegle, ere forsynede med noget bestandigt Dckkel, uddriver den des
uden efter Dyrets Behag, naar det trcekker sig ind i sin Skal, og 
vil lukke efter sig, en skummende Saft, som i et Kyeblik faaer Fast
hed og bliver en Lukkelse for Husets Aabning. Vil det atter frem 
for at soge sin Fode, at vederavoeges af Dugen etter af en mild 
Regn, da oplofts Lukkelftn og Sneglen passerer igienem. Mcerk- 
vcerdigt er det, at disse Lukkelftr endog indrettes efter Tidens Lcrng- 
de, i hvilken de stal tiene: den, som giores ved Hostens Slutning 
tit Befficermelse Vinteren over, er tyk, haard og bestaaer aftrende 
Lag, Sommer-Gardinen derimod, fom paa et Kyeblik frembrin
ges og fonderrives, er tynd, klar og enkelt, men herom ved anden 
Leilighed.

Ved bragen er paa begge Sider tilvoxet en tyndere Hinde, 
nemlig Trøyrn og pappen. Tropen omgiver Sneglens Legeme 
og beklcrder tillige heele Sneglehufets indvendige Side, i hvilken 
Hensigt den fortiener Navn af Tapete eller Betrcek. Den er fuld 
af Aarer, Streger, Pletter og Punkter, og giver de tyndffattede 
Sneglehuse de Farver og Tegninger, med hvilke de prale, saa lcrnge 
Dyret er i dem, endog efter dets Dod. Saaledes ffyldes de sorte 
Pletter, som vift sig paa den gule Skal af vores Gttmhorn og 
mange andre, ikke Sneglens Legeme, men det gienemffinnende Be- 
trcrk eller Troye, som folgeligen paa den mod Skatten vendte 
Side maa vcere tegnet med saadanne sorte Figurer. Skoller man 
Sneglen i hedt Vand, og strap trcekker Legemet ud af Skallen, 
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seer man Betrækkets udvendige Side tydelige« besat med de sorte 
Plettere den tomme Skal er derimod klar og uden mindste Teg
ning ; ligeledes tabes eller iglen fremkommer Skallens Tegnin
ger, eftersom den levende Snegl tilbage drager sig eller iglen heel 
opfylder den. Betrcekets indvendige Side er aldeles hvid, en sort 
Plet untagen paa dm hoyre Side ved Gatboret.

Kragen og Betrukket er tilftelles for alle mig forekomne 
Snekker, men Kappen har jeg allene fundet hos faa Vandsnegle 
og hos en eeneste Landsnegl. Hos nogle tildcekker den den Heeke 
Skal, hos andre Mm en Deel af Skallen. Hos Glmchornet 
er den faa stor, at den kan stinke den Heeke Skal, dog er gemeen- 
ligen den overfte Punkt nbedcekket. Den er hvid og klar, og lige
som heele Legemet beftroet med smaa Prikker. Man seer igienem 
famme den heele Tegning, som Skatten faaer af Betrcrkket, der 
altsaa gienemstinner den hornagtige Skal og tillige den gallert
artige Kappe. Over Snirkelen, fom gandste stinkes, erden tyk
kest. I denne Kappe har Slimhornet ncesten beständigen sin me
get tynde Skal indsvobt, enten den bevceger sig, eller sidder stille. 
Almindeligen ligger den glat og ligesom udspendt over Skallen, 
undertiden faaer den een eller tvende Knuder, som iglen forsvin
de. Ikkun engang har jeg seet, at een af Slimhornene i Van
det saaledes blottede Skatten, at heele Snirkelen kom til stue, 
og da laae Kappen rullet fon: et Teppe rundt omkring Skallens 
Kant, og Hjertets Bevcegelse stimtedes gienenr Skallens Klar
hed. Tages Sneglen ud af Vandet, glider Kappen rundt om 
Skallen langsom ned tik Randen, hvor dm tyknes, og da bliver 
den blottede Skal tor og glindsende. Scrtter man Sneglen atter 
i Vandet, stiger Kappen op iglen og bedcekker Skallen font tik- 
tilforn. Sandfynligen tiener den til at aftage de Stod, som ellers 
vilde beskadige den tynde Skal, maastee og til meere Sikkerhed 
mod Fist og andre Vand-Dyr; vissere synes det, at den ved den
ne siimige Indvikling hidtil er undgaaet Naturalistens Efterftm- 
delser.
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Slimhomet lever som mange andre Vand-Snegle af de 

vegetabiliffe Deele, som flyde i Vandet, og som de.tillige med 
Lette indstuge eller udsue af Vand-Vccxternes Blade Den gule 
Aakandes Blade voxe under Vandet i Aaercg ftilftaaende Soer, 
ofte neden paa Bunden og ere finere og lettere at oplofts end den 
hvrde Aakandes (d), som bedeckter Aaer og Soers Overflade, 
og det er vel Aarsagen hvorfor denne og andre Snegle helft op
holde sig paa den forste. Dog lader den sig ikke noye med Urters 
Spisning. Ridder x?on Lmne angiver en Land-Snekke, som ffal 
erde Kalksteen og har derfor kaldet den Gteenhugger; jeg har 
viift (e) at dette ikkun kan vecre ffeet i et enkelt Tilfalde,, og at 
den egentligen opholder sig paa gamle Trccftupper, saaledes gnave 
baade de negne og eenffattede Snegle Papiret, naar man sve
der dem i det, ffiondt dette ikke egentligen er deres Spise. Her 
have vi een, som i lige Tilfalde ceder Aadfeler, ja fine egne Sed- 
ffende. Jeg havde med en Naak forgicrves ftgt at trcrkke een ud 
af Huset; den fatte Livet til derover; jeg lagde den i Glasset hos 
de andre; en af de Levende nccrmede sig til den Dode, ftak Mund 
og Hoved ind i Skattens Aabning, trak Aadftlet frem, og til
bragte et Korteer paa at udsue det.

Slinchornet gaaer aldrig ud af Vandet etter scctter sig pam 
nogen Plante oven for Vandet, som en Deel Vand-Snegle; siel- 
den feer man dem som andre omvendt med Bugen opad og Skal
len nedad at hcrnge ved Vandets Overflade, hvilken Stilling sti
rres at vcere mange Vand-Snekkers Vellyst. Aldtid fandt jeg 
dem paa Blade, ssom vare een Aten etter meere under Vandets 
Overflade, i Aaen paa Lridrrchsdatt i Juni, Juli, August og 
September, aldrig paa nogen Plante over Vandet, som ellers 
en Deel andre Vand - Snegle, dog er det ffeet, at de hos mig, 
maaffee i Mangel af Vandets Ferffhed, ere krobne af Vandet 
paa Bordet, og der af Torke indkrympede og dode.

HH Z Dm
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Den er, faa vidt jeg har kunnet efterspore, aldeles ubekiendt: 

i Hiitoria vermium vol. 11, pag. 129, og i Zoologiæ danicæ pro
dromo 2932 heder den Buccinum glutinofum tefta ventricofa dia- 
phana, mucrone obtugo, apertura ampla.

Figurernes Forklaring:

1. Slinchorrret, krybende i Vandet ; i naturlig Storrelse.

2. Samme, forstorret.
a. Foltraadene.
b. Kynene.
c. Foden etter Legemet.
d. Kappen.
e. Den blotte Skal.

3. Slimhornet uden for Vandet, i naturlig Storrelse.

4. Samme, forstorret.
2. Den nedgledne Kappe.
b. Sneglehusets Overdeel.
c. Snirkelen.

5. Det tomme Sneglehuus fra Ryggen, i naturlig Storrelse.

6. Samme fra Aabningen.

Det
1
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Det er umueligt
at Verden kan verre uendelig,

enten i Henseende til Tid eller Rum.
Beviist i soer af Mathematiske Grunde

ved
F. C. H. ARENTZ.

§. I.

et stulle vel synes driftigt og forvoven, ja maaffee af mange 
blive regnet een til Laft at ville strive i en Materie, som af

de ftorfte Moend har ey allene vceret handlet, men og snart mod
sagt, snart bekrcrftet, og af andre iglen erkloeret, som en Sag, 
hvori den Mennistelige Forstand ikke kunde indtrccnge, og som der- 
fore ikke meere burde undersoges. Nogle ville sige: Man spildede 
kun Umagen ved at ikke udrette meere, end der var udrettet, og at 
man ved saadan Leylighed maatte sige meget, som af andre var 
sagt. Andre ville bebreyde een, at man tiltroede sig selv meere5 
end man burde. Men disse Bebreydelser etter Fraraadetser, Hvor 
meget de end i mange Tilfalde kunde have Stad, saa blive de 
dog ikke altid en tilftrcekkelig Grund til at lade saadanne Materier 
vare gandste urorte. Hvor ofte steer det ikke, at een af mindre 
Indsigt udfinder det, som een af sierre Indsigt og Tankekraft ikke 
har havt Lykke til at falde paaé Og hvor ofte steer det ikke, at en 
Tanke, som falder een ind, men ikke en anden kan udbrede noget 
Lys eller i det mindste komme andre til at toenke videre endog i de 
Materier, som ofte har vceret behandlet?

§. 2,
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§. 2,

Blandt deslige Undersogelser er uden Tvivl den om Verdens 
mnelige Evighed, saa vel som dens nendelige lldftrårmg i 
Henseende til Rummet, da nogle har troet sig ttlftrcekketig at have 
bevriset samares Umuelighed, andre dens Muelighed. Efter mit 
ringe Skionne troer jeg, at de har taget meget Feyl, som har hol
det for at Verden det er, den heele Samling af skabte Ting kunde 
voere af en uendelig Udstrækning enten i Henseende til Lid eller 
Rum, men jeg er og af den Tanke, at de andre ikke har givet de
res Argumenter al den Styrke, som sarnme dog maaffee kunde 

- have modtaget, saa at de, der har paaftaaet Verdens muelige 
Evighed og uendelige Udstrcekning, synes og at have havt temmelig 
Grund for sin Meening. Jeg vil derfore i narvcrrmde liden Af
handling forsoge at beviife Verdens virkelige Endelighed og Ind- 
ffrcenkning i bccgge Henseender, og, cm end nogen ville sige, at Sa
gen var endnu ikke derved sat uden al Tvivl, da Tcrnke-Maaderne 
ere saa forffiellige og de allermeeft beviifte Sandheder finder ikke 
alles Biefald, saa haaber jeg dog at saadan Bestrcebelse ikke stal 
Deere gandffe frugteslos og at een ikke bor lastes, fordie han frem- 
soetter sine Tanker i den Sammenhceng og Forfatning, hvori han 
selv si)nes at have fundet sig overbeviist. Man bor heller ikke, saa- 
vidt mig fynes, ansee den Sag for gandske liigegyldig; thi uagtet 
Religionen blev den samme og tabte intet, om man end paastoed 
en evig Verdens Muelighed, saa kan dog vel ikke ncegtcs, at man 
jo altid er bcedre faren, jo noermere man kommer til Vished i saa- 
danne Sandheder, som staaer i en Slags Sammmhccng med an
dre vigtige Sandheder og nion ikke een, der ved en paaftaaet fore- 
gaaende Evighed i de synlige Tings Vedvarelse endog seger en 
Styrke for sine daarlige Meeninger i Religionen, ville vcrre saa 
meget noermere til Overbevrisning, naar han saae sine falffe Stot
ter omkastede è Lad vcere man for sin egen Deel end ikke eengang 
da behovede at iilstaae ham ben allermindste Grundighed i hans 
Meeninger, naar endog hans formeente Stotter ftode uryggede.

§. 3.
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§. z.

De, font af Physiffe og Hiftoriffe Betragtninger har fsgt at 
beviift, at Verden ikke kan vccre ret meget gammel, har upaatvivle- 
lig giort denne Sag meget sandsynlig, og i det mindste vrist, hvor 
vel det Lys, vi kan have uden for Aabenbaringen, ftccmmer overeens 
med det i Aabenbaringen, men herved bliver dog altid en Udflugt 
tilbage, deels at det er kun vores Jord vedkommende, deels at de 
Ting, som saaledes si)nes nye, ere det kun i en vis Periode, da de 
vaaftaae, at utallige saadanne Perioder og Forandringer kunde 
have havt Stood, og det fra Evighed asi Skal derfor den Sag 
nogensinde komme til nogen Vished og Afgwrelfe, maa det ffee ved 
Philosophiffe og Lscer Mathematiffe Grunde. Herpaa vil jeg giere 
et Forseg, og kan i det mindste komme til at give andre Anledning 
til at giere det fuldkomnere, font maatte finde noget godt i det, jeg 
haver tcenkt.

V §. 4.
Efter mine Tanker bliver dette det eeneste og uryggelige Ar

gument, hvorved man kan beviift, at Verden ikke kan voere uende
lig enten i Henseende til Tid eller Rum, at disse ere Mathematiffe 
Storrelftr, da de beftaaer af sammenfatte Deele, men alle Ma
thematiffe Storrelftr ere endelige, og altfaa ere ogsaa disse nvdven- 
dig indffrcenkede og endelige. Sagen grunder sig fuldkommen der- 
paa, at vi i en foregaaende Afhandling tydelig har foot, at det Ma
thematiffe uendelige er en pitin*  Urimelighed, og indbefatter Modsi
gelse; saa vist altsaa, font dette er en Sandhed, faa vift bliver det 
og en Sandhed, at Verdens Lid og Rum ikke kan vcere uendelige. 
Aarsagen, hvorfor man har disputeret saa meget i denne Sag, 
er uden Tvivl denne, at nogle, om de end ikke tydelig har givet dét 
tilkioende, har dog havt en Forestilling om Mueligheden af det Ma- 
tbematiffe uendelige, font noget muetigt og virkeligt, de andre der
imod, som har modsagt disse, bar havt et Slags Begreb om Urime
ligheden, uden tydelig at beviift det, og siet hen at beraube sig der- 
paa; thi det fenler ikke, at der jo er brugt Argumenter, som sigter 
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derhen, men man har ikke fuldkommen igiendrevet Modstandernes 
Indvendinger, fsrst fordi man ikke noye nok har giort Forsticel 
imellem de Ting, der ikke ere Mathematiste Storrelser, og de, der 
virkelig ere det, dernceft at man ikke har lagt Mcrrke til, at ube- 
ftcemte Storrelser er ikke andet, end en Mcengde af Storrelser, og 
kan aldrig give os nogen vis exifterende Storrelse, med mindre den 
lader af at vccre ubeftcrmt.

§. 5»
Saaledes have de, der har paaftaaet Umueltgheden afen evig 

Verden, retteligen sagt, at en uendelig Roekke af Forandringer var 
umuelig, men, naar de beviiser det deraf, at den da ingen tilftrcrk- 
kelig Grund kunde have, har deres Modstandere Rcrt til at ncegte 
saadant; thi var den kun i sig selv muelig, kunde den i Gud uden 
Modsigelse have Grund til sin Tilvccrelse, men, som en Mathema- 
tist Storrelse, er dens absolute Uendelighed umuelig. De derimod, 
som har paastaaet en uendelig Verdens Muelighed, har, uden at 
blive tilftrcekkelig igiendreven, villet beviise sin Satz deraf, at lige- 
saavel, som Gud selv er fra Evighed, saa kunde han og fra Evig
hed vccre virksom i at indeholde Grund til en evig Mrdens Lilvcr- 
relse, derncest, at der er intet, som hindrer, at man jo kan scette 
Rcckken faa heyt op i Tiden, som man vil, og at den altsaa lige 
som en Linie, hvilken man forestiller sig at trcekkes fort frem i Uen
delighed, bliver uendelig. Den forste Indvending er ikke tilftrcrk- 
kelig oploft, juft fordi man ikke noye nok har giort Forsticcl mel
lem det, der var en Mathematist Storrelse, og det, der ikke var det, 
og ikke lagt Mcrrke til, at Guds Tilvccrelse ikke bor tcrnkes, som 
en Mathematist Storrelse; thi det snues ikke at vccre nok ti! at lose 
Dmne Knude, at man flet hen har veraabt sig paa, at i Gud er 
ingen Forandringer, som vi seer, der er i Verden, saasom der vir
kelig kunde tcrnkes Lid uden saadanne Forandringer, som i det fol
gende stal viises, men det, at den desuagtet altid blev en Mathe
matist og sammensat Storrelse, ville giore, at den ikke kunde blive 
noget absolute uendeligt, ey heller kunde tilkomme det guddomme
lige Vcrsen. . z
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§. 6.

Det andet Bevris, fom man ville tage as en fortgaaende Li
nie eller anden Mathematiff Storrelse, kan man heller ikke giere 
sig les fra, naar man ikke bemcerker just de Feyl, som stikker deri, 
og som i den Afhandling om Umueligheden af det Mathenratiffe 
uendelige er viift, nemlig ifcer, at man ikke gier Den sornedne 
Forfficel mellern at gane fort frem uden (Dppør, og at verre, 
eller blive virkelig uendelig , det forste scrtter ingenlunde det fiste, 
mm meget meere udelukker det, demceft, at man da taler om mange 
muelige og ikke om een eeneste bestoemr Størrelse; naar alt- 
saa een, fordi man i Tankerne kan formeere en Storrelse saa me
get, man vil, uden at betoenke, at derved soettes snart een, snart 
en anden Storrelse, ville finite, aten Verden, som virkelig tilvce- 
rende, kunde vcrre uendelig, da ncegtes Folgen, og som ubeftcemt 
var det det samme, som at fige, at den paa eengang kunde vcrre 
een og tillige fleere. Det individuelle maae jo altid vcere beftcrmt, 
og solgelig, hvis det kan modtage Mathematiff Storhed, maa det 
og vcere beficemt. Ligeledes maae og Verdens Alder, som vir
kelig tilvcerende, vcrre een eenefte, den maae have fine beftcrmte 
Grcendser, og vcere een af de mangfoldige, som kunde beftcrmmes. 
Det ville heller ikke giere noget herimod, om een ville sige: som 
individuelle er det sandt, at den i alle Maader maae vcrre beftcrmt, 
men at dens Beftcrmmelse just beftaaer deri at vcere af en uendelig 
Mathematiff Storhed; thi saa lcrnge man taler om Mathematiffe 
Storrelser, blandt hvilke Verdens Alder og Udftrcrkning altid maae 
regnes, da kom intet andet deraf, end dette, at Storhedens Be- 
stcemmelse bestod just deri, at den var ubeftcemt, hvorved man var 
lige ncrr, foruden at Uendeligheden i sig selv var umuelig. De 
Indvendinger, fom nogen ffulle ville giere herimod, tagne af Guds 
Evighed, hvilken man skulle si)nes at kunde underkastes samme 
Slutning, ere allereede tildeels berort i foregaaende §, og skal siden 
videre omtales. Samme Beffassenhed har det med adskillige an
dre deslige Beviiser, som ey i sin fulde Styrke har vceret anbragte, 
saasom: at intet, der formeeres kan vcere uendeligt, at visse Be-

It 2 given-
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givenheders Tal maatte vcrre storre, end et andet, og dog bcegge 
uendelige, hvilke jeg anseer for rigtige Beviiser, men ffnes dog med 
noget Skin af Gnmd at vcrre modsagde, fardi man ikke har iagt
taget, hvad som deels her, deels i forommcrldte AHandlig er viist.

§♦ 7-
Men for at komme Sagen endnu ncermere, vil vi, for, saa 

vidt som mueligt er, at betage al Tvivl, giere os det tydeligste og 
simplefte Begreb, som kan haves, om Trd, Rum og Stcrd, og 
ved den Leylighed st'al vi see, at Sisse Ting, saa vidt de ere noget 
meere, end et blodt intet, er Dog ikke noget for sig selv beftaaende, 
men kun at ansie, som Egenffaber af virkelige existerende Ting. 
Sert, at en Ting betragtes, som tilvcrrende, og at dens Tilvcerelsi 
vedbliver saaledes, at dens Vedblivelse har sine forfficellige Deele, 
bliver derved en Tid. Alt det, som sammensattes afDeele, eren 
Mathematiff Sterrelse, felgelig er Tiden intet andet, end en Ma- 
themakiff Vedblivelse af Tingenes Tilvcerelsi. Enhver kan 
hos sig selv finde, at dette er just det Begreb, vi gier os, naarvi 
ncevner det Ord Tid; thi, hvorsomhelst man kan sige, at en Ting 
vedbliver, saaledes at det Moment, hvori den nu vedbliver, ikke er 
det samme, som det foregaaende og efterfolgende, tilstaaer enhver, 
at der er Tid, og ligeledes, hvor der skal vcrre Tid, der maae og en 
faadan sammensat og Mathematiff Vedblivelse finde Stcrd i Tin
genes Tilvcerelsi.

§. 8.

Den Beffrivelse, som ofte bruges, at Tiden er en Rcrkke af 
Forandringer eller de pan hinanden folgende Tings Egenffab, fo
rekommer mig at have sine Mangler, og at vcrre utilstrcrkkelig; thi 
vel er der Tid, hvor der er en Rakke af Forandringer, men jeg tor 
ikke paaftaae, at der nodvendig maatte vcrre virkelige foranderlige 
Hcendelser, hvor der kunde tcrnkes Tid. Det Begreb om Tid ind
befatter meget meere Vedvarelfe, end Forandringer. Dog er der 
og i denne samme Vedblivelse noget, som man kunde kalde Foran

dringer,
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bringer, nemlig at Vedblivelsens Deele ikke ere de samme, og for 
saavidt kan man sige, at enhver Tid indbefatter en Rcrkke af For
andringer, men almindelig har man ved de ommceldte Forandrim 
ger forsmået forffiellige og foranderlige Hcendelfer, da jeg dog feer 
intet, som hindrer, at jo en Ting kan siges at bave vedvaret en 
Lid, om den end havde existeret uden mindste indvortes Foran
dring, allene at dens Tilvcerelses Vedblivelse havde havt sine for- 
ffiellige Deele. Den egentlige Grund altsaa, hvorfor man har 
Tid, hvor man har Forandringer, er ikke Forandringerne selv, 
merr just den Varighed, som er mellem hver Forandring. Disse 
Varigheder ere hver for sig sammensatte af mindre og forffiellige 
Deele, og udgier hver for sig en Tid, men ved Forandringerne ffeer 
det, at man ved hielp af dem adffitter paa en beqvem Maade fleere 
saadanne Varigheder, og derved udbringer en tccnger og meere fam- 
mensat Tid. Derfor bliver og Forandringer det beqvemme Maal 
til at udmaate Tiden, 1) naar de ere saa tydelig distingverede og 
adffilte, at Varighedernes Begyndesse og Ende derved kan kiendes, 
2) at Varighedens Storhed har imellem hver Forandring et vist 
og sikkert Forhold til en vis antagen Varighed.

§. 9.

Enhver Tid fatter forud en sammenfat og Mathematiff Til- 
vcerekse (§. 7.) hvis Tingen og virkelig er til, og i sin virkelige Ved- 
blivetse har sine forffiellige Deele, da har vr en virkelig Trd, hvis 
man derimod allene forestiller sig Tingen og dens sammensatte 
Vedblivelse, som noget, der var mueltgt, bliver det kun en mue- 
lig Dd. End videre, dersom en Ting har saadan sammensat Va
righed i sin egen Lilvcerelse, bliver det en indvortes Egenskab i Tin
gen, ogveqvemmelig kan kaldes en indvortes Trd, hvis Den der
imod coeristerer med andre Ting, der har saadan sammensat Ved- 
varelse, da kanden Relation, som den har til disses Tid, kaldes 
en udvortes Tid, hvilken kunde have Steed, omendffiont Tin
gen ikke selv havde den indvortes Tid.

Ir z §. 10,
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§. IO.

Det Begreb om Tilværelse (exiftentîa) indbefatter flet intet i 
sig, som • nogen Maade nsdvendig skutte med fore Sammenscet- 
telse, ja ikke eengang i Henseende til Vedblivelsen; thi MuelLghe- 
dens Opfyldelse/ etter det simple Begreb om at vcere virkelig og ikke 
blodt ruuelig, indbefatter ikke nsdvendig forffiettige Deete i Vedva- 
relsen. Vedblivelsen selv siger heller intet andet, end at Tingen 
ikke falder hen til den blodte Mmlighed, og heri er ikke nsdvendig 
nogen Sammenscettelse af forffiettige Deele, i hvilket Fald jeg vil 
kalde det enMetaphysist Vedvarelse, og om der tillige haves en Ma- 
thematiff Vedvarelse i andre Ting uden for den, da kan man sige, 
at den er til i samme Tid, som de, uden at den derfor i sin egen 
Vedvarelse indbefatter Tid. Naar altsaa nogen synes, at alt hvad, 
som er til, maatte have en sammensat Varighed, folgelig ogfaa 
Lid, da kommer det deraf, at man altid i Tankerne er fcerdig med 
at stille et Tilvcrrelses Kyeblik fra et andet; nok er det at Begrebet 
om Tilvcerelse ikke nsdvendig medfsrer det, og uagtet de Ting, som 
forekommer os i Verden, i sin Tilvcerelse indbefatter sirmmensatte 
Deele og Tid. Hvem tor derfor tiltroe sig den Indsigt at kunde 
vide alle de forstiellige muelige Maader, at vcere til paa l og mon 
ikke ogsaa en saadan Tilvcerelses Maade kunde have Stcrd, hvor 
den tilvcerende Ting var frie for al indvortes Sammenscettelse i sin 
Vedblivelse, hvor Vedvarelsen overalt var den samme, og dens ind
bildte Deele ligesom fled sammen i et l desuagtet kunde der coeri- 
stere andre Ting med den og uden for den, hvis Tilvcerelse indbe- 
fattede Tid, deter, den kunde have udvortes Lid; men derfor ikke 
den indvortes, og saasnart de udvortes Ting ophorede, med hvilke 
Tiden var forbunden, ophorede og al virkelig Lid, endog den Ting, 
som ingen indvortes Tid havde, var endnu virkelig; Vi stal see i 
det folgende, at en Ting kan vcere virkelig tilvcerende, og dog ikke 
indtage enten ftor eller liden Deel af Rummet, og hvorfor ikke og
saa at vcere til uden at indbefatte nogen flor eller liden Deel af 
Tiden? og hvem kan beviise, at der ikke kan vcere saadarme Ting
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tit, for hvis Tilværelse Lid og Rum aldeles ikke Hirer Menfuræ 
homogeneæ ?

§. II.
Der gives ingeri Tid/ enten absolute uendelig stor etter liden. 

Lid kan ikke tankes uden som en Mathematiff Stsrrelse (§. 7.) 
mm da enhver Mathematiff Stsrrelse er absolute endelig, saa bli
ver og enhver Tid absolute endelig. Den maa altsaa have sine 
Grandser paa bcegge Sider, ligesom enhver Linie maa have det. 
Men hvad bliver da af Evighedt er denne ikke en uendelig Tidé 
her er just eet af de Tilfalde, hvor en urigtig Forestilling om det 
Mathematiffe uendelige har foroget det Begreb om Evighed langt 
over sine rette Grandser. Her er det fornoden atterforst at an- 
marke, at ligesom det Metaphysiffe uendelige er noget langt andet, 
end det Mathematiffe saa kaldede uendelige, da det forste ikke be- 
staaer af sammensatte Deele, saa kan og giores Forffiel mellem en 
Metaphystff og en Mathematiff Evighed. Saavidt som en Ting 
har sin virkelige Tilvarelse uden Begyndelse og Ende, og uden 
Sammensattelse af Tid ndi dens Vedblivelse, (§. 10.) kan man 
tittagge den en Metaphysiff Evighed. Den Mathematiffe Evig
hed derimod, ffm beftaaer af Tid og Sammensattelse af Tid, 
er noget absolute endeligt, saasom det Mathematiffe uendelige er 
umueligt. Evighed betragtet som en Tid bliver altsaa intet an
det, end en Tid, man i en vis Sammenligning anseer for over
mande stor, som dog altid har sine Grandser i det foregaaende og 
efterfolgende. Derfor er dm abfolute æternitas à parte ante & à 
parte poft, som Philoíóphi saa meget taler om, aldeles umuelig, 
og al Mathematiff Evighed er ikkun Periodiff.

§. 12.
Undertiden forstaaer man ved det Ord Evighed en overmande 

lang og derhos ubestamt Tid, saaledes at man i sine Tanker giver 
sig Frihed at udvide den saa meget, man vil, men Folgen deraf er 
ingen anden, end at man faaer forffiettige Tider, fom dog altist 
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hver for sig bliver endelige, og vi faner derved ingen grcendse-los 
Evighed , men blot Deriodiff, det vcere sig i det foregnaende eller 
i det efterfolgende; thi hvad den Evighed angaaer, fom kaldes fo- 
regaaende, da har den allerede vceret virkelig, og i sit heele Indbe
greb kan nnfees, forn een Storrelse, hvilken mane vcere bestccmt, 
mane hnve sit beftcemte Antal Deele, og altfan mane vcere endelig. 
Derimod i Henseende til den efterfolgende Evighed, da er at mcrrke: 
i) At saavidt, fom allerede har vceret virkeligt, det er ey allene en
deligt, men endog besioemt til bcegge Sider. 2) Den Tid four ven
tes, kan i Tankerne udfcettes saa langt fom man vil, den kan blive 
forffiellig, og er ikke een besioemt Lid, deraf kommer det at man 
ved ethvert nyt Tillceg faaer en nye beftcemt Storrelfe. 3) Denne 
kan gaae fort uden Ende, og dog aldrig blive uendelig. Man 
maa da gierne sige om en faadan Ting, at den vedvarer i Evig
hed eller Evighedernes Evighed, Vedvarelsen bliver dog alli
gevel altid absolute endelig, dåden Tid, fom er bleven virkelig, 
altid maa vcere indffrcmket, og just det, at den voxer uden Oph-r 
eller Ende, gjor, at den altid bliver noget endeligt. Vil man siger 
hvorfor kunde man da ikke tcenke en lige faadan endetos Fortgang i 
det foregaaende, fom i det efterfølgende? saa svares: Det foregaa- 
ende er allerede virkeligt, og har faaet sin Beftccnunelse, folgelig 
meget mindre kunde vcere uendelig, end den efterfolgende, hvor vil 
man da Lillcegge den forfte en Egenffab, som er umuelig hos den 
sisie? Kort sagt: alt hvad, der betragtes fom virkeligt, vcere sig i 
det forbigangne eller tilkonnnende, maae have sin beftcemte Stor
relfe, og en Tid kan ikke faae alt nye og nye Tillceg i sin begyn
delse, naar den allerede har vceret virkelig, da det alt er forbi, men 
den kan vel faa nye Tillceg i sin Slutning, saasom det er endnu 
tilkommende og ubeftcemt.

13.
Vi har sagt, at Tiden er den Egenffab, ved hvilken Tingene, 

betragtede fom tilvanende, har eller kan have en Mathematiff Ved- 
blivelse; Tid kan altsaa ikke tcenkes virkelig, uden noget virkeligt 

tilværen-
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tilvanende. De blote Mueligheder siger inîet andet, end at vert 
Tingenes indvortes Vasen er intet, som hindrer dens Tilværelse, 
og naar intet videre kom dertil, var den ikke neget existereude, fol- 
gelig kan de blotte Mueligheder ikke give eller indbefatte nogen vir
kelig Tid (§. 7- og 9.) Dens Mueliched for sig selv betragtet, naar 
ikke andre Bestammetfer kommer dertil, indbefatter da ogsaa dette, 
at den er ubestæmt, attene at den aldrig kunde være uendelig (§. 11.) 
hvis altsaa nogen i dette Tilfælde ville giore sauvant SpergsmaaH 
om ikke Tingene i en evig og uendelig Tid har vcrret muelige, da 
var der en Spidsfindighed, hvori ligger en Contradiction; det var 
det samme, som paa eengang at statuere en blot muelig Tid og til
lige en virkelig, en bestcrmt og tillige ubestonnt; thi naar Tingene 
endnu ikke vare virkelige, var Liden selv ikkun en blot muelig Tid, 
og end ikke eengang denne kan tcenkes som absolute uendelig, men 
forffiellig, mangfoldig og ubestccmt.

§. 14.
Heraf kan da og desto tættere fluttes og indsees, at Tiden er 

intet for sig selv tilvccrende Væsen (fubftantia), men en Egenffab 
af noget andet. Det, som maaffee ffulle komme nogen til at falde 
paa saadan Tanke, er dette, at det si-nes, som om man end ab
straherede fra alle virkelige Ting, var dog tilbage en Muelighed af 
virkelige Ting, hvilken man forestiller sig, som vedvarende og fort- 
gaaende, hvilket man og kalder Tid, men med alt dette maa man 
i det mindste i Mueligheden forestille sig noget virkeligt; thi hvor 
flet intet var, der var heller ikke Tid, og hvad bliver her da afé 
flet intet uden en blot muelig Tid, som er ubestæmt. Men hvor 
kan noget, som ffulle være virkeligt, ja, endog for sig selv eriste- 
rende, være ubestæmt og blot mueligt? Man har i dette Tilfælde 
ikke giort den rette Forffiel nrellem det beftæmte og ubeftæmte, 
det virkelige og det muelige, som end videre ffal fees, naar vi siden 
taler om Rummet. Fremdeles, enhver for sig felv tilværende 
Ting maa besidde nogen Kraft, hvoraf den kan kickdes at være 
til , som noget for sig selv existereude, men hvad bliver Liden, naar

K k man
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man ikke fcctter andre virkelige existerende Tingi Intet uden m 
blot Muelighed, efter hvilken man forestiller sig, at der kunde vce- 
ret noget til, forend det eller det var til, men dette indbefatter in
gen Kraft. End videre, hvad fom i eet Tilfalde notwendig er in
tet andet, end en Egenffab af en anden Ting (Accidens prædica- 
mentale), det kan i andre Tilftelde ikke blive et for sig felv exifte- 
rende Vcrsen, men hvem kan nagte, at det jo er en vedhængende 
Egenffab i de Ting, der har en Mathematiff Vedvarelfe i sin 
Lilvccrelfe, at have varet en Tid i og hvad andet man end ville 
singere, som noget der ffutte exiftere for sig selv, og hede Tid, saa 
bliver alligevel den ommaldte Egenffab som vedhængende kaldet 
Lid, og er et Accidens prædicamentale, og hvorledes ffulle den 
da tillige vcere en Deel af den substantielle Lid, ffm man fingerer. 
Endelig, naar Tiden var noget virkeligt for sig selv existerende og 
fortgaaende Vccsen, sporges, hvorledes denne Substance kunde 
fordeeles til saa mango andre Subftancer tillige, der paa eengang 
exifterer uden for hinanden, saa at Millioner Subftancer, som 
ere til tillige, ffulle foruden deres egen Substance have en Deel af 
Lidens Substance, som endog for dem alle, der var til paa een 
Lid, var een og den samme l

§. 15.
Diste ere de Tanker, man bor giere sig om Tiden, som videre 

udfores og bekrceftes i det folgende. Rummet og dets Egenskaber 
har, uagtet ikke i alt, saa dog i meget en Lighed hermed, og kan 
dersor ogsaa det meefte, som her er sagt, anvendes paa Rummet. 
Naar vi forestille os forffiettige Deele af en Ting, fom de der ere 
sammenhængende, og kan vare tillige uden for hinanden, bliver 
Deraf en sammensat eller Mathematiff Udftrcckning, hvilken Egen
ffab vi piepe at kalde Rum. Er Deelene der virkelige og uden for 
hinanden, bliver den Mathematiffe Udftrcckning virkelig og Rum
met ogsaa noget virkeligt, bliver derimod Deelenes Lilvccrelse 
uden for hinanden kun anseet, som noget blot mueligt, bliver 
Rummet heller ikke andet, end blot mueligt. Den Udftrcckning 

en



_ _ _ _ __ _ _ at Verden kan v-rre uendelig._ _ _ _ _ 2^9 
en Ting selv har, er indvortes i den, og kan altsaa kaldes dens 
indvortes Rum. Derimod den Relation, som den kan have til 
andres Udftrcrkning, er udvortes, og kan kaldes et udvortes Rum. 
Dette kan og vcrre enten virkeligt etter blot mueligt, t Fald de co- 
exifterende Ting, hvortil det ffutte referere sig, ere blot mmlige.

§. 16.
Da Rummet, ligesom Tiden, er en Mathematiff Storrelse, 

kan det hverken vcere absolute uendelig stort etter uendelig lidet, 
men, naar det er virkelig tilvcerende, maa det have sin bestccmte 
endeligeStorrelse, erdet derimod blot mueligt, og man derhos i 
Tankerne abstraherer fra alt det, der kunde beftcrmme dets Stor
hed, bliver det i sin Natur ubeftcemt, og kunde end ikke af den 
uendelige Forsrand selv foresiittes anderledes. Da kan man soette 
det faa stort og lidet, som man vil, men derfor aldrig absolute uen
delig, endffiont det er denne ubesicrmte Storhed, som vel har kom
met en Deel til at falde paa en Foreftitting om et uendeligt Rum, 
ligesom andre Mathematiffe Uendeligheder, hvorom ved anden Ley- 
lighed er talt.

§. 17»
Rummet etter en Deel deraf, saa vidt, som det er beftcemt og 

udmcerket fra andre Deele, kaldes Steed. Da nu ingen Deel af 
en Mathematiff Storrelse kan toenkes uden som den, der igien kun
de oplofts i mindre Deele, bliver det en Umuelighed, at noget Stced 
ffutte vcrre enkelt eller usammensat, og altsaa falder det aldeles 
bort, hvad uran ved adffittige Leyligheder taler om og beraaber sig 
paa, nemlig et «2 simplex eller en uendelig liden Deel af Rummet. 
End videre erdetudmcerkede Rum virkeligt, da er Stcrdet og vir
keligt, men er det kun mueligt, da er Stcrdet ikke heller meere end 
blot mueligt. Paa samme Maade kan et Stcrd, saavel det mue- 
lige, som det virkelige, vcere indvortes etter udvortes for en Ting.

§. i8.
Det Begreb om at vcrre til indbefatter ingenlunde i sig nogen 

nodvendig Mathematiff Udftrcrkning; derfor indftes lcrttelig, at 
K k 2 en
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en Ting kan voere virkelig til uden at have noget Rum enten lidet 
eller stort. Tingenes Egenskaber, som ikke ere selvstcrndige, kan 
jo vcere virkelige, men hvem kan derfor sige, at de indtager enten 
stort eller lidet Rum. En virkelig Ting kan og siges at vcere nccr- 
vcerende hos en Ting, som har sit Rum, og derfor siges at vare 
i Rummet, men deraf folger ikke, at dm indtager nogen Deel af 
Rummet, ja den kunde have sin Virksomhed indsircenket inden viste 
Deele af m anden Tings Rum, og dog ikke for sin egen Deel have 
noget indvortes, men blot et udvortes Stad, og kan vare af den 
Bestaffenhed, at Rummet og den ingen communem menfuram 
kan have. For Exempel, den Egenssab hos et Menneste at have 
en frie Villie, den er hvor Mennesket selv er, men kan hverken 
siges at have Rum eller Stad, men er dog narvarende i det vir
kelige Rum og Stad, (otti Legemet haver. Sat at alt, hvad der 
har en virkelig Udstrakning var borte, da var intet virkeligt Rum 
eller Stad meere tilbage, og det som da alligevel var virkeligt, 
men uden Udstraklstng, kunde formedelst visse Beftammelser have 
et Stad, men dog ikke andet end et blot mueligt og udvortes 
Stad. Hvem kan nu nagte, at det jo kunde have sig saadan end
og med Ting, der existerer for sig selv etter Substancer? hvem kan 
bevise, at de endelig maa indtage et Rum t kan ikke deres Tilva- 
relses Maade og vare saadan beffaffen, at de ikke mdvendig ind
tager nogen Deel af Rummet (a).

§. 19.

(a) Jeg kan ved denne Anledning ikke undlade ar yttre mine Tanker i Henseende til den Wgr, 
som deraf ville flyde, naar enhver Substance endelig stulle indtage stor eller liden Deel af 
Rummet. Der guddommelige Vasen er og en Substance, og uagtet ophsyet over alle 
stadte Substancer, maatte det og have sin Deel af Rummet, eller paa en Mathematist 
Maade vare udstrakt over alt Rum, hvilket ikke kunde tankes uden Jndflrankning, og ey 
bestaae med hans Metaphysiste uendelige Fuldkommenhed. Bil man sige, som Ens iim- 
pliciifimum indtager han kun et «S fimpticiffimum, saa holder jeg det for en uforsvarlig 
Formastelse ar tanke saa indflranket om dette allerhsyeste Vasen, om endog saadant 
w muelig; thi det blev dog altid kun en Mathematist Deel af det heele. Men saa meget 
mindre kunde saadant tankes, da det allerede er demonstreret, at et saadant »5 timplicis- 
fimum er umuelig (§. 17.) ligesom o g saa en Mathematist uendelig Udstrakning er um»e- 
kig (§. 16,)
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§. 19.

At Rummet er noget for sig selv tilvcerende, og ikke en blot 
Egenskab as andre Ling, er noget, som adskillige har beeret tilboye- 
lige at statuere, om de end ikke har villet yttre samme Tanker om 
Liden, da dog denne, ja det som meere er, endog den blotte Reekke 
af Tal, som siden stal sees, med lige faa stor Grund kunde scettes 
blandt Subftancernes Tal, som Rummet. Ved Overveyelse stal 
enhver finde, at de samme Argumenter, hvorved vi har beviift, at 
Tiden er ikke andet end en Egenskab af andre tilvcerende Ting, 
ved liden Forandring beviser, at Rummet heller ikke er noget for 
sig selv tilvcerende Versen, og vil jeg derfor ikke her igientage det 
samme, men henvise til §. 14. Rummet, for sig selv abstraheret 
fra al anden for sig felv tilvcerende Ting, siger kun, at der er siet 
intet virkeligt, deels og at der er noget mueligt; thi just da, naar 
man forestiller sig, at der er siet ingen virkelig udstrakt Ting, har 
man best Rum til at scette nogen, det er at sige, da har man et 
mueligt Rum. Men for at scette denne Sag saa meget visiere 
uden for al Tvivl, vil jeg betragte det, som Mathematici selv af 
Matbematiqven og Physiqven har villet anbringe til at gotgiore 
at Rummet var noget for sig selv tilvcerende eller en Substance.

§. 20.
Man flutter stråledes: Et Legeme, som hviler, maa bestandig 

blive liggende paa samme Stced, naar ingen fremmed Kraft kom
mer det til at torlade sit Stced, og derimod et Legeme, fom er sat 
i Bevcegetse, maa bestandig gaae fort i samme Direction og Ha
stighed, saa lcenge ingen udvortes Hindring kommer dertil, men 
disse Grundsalger kan siet ikke begribes, uden vi gier os Begreb 
om Tid og Rum; altsaa (siger nran) ere disse virkelige Ting og 
ikke et blot intet, thi blotte Indbildninger kunde ikke vcere en 
Grund for saadanne vigttge Grundsalger i Mechaniqven. Ligele
des forestiller man sig, at om Legemet endog blev aldeles bortta
get, saa vedbliver Stced og Tid ligefuldt, og altsaa ere disse Ting 
for sig selv tilvcerende. Men hvad bliver dette andet, end at sta- 
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tuere en Varighed og dog intet, som varer l en Udftrockning og dog 
intet, som er udstrakt ê Der er flet intet at hceste sine Tanker ved 
uden deu blotte Varighed og Udstrcekning, men Subftancerne, 
hvori disse Accidentia ffulle vcere, veed man ikke af at sige (§. 14.) 
Videre, det er derfor ikke sagt, at disse Mathematisse Grundstet- 
ninger da ffulle grunde sig paa flet intet; thi den blotte Muelig- 
hed giver vel intet virkeligt tiloccrende, men har dog det, hvoraf 
den kan fattes, og kan vcere nogen Grund til Le virkelige Egenska
ber i virkelig tilvcerende Ting, ja alle virkelige Ting har for saa- 
vidt en Grund i Muelighederne selv, at de ikke kunde blive virke
lige, med mindre der var en indvortes Muelighed, og saaledes gaaer 
det ogsaa her. Hvis Stced og Rum ikke vare muelige, kunde ot 
Legeme hverken tcenkes at hvile eller at bevccge sig, endffiont der 
uden for dem vil noget meere til, at et Legeme virkelig kan vcere 
til paa et Steed eller bevccge sig, da derimod til at faae et virkeligt 
Rum og Steed behoves flet intet videre, end at forestille sig vir
kelig udstrakte Ting uden for hinanden, da disse giver allerede en 
tilstrcekkelig Grund til Steed og Rum.

§. 21.
At det synes, som det virkelige Rum og Steed vedbliver, end

og Legemet borttages, og at deraf fluttes, at disse erifterer for sig 
ftlv, hcenger af folgende urigtige Forestillinger: 1) At man i dette 
Tilfeelde gior Forffiel paa det virkelige Rum og Legemernes Ud
strækning, og mcerkerikke, at det er kun det muelige Rum, som 
vedbliver, naar det virkelige ophorer. 2) Lader man sig bedrage 
deraf, at Stcedet er beftcemt, og stedse formedelst den Beftcem- 
melse kan vcere udmcerket, endog det formedelst Legemets Bortflyt- 
telse falder bort igien til et blot mueligt Steed, men fordi at en 
Ting kan bestcemmes, og dens Bestcemmelse ligesom betragtes 
uden for Tingen, derfor bliver ikke Besteemmelsen noget som for 
sig selv er virkeligt og tilvcerende. Det Rum, som et hvilende Le
geme har indtaget, er besteemt, det kan altsaa ikke paa eengang 
vcere baade det og et andet, og naar Legemet end siden har bevceget 
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sig derfra, bliver deEeftcrmmelft, som Legemet faaer i Henseende 
til Stcrd en anden, og den forste Beftcrmmelse bliver derved ikke 
forandret, uden i Henseende til Virkeligheden Der har vceret 
Plads for et Legeme, og kan igien blive, men hvad folger heraf 
andet, end at dette beftcrmte Stcrd nu er bleven til et blot mueligt 
Stcrd eller Rum, da her er intet virkeligt, end sige selvstcrndigt, 
som i nogen Maade kan tcrnkes, og fom ffutte kunde betegnes ved 
Navn af Rum, etter hvad andet Navn, man ville tittcrgge det. 
Enten maa denne Forffiel vcrre imellem et blot mueligt og virke
ligt Rum (§. 15.) eller der er flet ingen (b). Saasnart et udstrakt 
Vcrsen bliver til, om end intet for var, bringer det en indvortes 
og virkelig Udftrcrkning med sig, endog den er een af de forhen mue- 
lige, men maa dog vift aldeles ophore da, naar det udstrakte Vcr
sen selv ophorer, og, ligesom det, falde hen til den blotte Mue- 
lighed (§. 19.) 3) Synes man det Rum, som et Legeme har igien- 
nemlobet, og nu ikke meere opfyldes af noget Legeme, har endog 
sit bestccmte Maat, faa at man kan fcrtte Grcrndser for, hvorfra 
og hvortil Bevcrgelsen er ffeed; altsaa troer man, at herimellem 
maa vcrre noget virkeligt tilvcrrende, men hvad hindrer, at en blot 
muelig Ting endog kan udmaales, etter forestittes at vcrre af den 
etter den Sterrelse? scetter man altjaa 2ve Legerner i en vis Di
stance fra hinanden, og intet videre virkeligt derimellem, Da er det, 
der ffulle vcrre Grccndserne, baade bestcrmt og virkeligt, men mel
lem dem er intet virkeligt, attene en Muelighed at et sammenfat 
Vcrsen af saa og saa stor Storrelse kunde scrttes derimellem, det er 
at sige, der er imellem deur et af bestcrmt S orrelse mueligt Rum. 
4) Er vel og nogen Forvirrelse i denne Sag kommen deraf, at man 
ikke har iagttaget den fornodne Distinction imellem Mnelighe- 
dens Virkelighed og Dugens Virkelighed. Man kan paa en 
vis Maade altid sige, at Mueligheden, som en Muelighed, er til, 

og

(b) Just fordr man ikke har forestillet sig Sagen paa denne Maade, er og virkelig nvgle fal
det paa den Tanke, at Rummer ey allene maatte vare altid virkeligt, men endog en ab
solute notwendig Substance. Enhver, der har Indsigt i Metaphyfiqve, ville med god 
Grund have meget at indvende mod saadan Tanke, hvormed jeg her ikke vil opholde mig.
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vg er virkelig, men derved er ikke Tingen virkelig. De blotte 
Mueligheder ere til, som notwendige, bestcemte, saa vidt font de 
bestcemmes, og ubeftcemte, san vidt de ikke bestcemmes, men Mue- 
lighedens Nodvendighed gier derfor ikke Tingens Nødvendighed. 
I Henseende til Rum, Steed og Tid har det sig just saa, at distes 
Mueligheds Virkelighed lcrttelig vil forekomme een, som at vcere 
Det samme, som deres egen Virkelighed, just fordi deres Maade, 
Maal og Orden kan vcere bestcemte, og deres Mueligheds Virkelig
hed derhos, ligesom alle andre Mueligheder, er nodvendig (see 
Den nylig anforte Anmcerkning). Enhver seer lcrttelig, at hvad 
som her er sagt om Rummet/ for en stor Deel og kan anvendes 
paa Tidem

§. 22.
Til sist maatte da vel nogen sporge: Hvor bliver altsaa af det 

store Rum og den store Tid, som synes at have existeret, og at 
kunde exiftere for sig selv, uden nogen anden virkelig Ting. Jeg 
svarer: betragtede som virkelige Ting, ere de blot intet, og dem 
tilkommer ikke uden en blot Mueligheds Virkelighed (§. 21), men 
i ovrigt bor de ingenlunde regnes som noget blot intet, der flet 
ingen Bestemmelser skulle have (irreprafentabilia). De som det 
giore, gaaer vift nok for vidt , ligesom de, der anseer dem for vir
kelige tilvcrrende, ja endog selvftcendige Versener, paa dm anden 
Side og gaaer for vidt. Den Tid, man saaledes forestiller sig, er 
intet uden en Gamling af al muelrg Dd, betragter som blot 
nruelig, og dette store Rurn er intet, uden en Gamling af alt 
mueligt Rum, betragtet fotu blot mueligt, og bliver de der
for ogsttñ kaldede Tid og Rum. At de ikke ere Subftancer er alle
rede beviift, da de ingen Kraft eller Virksomhed besidder, og kan 
og meddeles til saa mange virkelige Subftancer, forresten tilkom
mer deres Muelighed, som vi for sagde en Slags Virkelighed, ja 
diste, soul ere selv Accidencia, baver iglen Accidencia, soin ere sam- 
nrenhccngende rued dem; thi hvad hindrer, at et Accidens prædica- 
mentale kan have et andet i Forbindelse med sig, der ligesom inhae
rerer det forste, naar kun bcegge Har den Substance, hvori de tcen- 
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kes at vare, saasnart de stal vare virkelige s men just det har giort den 
Forvirrelse, at man har anfeet dem som Substancer. Saaledes kan 
bagge disse store Samlinger forestilles at vcere sammensatte af mue- 
lige Deele. Disse Deele kan og tcenkes i en vis Orden, een Deel er 
ikke det samme, som en anden Deel, og saa vidt som man har en vis 
bestamt Deel, der betragtes absolute for sig selv, har man i det eene 
Fald den absolute Tld, og i det andet det absolute Greed, hvis den 
derimod betragtes i Henseende til den Orden, den har mod visse andre 
Deele, faaer vi den relative Tid og det relative Stad, men alle 
disse Mueligheder, hvor meget de end ere bestcemte, udgior dog intet 
Substantielle, ey heller nogen anden Virkelighed, end den, vi forhen 
har talt om. Saasnart sorn Substancer, der kan modtage enMathe- 
matiff Varighed eller Udstrcekning, kommer til at eriftere, bliver der
ved visse Deele af disse ave store Samlinger virkelige, men heri er en 
temmelig Forstiel efter bcegges Natur og Vasen. Den store Sam
ling af al mueligTid eller Varighed indbefatter allene Varigheder, 
fom følge paa hinanden, men enhver enkel Deesi den lader sig, som 
et Accidens meddeele til mangfoldige Substancer tillige, somcoexi- 
sterer, og i dem kan blive virkelig. Derimod den store Samling af alt 
mueligt Rum eller Udstrækning har ikke uden Deele, som ere alle til
lige, men hver for sig lader sig meddeele til fleere-»Substancer efter 
hinanden, og i dem kan blive virkelig. Saasnart en udstrakt Sub
stance bliver til, har den sit Rum med sig, men dette maa notwendig 
vare en Deel af den store Samling af muelige Rurn, og altsaa bliver 
den felv samare, som een, der forhen var muelig, rnen nu er bleven vir
kelig ; thi uagtet man i Tankerne kan abstrahere fra Samlingen og 
allene forestille sig denne Substances Udstrakning, faa kan den dog 
ikke andet end vare den samme med een afde muelige i den heele Sam
ling, da den maa have selv samme Grandser og Bestammelser, som 
een af dem. Fremdeles, naar een eller fleere Ting continuerer at bli
ve ved, bliver derved en absolute Deel efter den anden af den muelige 
Lid virkelig, men den Deel, som haver ladet af at vare virkelig, bliver 
ikke meere virkelig. Ligeledes, naar et udstrakt og virkeligt Vasen be- 
vages, da bliver et absolute og blot mueligt Rum eller Stad (faa

L l vidt
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vidt font det ikke forhen var virkeligt) efter et andet virkeligt, og de 
foregaaende, eller de, som forlades, kan igien tade af at vcrpe virkelige, 
men den Deel, fom stråledes lader af at vcere virkelig, ka r dog igien 
ved en anden eller samme Substance blive virkelig, naar det paa nye 
indtages, det er, naar noget udstrakt Vccfen igien ftaer samme Be- 
stccmmelse i Henseende til Rummet. Vil man sige: derved omffift 
tes jo Tingenes indvortes Rum ogUdstrcckning hvert Kyeblik, naar 
de bevceges, da svares: Ja, men der er heller intet, som hindrer, at 
jo et Voeftns indvortes accidentelles Beffaffenheder kan forandres. 
Udstrcckning maa det altid have, det er bestandigt og vccsentligt, saa 
lcenge vi taler om virkelige udstrakte Ting, men hvilken det skal have, 
og hvilken den skal vcere i den store Orden og Samling af muelige Ud- 
strcrkninger, det er ikke væsentligt eller for sig felv nodvendigt ; hvoraf 
end videre sees, hvor liden Grund man har havt til de forommeldte 
Forestillinger §. 20.

§« 2g.
Foruden at alle Banffeligheder efter denne Theorie angaaende 

Lid og Rum, paa lccttefte Maade synes at kunde oplofts, saa har 
jeg og funden den meget bestyrket ved at sammenligne den med et 
vist Tertium, som dermed har temmelig Lighed og Overeenftcrm- 
melse, nemlig Tallenes R.crkke. Disse er en Samling af alle mue
lige Mangfoldigheder, ligesom vi kalder den Samling af muelige 
Varigheder Tid, og den af Udstrcrkningerne Xmn. Tal kan be
tragtes, om jeg end ikke forestiller mig nogen bestcrmt Ting , som 
tcelles, men derfor ville vel ingen tillcrgge dem at vcere for sig selv 
bestaaende eller Substantielles Vceftner, ligeledes har det sig med 
Lid og Rum. Tal, hvor intet virkeligt tilvcrrende er, som tcelles, 
kan jeg anfte som blot muelige, naar derimod noget virkeligt ind
befattes under Tal, kan det ansees som et virkeligt Tal. Disse kan 
maales og bestcemmes endog som blot muelige, ligeledes ethvert Tal, 
for sig selv betragtet, er det og ikke et andet, enten det er mueligt eller 
virkeligt,, det kan og scettes i Relation til de andre, og for saa vidt 
kan anjees baade paa en vis Maade absolute, som og relative, lige
som Tiden og Rummet. Tallene har en vis uryggelig Orden mcl- 
lem sig, endog som blot muelige, hvorfor ffulle da ikke ogsaa den blot 

muelige*
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mnelige Tid og Rum kunde have Let/ uagtet hver paa sin Maade og 
efter sin forskiellige Natur og Beskaffenhed X Denne Orden medfø
rer (som vi for sagde) i Henseende, til Liden, at Deelene folge paa 
hinanden, men i Henseende til Rummet, at de ere ti slige, Tallene 
synes at have noget af bcegge Desle. Tiden kan blive virkelig i fleers 
Ting tillige, og det samme muelige Rum kan blive virkelig i fleere 
paa hinanden folgende Ting. Tallene hver for sig kan blive paa 
eengang virkelige baade i de Ting, som folge paa hinanden, og de, 
der ere tillige. I en Rcekke af virkelige Ting, der udgior et virkeligt 
Tal, kan en Ting blive borte, derved bliver alligevel detbestcemre 
Tal tilbage, som timeligt, endog de andre kan vare virkelige. En 
virkelig Ting kan og forandre sin virkelige Orden og Nummer, og saa- 
ledes giere et Tal efter et andet virkeligt, hvilket altsammen efter 
det, som forhen er viist, lcet lader sig sammenligne med det, som er 
sagt om Tid og Rum. Tallene synes og at have en Virkelighed for- 
sig felv, men det er kun en Mueligheds Virkelighed. Tallenes 
Mcengde og Fortgang, naar intet beftccmmer dem, kan forsges, saa- 
vidt man vil, ubestcemt, Rummets Udstrcekning og Tidens,Varig
hed kan under famme Betingelse ogsiia gaae saavidt man vil. Erl- 
delig, Tallene kan aldrig vcere absolute uendelige, Rummet og Ti
den heller ikke. Af alt dette sees, at Run; og Tid kan ansees ligesom 
Tallene at vcere lutter Beftccmmelser af andre Ting.

§. 24.
Da vi stråledes har betragtet Tiden og Rummet, og ved den 

Leylighed i soer viist, at diste Ting ere intet for sig felv tilvcerende 
eller Substantielle, er en betydelig Stotte ryddet af Veyen, hvortil 
de kunde si)nes at ville hcelde sig, som paastaaer at Verden er fra 
Evighed, og at den er af en uendelig Udstrcekning. Endffiont nu de
monstrerede Sandheder ikke kan til intet grores, og detaltid bliver 
vist, at en Mathematiss Storrelse maa vcere endelig, og folgelig og- 
sira Tid og2xum, i hvad Tanker man end ville giore sig om diste, 
saa har jeg dog uden at referere mig til den Sat), hvoraf det og paa 
nogen Maade kunde udledes, beviist at diste er intet for sig selv til
vcerende. Folgelig stal een, der ville paastaae Mueligheden af Ver
dens Uendelighed baade i Henseende til Tid og Rum, have saa me- 
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get mindre Foye til at flutte fra bisse til Verden og sige, at lige faa- 
vel font en virkelig for sig selv tilocerende uendelig Lid og Rum 
uden Verdens Virkelighed var muelig, lige saavel var og en uendelig 
Verden selv muelig i Liden og Ruînmet, da det ey allene er beviist, 
at disse som Mathematiffe Stsrrelser altid maa vcrre endelige, saa 
at der af dem vanskelig ffutte kunde tages noget Beviis, men det 
som meere er, at de endog selv har taget sin Begyndelse med Verden 
eller de Ting, som ere virkelige i Verden.

§. 25.
Fremdeles kan vi og nn besvare et Hoved-Argument, hvoraf 

man har villet bevise Mueligheden af en evig Verden (§. 5.) Man 
siger : Gud er til fra Evighed, og som man ikke kan ncegte, at jo 
Virkning og Aarsag kunde vcere tillige, og at man ikke ter saaledes 
indffrcrnke Det Guddommelige Vcesens Virksomhed til en vis Tid, 
saa troer man, at deraf folger, at Verden kan vcere fra Evighed. 
Den Maade, paa hvilken man har villet igiendrive dette, har jeg al
lerede sagt at vcere utilstrcrkkelig, i det man stutter saaledes: Tiden 
og Verden er en Kicede af Forandringer, men da der er ingen For
andringer i Gud, saa kunde han gierne vcere fra Evighed, om Verden 
ikke kunde vcere det, men i det samme gior man denne Guds Evighed 
til en uendelig sammensat Varighed, som bliver en virkelig Tid, (thi 
det kan aldrig staae ved Magt, at Forandringerne selv skutte vcere 
Tiden) og solgelig kunde jo Verden og vceret til, og havten uendelig 
Varighed i den samme sammensatte Evighed, i hvilken Gud ffulle 
have vceret til. Jeg forestiller mig Sagen paa en langt anden Maa
de: Tiden, som en sammensat Varighed og en Mathematiff Stor- 
relse, kan hverken i Gud eller uden for ham vcere uendelig, da det sced- 
vanlige Begreb om Evighed, som en uendelig Tid, falder reent bort 
(§. ii. og 12.) og har derfor hverken Stcrd i Gud etter Verden. Der- 
nceft er Guds Evighed en Metaphysiff Evighed, og hans Tilværelse 
indbefatter ingen sammensat eller Mathematiff Varighed, saadan, 
som den vi seer Verden at have. Hans Tilvccrelses Maade bar ikke 
noget saadant sammensat, at enten det heele, etter en Deel deraf 
ffutte have fcettes Maal med Verdens Varighed, da den ingen Deele 
har. Vel har Philosophi her giort en Distinction mellem æternitas 

ends
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entis fixi, og aeternitas entis fucceffivi , svM de kalder det, MSN for
uden at den sifte er en Umuelighed z saa var det efter mine Tanker 
endnu utydeligt eller ikke nok til at beftamme aeternitatem entis fixi, 
at sige, at den er absolute nedvendig, og uden Succession eller For
andringer, saa lange den endnu bliver anseet, som en Mathematik 
Storrelft, fom i sine .Deele kan have falles Maal med de endelige 
Tings Varighed. At Gud alligevel nu coextsierer med en Verden, 
der har en Mathematiff Varighed, er en udvortes Relation, der ikke 
fatter i Henseende til ham nogen indvortes Tid eller sammensat Va- 
righed. (§.9.) §. '26.

End videre marker man ikke selv, hvilke farlige Folger mam 
udscctter sig for, ved at sege Beviis for Verdens muelige Evighed i 
Guds Evighed. Den eene bliver da sammenfat af Deele ligesom 
den anden. Guds Egenffaber bliver da anseete, som Mathematiffe 
Storrelser, og da disse unagtelig alle Tider ere endelige, maatte hans 
Egenskaber og blive indffrankede, da dog hans Storhed og Uendelig
hed i ingen Maade maa ansees fom en Mathematiff, men en Meta- 
physiff Storhed. Fremdeles, naar man tillagger Guds Tilvarelfe 
en Mathematiff Varighed, kunde man med lige saa stor Grund til- 
lagge ham en Mathematiff Udbredelse i Henseende til Rummet, og 
giore sig et saa grovt og urigtigt Begreb om hans Allestadsnarva- 
relse, at den indbefattede et indvortes Rum (§. 15.) Dette har man 
dog ikke villet vove, fordi det indbefatter en Sammensattelfe af 
Deele, men hvorfor marker man ikke, at der statueres lige faadan 
Sammensattelfe i Guds indvortes Egenffaber, der i sig felv heller 
ikke ere forffieltige fra Gud selv, naar man sammenligner hans Evig
hed med Verdens Evighed, som man indbilder sig, eller tillagger ham 
en Mathematiff Varighed l og man ville have lige saa god Grund 
til at beviise Verdens muelige uendelige Udftrakning af Guds Uen
delighed i Henseende til Rummet, som dens muelige Evighed af 
Guds Evighed (See Anmark. §. 18.)

27»
Tilsist pleyer man og at tale saaledes: Hvem vil indffranke 

Guds Almagt i Var det ikke mueligt, at Gud kunde have ffabt Ver-
Ll 3 den
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Dm lcenge for den blev stabt? Ligeledes ont vi end scetter visse Grccnd- 
ser for Verdens Udviidelse, var det da ikke mueligt, at Gud kunde bave 
giort den endnu ftorre, og som denne Foregesse synes at kunde qaae 
fort uden Ende, flutter man deraf bcrgges muelige Uendelighed, men 
hvor liden Grund man har til saadan Felge, kan bande af hvad som i 
Denne Tractat (i soer §. 6.) er ashandlet, loet indsees, font og af hvad 
Der er viift i den om det Mathematifle Uendelige. Ingen kan ncegte, 
at Gud jo kunde have maget det saa, at Verden kunde nu have havt, 
hvad endelig Alder han ville, i Steeden for den Alder, som den nu har, 
ligeledes og en anden muelig og indffrcrnkek Storrelse, end den nu 
har; en Verden som blot muelig, er i disse Henseender gandste ube- 
stcemt, men det, som er ubeftcrmt, bliver derfor ikke uendeligt. Det 
var en Sag, som kom an paa den HoyeftesVillie og Viisdom, blandt 
saa mangfoldige Mueligheder at udvcrlge den begvemmeste, saaledes 
har Verden, fom virkelig tilvcerende en beftcemt og virkelig Tid, saa 
vel, som Rum, som den Atlerhoyeste har funden for godt at udvcelge 
blandt alle Muelige, men uendelig kunde ingen af Deelene vcere, da 
Der blandt alle disse Muelige ingen var, font kunde vcere uendelig, og 
Derved er Guds Almagt lige faa lidet indffrcenket, fom den kan agtes 
rndstrcmket ved at ikke kunde giore abfolnte umuelige Ting. Man 
staaer altsaa ikke Fare for at tcrnke for ringe om Gud ved at sige, at 
han ikke kunde have stabten Verden af uendelig Varighed eller Tid 
og af uendelig Vidde, men meget meere ved at tilloegge ham saadanne 
Egenstaber, fom allene kan passe sig paa endelige Ting. Med alt 
Dette kan Verden continuere i Varighed uden Ende eller Optyør; thi 
Deraf bliver ingen uendelig Mathematist Storrelse, ligeledes kunde 
Den efter Guds Behag vedblive uden Ophor at udviides, og dog al
drig blive uendelig flor.

§. 28.
Ved disse korte Betragtninger haaber jeg ey allene, at Theorien 

om Tid og Rum, der har saa megen Indflydelse i Videnstaberne, er 
giort temmelig fattelig, men anseer det og efter minOverbeviisning, 
som afbeviist, at da enhver Mathemariff Øtørrdfe er absolute 
endelig, saa er og Verden i Henseende til Trd og Rum absoiute 
endelig. (§. 4.) ,



Ont Slaverne/ 
deres Herkomst og «lifte Scrde.

Ved
PETER FRIDERICH SUHM.

' éblant alle EuropæijTe Hoved-Folk er intet mere udbredt end det 
¿X7 slaviske; thi Slaver beboe det hele egentlige Rusland, fra In
germanland afog til Kiow, fra Smoleniko og Pleikow af og til Ca
fan og Aftracan, og ere i de nyere Tider blevne end mere udbredte. 
Slaver beboe det hele egentlige Polen; thi i Li «hauen boer et andet 
Folkeflag. Hele Böhmen beboes endnu af Slaver; Ungarn er op
fyldt med dem, lige fra de Polske Grcendser og til det Adriatiffe 
Hav; faa at der findes io Slaver imod een Ungarer. Mange af de 
Tyrkiske Lande i Europa, Bulgariet, Servien, Bosnien, Croatien, 
Macédonien, Albanien, Epirus, vrimle ñf Dem. Hist 0g her i 
Tydskland findes de ogsaa, saasom i Crain, Laufitz, Lüneborg; 
og hvo veed ikke, at de fra det 6te sæculo af befadde alle Tydffe 
Lande esten for Elben, ja endog nogle vesten for den. Nu sper- 
ges: Har dette mcegtige Folk fra de celdste Tider, og faavidt Efter
retninger gaae, stedse beboet alle diste Egnet og, hvis ikke, hvor
fra er det da kommet? Til det ferste Sporsmaal kan stkkert svares 
Ney; thi Wagrien beboedes for Chriiti Fedsel, og lcrnge efter, af 
Teutoner, Meklenborg af Varner, Pommern af Rugier og Heru
ler, Brandenborg ñf Semnoner og Vandaler, Meißen og Laufits 
af Hermunduren, Böhmen af Marcomaner, Mähren Quadqr, 
Slefien af Elyfier eller Ly gier, lutter Tydste Folk; og Spor efter 
Slaver findes ey i de Lande fer i det 6te sæculo, og i nogle end 
senere. Ungarn og tilherende Lande beboedes af Pannonien, My

sten,
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lier, Scordifcer, Illyrier, Dalmater, Japoder &c. om hvilke, mav 
Scordifcer undtages, dev var et Gallifr Folk, vel ey med Vished vi
des, af hvad Hoved-Folk de vare, men hvis Sprog dog tydeligen 
vise, at de ingenlunde vare Slaver. I de Tyrkiske Lande i Europa 
boede i oeldre Tider Græker, og denl gjor vel ingen til Slaver ; Tri- 
baller og Thracier, hvis Sprog ogsila vise, at de ingen Slcegtfkab 
have havt med Slaverne, men snarere, heldst de sidste, vcrret et Ho
ved-Folk for sig. Altsaa veste ikkun Polen og Rusland ; og der har 
og den almindelige Mening sat deres celdste Seede, og troet, at 
de fra umindelige Tider have boet der under Navn af Sarmater. 
Men de nyere Lcrrde have ey vcrret fornojede hermed; de have op
sigt Slavernes celdste Bolig ved det Sorte Hav, der har Lengnich 
fundet paa den AfiadfFc Side Zicher eller Zecher, med hvilket 
Navn RvKrnerne kalde sig endnu felv, og Lesger, Lazier, Lecher, 
med hvilket sidste Navn PolacKerne egentligen kalde sig. Og den 
kcrrde Thunmann i Halle har i vor Tid fundet Vendernes celdste 
Boliger ved Kstersoen, i det Prendiste, og i Store Polen, og Sla
vernes andre Lande midt i Polen og Rusland, ved Dniepr, Don og 
Weixel, hvorfra de siden ere gangue til Donau, og hvorfra de til- 
Leels bleve drevne af Chozarerne, og derpaa nedsatte sig ved Kster- 
soen i de af Gother og Vandaler forladte Lande. Og ncegter han 
aldeles, at Sarmater og Slaver have havt mindste Fcrllesffab, og 
anfter ikkun Jazyger og Rhoxolaner for de rette Sar mater. See 
hans Untersuchungen einiger Nordischen Völker, i Fortalen p. 8, 
18, og i Vcerket selv p. 9. Naar man vil tage Sprogene tilHielp, 
da findes i de Folkes Sprog, som boe ved det Sorte Hav, ikkun 
liden Trost; men saa meget synes dog at vcere sandt, at intet Sla
visk findes i dem. Hvad Sarmaterne angaaer, da er dette vidst: 
i) At de saa kaldte Laxii Sarmatæ have i Herodoti Tid, og lcenge 
forhen, boet sondeil for Tanais paa den Afiati^e Side, og stam
met fra Scyther, i det mindste vcrret ncrr beflcegtede med dein, og 
efter samme Herodoti Vidnesbyrd forestillet allerede et Folk langt 
over 1000 Aar for Chrifti Fodftl. 2) At Sarmater ere, efter Stra
bonis Vidnesbyrd, gangue over Tanais, og have brudt ind i Europa 

omtrent 
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omtrent 100 Aar for Chrifti Fodsel, og have da odelagt den Scy- 
thifre Stat, som strakte sig, ester Herodoti Beretning, fra Ta
nais og indtil Donau langs Havet, Og temmelig langt ind i Landet. 
3) Finder man, at Sarmaterne have siden brevet sig alt mere og 
mere ud vester paa, saa at Jazyger beboede i Strabonis Tid den 
Deel af Ungarn, der ligger imellem Donau og Siebenbürgen. 4) 
Vidner Ptolemæus, at Sarmaterne udi hans Tid, nevnlig det 2det 
Sæculi Midte, beboede de Lande, vi NU kalde Polen og Rusland : 
hvorved ingen maae trente, at de alene beboede og opfyldte dem, 
ney, Navnene af de Folk, han selv anforer, vidne noksom, at der 
og have boet andre Folkesiag af Rinff, Litthauiff &c. Herkomst. 
Ey at tale om, at Tydffland da strakte sig lige til Weixelen, saa 
at det meste af Store og Lille Polen var beboet af Tydffe Folk, 
Go ther, Burgundier &c. Thi at Ville Med Schlözer giore alle 
diste Folk til Slaver, og troe, at Slaver have fra de allerceldste Ti
der beboet de Lande i Tydffland, som man vidst finder at de fra det 
6te Sæculo have beboet, det er en Mening, som er igiendrevet med 
det samme den er anfsrt. At eet Folkesiag haver ei just nsdig alene 
at beboe og opfylde et Land, som opkaldes efter det, saadant kan 
man i vor Tid see af Rusland, Tyrkiet, Tatariet. 5) Staaer det 
fast, at ligesom det Sarmatiffe Navn ophorer, nevnlig i Begyn
delsen af det 6te Sæculo, saa opkommer derimod det Slaviffe, og 
det i samme Land, nevnlig i Ungarn ved Donau. 6) Forekomme 
mange Ord i de gamle Sarmaters Sprog hos Grcrkiffe og Latinske 
Skribenter, som ere aabenbare Slaviffe.

Af alt dette siutter jeg, at Sarmater have forsi boet osten og 
sonden for Tanais, ere siden gangne over den, have undertvunget 
Scytherne, og bredet sig ud til Donau i Beflarabien, hvor de ved 
Chrifti Tider ginge, efter Ovidii Vidnesbyrd, ofte over den frosne 
Donau, og giorde Indfald i de R orner ffe Lande. Efterhaanden 
bredede de sig dog alt mere og mere ud vester paa, ladende dog Da- 
cien, det er, Moldau, Wallachiet og Siebenbürgen, ursrt, som da 
regieredes af een eeneste mcegtig Konge; hvorimod Sarmaterne 
trcengde igiennem Ukraine, Podolien, Rode Rusland, Lille Polen, 
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fom de nu kaldes; hvilke Lande da beboedes af Scythiae, Fin^e og 
Litthauifle Folkestcegter, som derover droge mere nord paa, indtil de 
forste forsvunde/ og de mellemste adsprevbe sig omkring i Rusland, 
hvor de vel og forhen tildeels havde boet, blandede sig med Vender, 
og nedsatte sig for en Deel endeligen i Finland, hvor forhen Folk, be- 
sicegtede med vore Nordiste, havde boet. Fra Polen trukke nogle 
Sarmater sig ind t Ungarn eller Pannonien, og var deres egentlige 
Navn Jazyger; thi ingen maae tcenke, at Sarmater eller Sauroma- 
ter var Navn paa et Folk for sig, ney, det var et almindeligt Navn 
paa mange Folk, som havde fcelles Sprog og Herkomst, og betydde 
maastee saa meget som de røbe Mcrnd, fordi de havde rodt Haar, 
af det Sarmatiffe Ord Sar o: Xøb. Efterhaanden forgik dette 
Navn, og det Slaviste kom i stccdet, hvilket bande betegnede et vidst 
Folk ister, efter hvilket Slavonien, en Deel af Ungarn, endnu kal
des, saa og mange Folk tilsammen, fordi de havde fcrlles Sprog 
og Herkomst. Og med dette Navn, tcenker jeg, at de Slaviste Folk 
belagde sig selv, af det Ord Slav, som betyder Talende; da Ne» 
metes eller Nemetzoi, o: Grumme, er det, hvormed de belcrgge de 
Lydste, anseende sig, ligesom Chineferne, for det fornemste Folk i 
Verden, og foragtende alle andre. Mm hvorvel Sarmaterne have 
fornemmeligen udbredet sig paa den Kant, saa er det dog meget 
rimeligt, at andre have udbredet sig, da de ginge over Tanais, etter 
endog lcenge forhen, lige nord paa, og ind i Hiertet af Rusland, 
og siden vendet sig vester pan; saasom man finder, ni Vender, et 
Slavist Folk, have fra umindelige Lider boet ved Kstersoen. Naar 
man ei vil troe, at ved Julii Oratoris Duli forstaaes, ved en vrang 
Udtolkning, Slaver, og at de altsaa have allerede i det Zte sáculo 
boet under det Slaviste Navn i Polen ; saa finder jeg dem ei der fer 
ved Aar 500, da Procopius i Corp. Byzant. p. 79. og 80. der strev 
ved Aar 550. taler om Slaviste Folk, der boede fta Gepiderite af og 
til Varnerne. Da nu Gepideme boede dengang i Dacien og Pan
nonien, og Varnerne i Meklenborg, saa haoe Slaverne da allerede 
opfyldt dette hele store Mellemrum, undtagen hvad Strcekning 
man vil tittcegge Krken. Og som man endnu finder i Vestàus-
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fen en ftorKrk, sññtroerjeg,1dmborsoges der og iBag-Porn- 
mern, som laae ode ved de mange derfra udvandrede Tydffe Folk, 
jornandes p. 615. og 64z. beretter, at Slaverne deeltes i trende Ho
ved-Folk, Vender, Slaver, og Anter: De forste boede lccngft Nord, 
og vare meget talrige; de sidste fra Donau til Nieder; og de mel
lemste midt imellem begge. Heraf lader det, at han er haver sat 
i sin Tid Slaviske Folk i Rusland, og, sandt at sige, da var Rus
land dengang opfyldt med TyrkifFe, HunifFe, Tatariste, FinfFe, 
Lettre og Nordiste Folkeslag; hvorvel der dog haver upaatvivleli- 
gen fra celdgamle Tider boet nogle Slaver imellem, men under
trykte af de andre.

Hvad nu Venderne angaaer, da sirtter Plinius 1. 4. p. 476. 
dem allerede i Landene vedHstersoen; Tacitus, i Germania, imellem 
Peuciner, hvilke boede ved Donaus Udlob, og Finner, i Skove og 
paa Bierge; hvorved han, efter mine Tanker, tydeligen peger PÑÑ 
de Carpathiae Bierge, og de mange moradsige Egne i Polen; Pto- 
lemæus p. 81. langs den Vendiste Bugt, det er, Kftersoen fra Wei- 
xelen af og til Lifland. Altsaa have Vender i det I og 2 Sæculo 
boet i en Deel af Preussen osten for Weixelen, og lccngere sonder 
paa ind i Polen, ja, som det synes, meget langt; og ere de fra disse 
sidste Egne vel blevne deels sortmngde,af Sarmater, hvorvel be- 
flcegtede med dem, og deels ogsaa have de godvilligen forladt dem, 
efter at de i det 6 og 7de Sæculo ginge i Hobetal til Tydstland, 
hvor de stiftede mange smaae Folk og Stater, nevnlig: Wagri i 
Wagerland saa kaldet efter dem, hvor Oldenborg var Hovedstaden; 
Polabi i det LauenborgfFi, efter Floden Labe, det er Elben ; Abo- 
triti i de vestlige Dele af Meklenborg, hvilke nervnes i Slutningen 
af det 8de Sæculo, i Anledning af Krige Carl den Store forte imod 
dem; Rhedarii eller Tolenzi i de ostlige Dele af Meklenborg, hvis 
Hovedstad var Rethra, hvor Vendernes Gudsdyrkelse havde lige
som sit Seede; Luticii, Wilzi, eller Welatabi, med hvilke tre Navne 
dette mcegtige Folk kaldtes i For-Pommem og en Deel af Marck ; og 
til dette Folk regnedes undertiden Rhedarii', Uchri i Ucker-Marck; 
hvilke trende Folk ogsaa bleve bekiendte ved Caroli Magni Krige; He- 
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velli ved Havel-^íúben; Linones, Warnavi, Leubuzi, Wilini, Sto- 
derani, vg mange flere , imellem Elben og Oder i det Branden- 
borgfFe; Rugii pññ Øen Rügen, som vare de tapperste af alle, og 
hvilke beholdte Navnet efter det gamle Tydste Folk, fom der havde 
boet, ogalene, afalle Vender, havde stadige Konger; Pomerani, 
der boede langs Havet (hvoraf de ogsaa have Navn, nevnlig af år 
o: Havet, og Po 0: V§d) fra Oder til Weixelen ; Dalemincii, hvis 
Seede var i Meißen; Sorabi, som bor soges i Laufitz, hvor de stefte 
Vender endnu boe, og hvis Sprog endda er tilovers, saa at der 
prcrdikes i det. Af det og de faa overblevne Vender, hist og her i 
Lüneborg, Marck, sees tyd eligen, at deres Sprog et er saa reent, 
som de egentlige 81avers, men meget blandet med Einst; hvilket 
er vel fra de Tider, da Venderne boede ncer Einste Folkesicegter. 
Siden Venderne komme til Tydffland, bleve de meget stebne, og 
det lcrnge forend de stefte andre 8iaviste Folk. De anlagde anfeelige 
Steeder, saasom Oldenborg, Razeborg, Meklenborg, Redira, Wis
mar, Roftock, Arcona, Carenz, Julin, Wineta, Belga rd &c. hvor 
megen og stor Handel dreves. Deres Seeder vare i mere end een 
Henseende gode og ustraffelige; de havde ordentlige og vel indret
tede Regieringer, sunde Love, ja Bogstaver, som vore Skribentere 
kalde Winda-Runir, og hvilke ere iglen fundne i Levningerne af Re- 
dira. Alt saadant bor tilstrives, deels deres Beliggenhed ved Soen, 
og deels deres Omgang med og Naboelag ved de Nordiste Folk. 
Carl den Store begyndte forft at bekrige og undertvinge nogle af 
dem. Paastuddet var at indfore den Chrisme Troe. Hans Efter- 
mcend af hans Stamme, og de 8axiste Konger og Keisere, og end 
mere de Danste og Polste Konger, samt 8axiste Hertuger, fuld
forte endeligen Vcerket i det 12te Sæculo; faa at tilsidft dette cedle, 
men ulykkelige, Folk, samt deres Sprog, Seeder og Regiering, ginge 
reent under, og derimod Saxer (thi de finge tilsidft allene Overmand) 
indtoge allevegne deres Plads; saa at Vendisk Sprog og Sår 
blev tilsidft alene tilovers i Pommern, hvor de og efterhaanden ere 
forgangne.

Hvad
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Hvad de egentlige Slaver angaaer, da nævner Ptolemæus Sta- 
vani, hvilke jeg vel forhen haver formodet at burde læses Lithavi; 
men nu er jeg af Professor Thunmanns Mening , at det bor lcefes 
Slavani, allerhelft der paa det Stæd i Preussen, hvor Ptolemæus 
fætter dem, boer endnu Folk af det Navn. Bliver dette antage
ligt, da har det 81a visse Navn været bekiendt fra det andet Sæculo, 
og faa har det bredet sig ud fra Norden ti! Sonden, og bleven an
taget af alle SarmatifFe Slægter, fom desuden vare beslægtede med 
dette Folk. Da nu Sartnater allerede fra det I Sæculo boede i Un
garn norden for Donau, faa er det ingen Under, at de i det 6te 
ginge, under Navn af Slaver, hyppigen over Donau; thi i det zte 
var det Sarmacrffe Sprog, fom det synes, tillige med Gothiss, Hoss 
Sproget ved Hosset af den mægtige Hunisse Konge Attila, fom re- 
fiderebe i Pannonien eller Ungarn. Man kan et uden Nnk læfe hos 
Jo mandes, Procopius, Agathias, Menander, Simocatta, Skribenter 
af det 6te Sæculo, hvorledes Slaverne da odelagde alt Landet fonden 
for Donau, lige til det Adn'atiffe Hav, og til Con ilan tinopel. Det 
underligste herved er, at de egentlige Slaver, fom giorde alt dette, 
ftodeialdenneTid, ja lige indtil vore, under andre Folk, nevnlig 
forsi Avarer, og siden Ungarer og Bulgarer, endffiont de vare langt 
talrigere end disse. Ved denne Leilighed sseede det Aar 665, som 
Theophanes melder p. 2ZO, at mange Slaver bleve af den Græki- 
ffe Keiser flyttede til Syrien, som en Værn mod Araberne; og troer 
jeg, at fra dem siamme de nu værende Drufer. Af Nicephoro, 
Theophane, og Strabonis Epitomator, samt flere, sees, ñt í 7de, gde, 
9de, iobe Sæculo boede Slaver i Macédonien, Morea, Bithynien, At
tica, Epirus. Ved disse mange Indfald bleve Slaverne dog t siand 
til at oprette adssillige Riger; og var deres Skiæbne faaledes. Do 
fom nedsatte sig i Ungarn, og endnu kaldes Slaver, havde vel deres 
egne Anforere, men maatte dog siaae under de Folk, fomegentli- 
gen herskede over Ungarn, nevnlig Huner, Gepider, Avarer og Un
garer. De nedlode sig ellers i saadan Mængde i Ungarn, at en ftor 
Deel deraf kaldes endnu efter dem Slavonian, hvor de dog aldrig sit
ues at have havt deres egne frie Regentere, endffwnt de et altid 
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have ftaaet under de Ungerne Konger, men undertiden, four i det 
Ilte Sæculo, under de Croatie, der dog ogsaa vare Slaver. Diste 
Ungarfie Slaver bleve saa seent Chrisme, at de i Lipna bleve ei 
Dobte, forend langt hen i det 14de Sæculo under Kong Ludvig. De 
Slaver, fom nedlode sig i Bulgariet, maatte ftaae under de Bulgari- 
ffe Konger, hvorvel de ofte giorde Opror imod dem, og vare fsaa- 
Dan Mcengde, at Bulgarernes eget Sprog forsvandt titsidst, og blev 
Slavisk; saa at mange have derfore anseet Bulgarer for Slaver, da 
De dog ere Tyrker fra Wolga. I Wallachiet og Moldau nedlode 
sig ogsaa Slaver, hvorfore det Wallachiste Sprog er og blandet med 
Slavist; men der kunde de dog aldrig faae Ooer-Regentere af deres 
Dget Folk. J Macédonien, Thracien, Morca, Epirus, Albanien, er 
Det ei gaaet dem bedre; thi der have de og maattet bukke for de Ind- 
sodde; hvorvel der endda boe mange Slaver, og det AlbanifFe eller 
Arnau tier ftoerk blandet med deres Sprog. Ja det var ei alene 
paa de Kanter at Slaverne giorde Indfald; men Italien, de vestlige 
Dele af Tydstland, Frankrige og Holland, maatte og, helst i det 
7de Saeculo, prove dem. Men da diste mange Tog lobe ofte, helst 
tilsidft, ulykkeligen af, saa at mange Slaver derover bleve fangne og 
giorde til Lrcetle, saa kom deraf ind i de andre Europæiffe Sprog, 
at kalde Tralle Slaver. At egentlige Vender have undertiden 
varet med i diste Tog, sees deraf, nt Venderne oprettede et ansee
ligt Rige i Kärnthen, hvor die Kindische Marck bcerer Navn 
efter dem, og hvor deres Sprog endnu blomstrer; og var dette Rige 
saa magtigt i det 7de Sæculo, at det under Samo bod det hele Fran- 
Aiste Monarkies Magt Spidsen; hvorvel Thunmann i oft auferte 
Vark p. 127 og 128 vil , at denne Samo har regieret over Czecher- 
11 e i Böhmen. Jeg studer og i det 9de Sæculo Abodriti ved Donau. 
Angen Under derfore, at det Vendiste og 81aviste Navn bruges i 
Mug, at Islanderne undertiden kalde Rufferne Ost-Vender, og 
Dor Saxo derimod altid de egentlige Vender Sdaver.

Mm gik det Slaverne ulykkeligen paa mange Stader, saa lyk
kedes det Dem derimod paa andre; og oprettede de 4 Riger son
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ten for Donau, nevnlig Croatien, Bosnien, Servien og Dalmatien. 
Keiser Conftantinus striver i fit leerte Vcerk de adminiftrando im
perio , pag. 72. at Gro a ter, Servier og Dalmater, SlavifFe Folk, 
fulde fra Keiser Heraclius (omtrent Aar 630) og oprettede egne Ri
ger. Disse Croater kaldes ogsaa Chrobater, Crabater, Cravater, 
og have de, efter mine Tanker, boet lcenge forhen i Croatien, da 
de ere samme Folk som Carpi, efter hvilke de Carpathiae Bierge, 
som stille Polen fra Ungarn, have Navn, og hvilke giorde sig i det 
Zdie Sæculo bersmte ved idelige Indfald i det Born erste Rige, ind
til Keiser Diocletianus forflyttede mange Tusinde af dem ind paa 
Bornsrst Bund, venteligen til Croatien, som efterhaanden fik Navn 
efter dem, og hvor de i 6te sæculo finge Tilstod af deres andre Sla- 
viste Landsmcmd, faa at de i det ?de kunde giore sig frie; og der
for e er det vel at Folket kalder sig selv Slaver, men at deres Re- 
g entere kaldte sig derimod Konger over Slaverne i Croatien. De 
regierede der en Tidlang med afverkende Lykke, indtil den Un- 
gerste Konge Ladislaus omtrent Aar 1088 undertvang Croatien. 
Thunmann fürer Croaterne i oft omtalte Værk pag. 144 fra Belo- 
Chrobatien, som er rigtigt nok; og dette soger han igien i Böh
men. Men stal dette vccre, da maae derved ikkun en Deel af Böh
men forftaaes, saasom Czecher boede der. Hvad Bosnierne an- 
gaaer, da anseer jeg dem for Ptolemæi Bieflî, hvilke han scctter i 
Polen. De ftode i Begyndelsen under Servierne, men i det I2te 
sæculo havde te deres egen Regent. I det izde undertvang den 
Tyrkiste Keiser Muhammed dem. Hvad Servii angaaer, da ere 
te fra Severien i Polen, thi norden for Ungarn seetter Keiser 
Conftantinus deres forste Seede ; og, efter mine Tanker, ere de end
og komne did fra Severien i Rusland, thi Sarmaternes eller Sla
vernes Udbredelse er steet fra Mer til Vester. Det er etters og
saa mueligt, at Sorber eller Soraber t Laufitz ere samme Folk. 
Kongerne over dette Folk vare undertiden meget mccgtige, og til
tog deres Kor'ge Stephanus sig derfor i det 14de Sæculo Navn as 
Keiser; men ei lcenge efter bleve de undertvungne af Tyrkerne, 
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Hvad Dalmatien angaaer, da er Folkets Navn gammelt/ og fore- 
kommer allerede hos Polybium. De vare en Green df Illyrier. 
Da Slaverne komme derind/ oprettede de mange smaae Stater der. 
Dioclenfes og Narentani havde deres egne Regemere/ og Duces S. 
Sabæ vare bekiendte. Dog forekommer ogsaa Reges Dalmatiæ, 
hvorvel en Deel af Landet stod under de Croatie Konger for den 
meste Tid, og blev tillige med Croatien undertvunget Aar 1088 af 
den Ungerne Konge Ladislao ; hvorimod Venetianerne bemestrede 
sig Soe-Kusten. Om de mange smaae Regenters i Dalmatien, og 
dette Lands foranderlige Skicebne, have Lucius og Du Fresne for- 
trefligen strevet. Mange Nyere fore ellers Slaverne fra Dalmatien, 
og stere fonden for Donau liggende Lande, og mene, at de gamle 
Illyrier have vceret deres Smmftcdre; og undrer jeg ikke PÑÑ/ at 
Nyere ere faldne paa denne Mening, da Chalcocondylas, en Gros
sist Skribent i det 15de Sæculo, og den Ruñiste Historiestriver Ne- 
ftor i det i2te, have allerede havt den. Men naar det gamle illy- 
riste Sprog betragtes, i hvis Levninger intet Slavist findes, faa og 
det nye, fom derimod er fuldt deraf, ligesom det Arnautif^e og Epi- 
rotiste, saa falder denne Scctning bort; hvortil kommer de forhen 
af mig anforte Vidnesbyrd af trovcerdige Skribenter, der have 
levet paa de Tider, da Slaverne ginge over Donau, og som eenstem- 
migen vidne, at de boede norden for den.

Foruden Tydstland og Landene fonden for Donau, nedsatte 
Slaverne sig ogsaa i Böhmen og Mähren. Men naar dette er steet, 
er meget uvidft; dog troer jeg ingenlunde, at de ere komne ind i det 
forste forend i det 6te sæculo, (og ganer ogsaa deres egen Regent- 
Liste ikkun fra det 7de) i det mindste under det Navn af Czecher, 
hvormed de selv kalde sig; thi Bæmi forekomme allerede hos Ptole- 
mæum, og maae de efter ham have beboet en Deel af Böhmen. 
Da nu alle Fremmede kalde Landet Böhmen og Boheim, uden 
Tvil af de Tydste Folk Boji, saa er det ikke urimeligt, at mange 
Boji, Bæmi eller Bernani, ere blevne tilbage, og have foreenet sig 
med Czecherne. Det lader, at Frodoardus, en Skribent af det 
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IOde Sæculo, kalder t Du Chesne’s Script. Franc. T. II. pag. 616. 
Bôhmerne Vender. Hvñd Marahenfes eííet Indvññneme ñf Mäh
ren betreffet, da forekomme de i det 9de Sæculo, hvorvei de vel 
lcenge tilforn have boet der, og vare de da meget moegtige, og bleve 
omvendte ved de tvende Greeker Cyrillus og Methodius, fom ogfaa 
omvendte Bulgariet, og font gave Slaverne deres forfte Bogstaver. 
Thi vel anfees det faa kaldte Glagolitifre Alphabet for ccldre, men 
jeg tmiet derpaa; t det mindste har s. Hieronymus ei vccret dets 
Opfinder.

Jeg haver forhen antaget, at i Polen og Rusland have Sarma
ter og Slaver lcengst boet, iigefom de og endnu boF der. Hvad nu 
Polen angaaer, da har det uden Tvii Navn af Pole o: plat, flak; 
og kalder Folket sig stiv Lecher, hvorfore vi uden Tvil kalde dem 
Polakker. I gamle Dage haver det, ligesom aile andre Riger, et 
strakt sig noer faa vidt som nu. Efter de Polffe egne Skribenter 
haver Riget begyndt ved Cracau i det 6te Sæculo, og efterhaan- 
den bredet sig ud over Lille og Store Polen og Slefien, hvilket sid
ste horte til Polen indtil Aar 1335. da det faldt i Bohmemes Hocn- 
Der. Efterhaanden bemestrede Polakkerne sig Mazuren, Rode 
Rusland, Halicz, Podolien, Volhynien, Ukraine, hvis IndvÑÑ- 
nere vel alle til Herkomst vare Slaver, men dog adffilte Folk fra 
Polakkerne. Efter Egnen af Cracau at domme, jaa kan ved Pto- 
lemæi Bulanes Polakkerne gierne forftaaes, ailerhelft Navnet kom
mer saa meget overeens; og faa har dette Slaviffe Folk vocret til 
fra det 2det Sæculo. Sidst i det 10de Sæculo blev dette mcegtige 
Folk forst Christen. Sarnicius, fom staaer bag ved DlugofTus, soet
ter t. 2. col. I883- de Polffe Jazygeré S cede Í Podlachien, og fo
rekomme de hos den Polffe Skribent Kadlubko p. 32 og 41. endnu 
i det 13de Sæculo under det Navn Jazvifite. Thunmann anseer 
ellers, i Geschichte einiger Nordischen Völker pag. 60. not. s., disté 
Jazyger for andre end de gamle Jazyger, og gior dem til et Let
tisk Folk. I Henseende til Halicz eifer Galicien, og Lodomerien, 
hvilke t vor Tid ere bievne saa beromte ved den Polffe Oeling, 
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da have deres Indvaanere fra ccldgamle Tider vccret Slaver, og 
hver allerede i det Aar 884 havt sin egen Dux, efter en Anony
mus i Schwand tn eri Script. Ung. T. 1. p. 9. og siden ere de snart 
blevne regnede til Rusland, snart til Polen, snart til Ungarn. Men 
dengang bleve de allerede regnede til Rúñeme; hvilket viser, at 
dette store Folk maae vcrre meget celdre end det 9de sæculum, hvor 
dog dets rette Historie ferst begynder. Uden Tvil ere Indvaa- 
nerne i Halicz komne fra Halicz i Rusland, og de i Lodomeria 
fta Wlodomeria. Efter Neftor hos Müller p. 5. stamme Mazu- 
rerne fra Polakkerne.

Nu kommer jeg til den tredie Hoved-Stamme af Slaverne, 
nevnlig Anterne, hvilke efter Jemandes boede i det 6te Saeculo 
imellem Donau og Niefter, det er, i BefFarabien. Da nu Neftor 
skriver pag. 5 og 7. at Wolotaner eller Walacher fordreve Slaverne 
fra Donau, hvilke derpaa udbredde sig i Polen og Rusland, faa 
forftaaer jeg ved diste Slaver alene Anterne, fom efter det 6te Sæ
culum reent forsvinde af Historien, og fom maaffee siden have faaet 
det Navn Ruffer, enten af Floden Rha, Rhos o: Wolga, eller og 
fordi de boede adspredde; saafom Procopius derfor og vidner, at 
Slaverne kaldtes i gamle Dage Spori, maaffee samme Navn som 
jornandis Spali, der maaffee kaldes saa, fordi de boede dispalati, 
adspredte; thi de 6rækiffe og Romerffe Skribenter have ofte gi
vet Folkene Navne efter deres eget Sprog. Diste Anter eller Rus
fer have da, efter mine Tanker, ferst udbredet sig paa begge Si
der af Nieper-Siremmen, og tilsidst faa langt ind i det nu va
rende Polen, som Lemberg og Halicz, og udi det nu vcereude Rus
land til ben rmd Tanais ; men derimod ei langt nord paa. Tbi de 
Slaviffe Folk, som Neftor der ogsaa ferer fra Donau, have efter 
mine Tanker lccnge forhen boet der, og maaffee for Lhriftj Fed
sel, nevnlig: Drevlianer, saa kaldte af de Skove de boede i ved 
Nieper; Dreguizi ved Duna ; Polotani ved Duna, hvor Polota- 
Floden falder i den; Serbii i Se venen ; Kriwizi i Egnen af Smo- 
leniko ; Wefani ved Bielo-ozero; Merani ved Roftow; 0g Nogle
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ved Novogrod. See Neítor pag. 5 og 6. Og diste ere ogsaa, 
efter mine Tanker, alle de Slaviste Folk, som fra gamle Tider have 
boet i Rusland, og hvilke ofte maatte tildeels, om ei alle, give 
Skat til, og staae under, snart vore Nordiske Folk, snart Huner, 
snart A varer, snart Chazarer, snart Gother, snart Patzinaker, 
snart Uzer eller Comaner, indtil Russerne ved en vis Leilighed sam
lede alle de 81aviffe Folk sammen, og lagde Grundvold til et for- 
ftrrdeligt Rige, som i en kort Tid strakte fig fra Kstersoen til 
det Sorte Hav, og fra Lemberg til Tanais. Anledning hertil 
gave i Midten af det 9de Sæculo de Nordiste Vareger, som for- 
nemmeligen dengang beftode af Svenste, hvorvel siden mange 
Norffe og Danste komme til, og hvilke besadde et anseeligt Rige 
nord paa i det nu vcerende Rusland, i Ladoga eller Aldeigoborg, 
i Cholmogorod eller Holmgard, og i Nowgorod, som af vore 
Nordiste Skribenter kaldes det Holmgardste Rige. Diste Vare
ger, under deres mcegtige Stor-Fyrfter Ruric og Oleg, undertvunge 
forst mange Folk i Ruslands nordre Dele, og siden Russerne selv, 
hvis Hovedstad var Kiew, hvilken siden blev de folgende Stor- 
Fyrsters fornemste Residence; og deraf kom det sig, at det hele 
Folk blev ei kaldet Vareger, men Rufler, allerhelst de forste vare, 
som fremmede, faa i Tallet imod de sidste, der vare indfodde. I 
de folgende Tider, nevnlig Resten af det 9de, og det hele iobe 
Sæculo, ndbredede Russernes Magt sig saa vidt, som jeg forhen 
har sagt, ja de angrebe Conitantinopel til Vands mere end een- 
gang, ginge over Donau, og tvunge de Grækiste Keisere et par 
gange til en haanlig Fred. I Slutningen af det iode Sæculo 
antoge de den Grækiste Religion, og finge ved den Tid Cyrilli 
Slavoniste Bogstaver. Men at komme til Anterne iglen, hvilke 
jeg anseer for Russernes ncrrmeste Stamfccdre, da finder jeg hos 
Procopium de Bello Gothico 1. I. e. 27. at den store Grækiste Felt
herre Belifarius haver betient sig af dem i Krigen mod Gotherne. 
1.3. c. 14. at de og Slaver have gaaet over Donau ; begge vceret 
hsje og stcrrke Folk; begge vceret fattige; havt eet Sprog; tilbe- 

Nn 2______________________ det



-284_________ ___ S. OM Slaverne.____________________

det een eenefte sverfte Gud, og ofret ti! ham, saa og til Floder, 
Nympher, og andre Aander. Deres Haar var rodagtigt, og dog 
vare de ikke meget hvide; deres Kost ringe, og Levemaade ussel. 
I Seeder vare de eenfoldige og cel lige.

Af det hidindtil sagte sees korteligen det Slavi^e Folks Her
komst, LElde, eg Udbredelse i gamle Dage; da jeg med Villie ha
ver forbigaaet det nyere, som mere bekiendt. I en Tid as om
trent 2000 Aar sees hvor mange Forandringer dette eme Hoved- 
Folk har undergaaet. Hvad om vi havde Efterretninger fra langt 
celdre Tiders Hvad om vi vidste det fornemste as alt hvad phy- 
siff og moralff der haver tildraget sig paa vor Jordklode, paa den 
eene^ — Ja! da vilde jeg overlade Historien til andre, og alene 
nyde den ncervccrmde Verden. Men hvad om det var os mite« 
ligt at vide de andre Kloders Tildragelser l — Ja! det kunde vi 
ei fatte; det mane vi overlade til den Tid, da egen Erfarenhed 
leerer os maaffee deres Tilstand, da vore Krcefter udvides, da 
al vor nu verrende Kundffab bliver Borneleg. For vor soage 
Hukommelse, for vor indffreenkede Forstand, er det got, at Hi
storien er saa nye. Men dog er det ogsaa got, at vor Jordklo
des Beffaffenhed opdager os et Glimt af den Hemmelighed om 
Guds Storhed og LEvighed i hans Handlinger.

$
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Nogle Forso g
med Flusspat og Flusspat-Syre,

af
P. C. ABILDGAARD.

sZ Vaa denne Tid fom er faa frugtbar paa Opdagelser af nye og 
hidintil ubekienbte Ting i Naturen, er det nodvendigt mere 

end nogensinde tilforn, at Naturkyndige ere opmccrksomme og flit- 
tige i at felv undersege og erfare, ferend de antage eg troe hvad an
dre paaftaae at have opdaget; thi ringe Feyl begaaede ved et eller 
andet Forseg, hvis Folger en alt for stor Begierlighed efter at finde 
noget nyt, letteligen forklarer til Fordeel for denne Attraae, gier 
det mueligt, at den redeligste, uden Hensigt at bedrage eller opdigte, 
forvilder og forforer sig selv og andre paa Afoeye.

Saaledes er Mejers Acidum pingve, scm paa en kort Tid 
giorde megen Opsigt, ved flere Naturkyndiges Underssgelser og 
Erfaring bleven til noget g-anffe andet og mindre fremmet Versen 
end det denne forresten meget fortjente og redelige Chymist udgav 
det for.

De mange Slags Grundjorde, som nu omstunder opdages af 
de nyere Mineraloger og Chymifter turde maaffe og een Gang ved 
noyere Randsagning komme til at blive indffrernket ttl fccrre, naar 
man erfarer, at det som nu holdes for at giore en vcrsentlig Forfticel 
imellem dem er allene tilftrldig, og at de alle ere endten Kiesel- 
jorde eller Kalkjorde forstielligen blandede og modificerede ved For^ 
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eenLng med fremmede Vcesener; at de alle kan befries fra disse 
fremmede Materier og altsaa henseres til een af disse Hovedarter 
af Jorde.

Saaledes er det maasse og beffassen med de nye Suursalte, 
som under Navn af Flusspat-Syre og Arsenik-Syre ere for kort 
Tid siden af Svenske Naturkyndige opdagede. Hidindtil kiendte 
man af Mineralske-Syrer allene Vitriol», Salpeter- og S-e- 
salk-Syre; thi Svovel-Syren er beviislig ikke andet end Vitriol- 
Syren med Phlogiston forbunden og kan paa mange Mander giv
res af almindelig Vitriol-Syre.

I Anledning af en Deel Forsog som jeg har giort paa at oploft 
og definiere de mineralske og vegetabiliffe, faste og flygtige Luudsalte, 
fom alle ved ringe Haandgreb lade sig forandre til en reen Kalkjord 
ved at forjage det Menftruum, som giorde dem oploftlige i Vand 
(hvilke Forsog jeg ved en anden Leilighed stal give mig den LEre at 
forelcegge Selskabet) blev jeg foranlediget til at undersoge de Jord
arter, som have meest Liighed nred Saltene og deriblandt Flusspa
ten, som i denne Hensigt fornemmelig udmcrrker sig.

Forste Forsog.
Gron og klar Flusspat indviklede jeg i Papir, og ftodte det der- 

udi fiint, paa det at intet af Morteren ved Gnidning ffulde besmitte 
det, as dette saaledes stedte Flusspat, frasigtede jeg det fineste Stov, 
og bekom 105 Gran, som jeg kogte i destilleret Vand i en Glaskolbe 
i 4 Timer, og da det var bleven koldt, blev Vandet klart frahel- 
det, det tilbageblevne afdampede jeg til Torhed, og det befandtes 
at have tabt 10 Gran i Vcegten.

Disse tilbageblevne 95 Gran Flusspat, blev atter paa samme 
Maade kaagt med 3 Lod Vand i 5 Timer, det blev asdampet og 
torret, og befandtes da atter at have tabt 9 Gran.

De
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De endnu overblevne 86 Gran, blev zdie Gang paa samme 

Maade behandlet/ og det tilbageblevne Pulver befandtes da at 
have tabt n Gran.

Aarsagen hvorfor der ikke hver Gang blev oploft ligemeget af 
Stenen, er formodentlig den uliige Grad af Heede, fom det hver 
Gang har vcrret kaagt ved.

Det fraheldte klare Vand af diffe 3 Afkaagninger blev hen
sat, og befandtes anden Dagen at have udsat paa Bunden af Kar
ret en hvid Kalkjord, som veyede 23 Gran.

Da dette gav Anledning til at troe, at denne kalkagtige Jord 
af Flusspaten, havde i Vandet vcrret oploft ved et Menitruum af 
flygtig Natur, saa giorde jeg felgende:

Andet Forssg.
Jeg digererede fint stedt Flusspat med flygtig Ludftlt af Sal

miak i Vand opleft, og fik derved et Salt som jeg afdampede til 
Lorhed, og som ved Preven med Tilscrtning af fast Ludsalt, vii- 
ste sig at v«re et virkelig Salmiak.

Tredie Forssg.
Paa 2 Lod fiint ftedt Flusspat, gydede jeg 2 Qvintin fterrk 

Vitriol-Olie. Blandingen som jeg med en Glaspind omrorte, 
hidsede sig merkelig, og den gav en Mcrngde hvid Damp fra sig, 
der satte sig rundt omkring Karret og paa Papiret fbtn tildcrkkede 
dette. Denne Damp havde Anseelse af en Arsenikalff Rog, havde 
tillige en Lugt imellem den af Soesalt-Syre og Arsenik. Denne 
hvide Damp loed sig samle som et jordagtig Pulver, og bavde en 
besynderlig sunr Smag, loed sig ikke oploft i Vand, men gav 
Vandet alsene en syrlig Smag.

Blandin-
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Blandingen af Flusspat eg Vitriol-Olie blev noesten steen- 

haard.

Det sure sinn saaledes opdunstede fra denne Blanding/ troede 
jeg at vcrre af Vitriol-S.yren, jeg havde paagydet; thi jeg havde 
Den Gang ikke endnu lceft de smukke Forssg, som den erfarne Chy- 
misr Herr Scheele i bet Svenske Vidensk. Academ. Afhandl, for 
1771 har bekiendtgiort. Men da jeg ved denne Leilighed fik sam
me at lcese, blev jeg dog ikke aldeles forsikret om, at det ikke var 
Vitriol-Syren selv, som paa en Maade forandret/ var ved De
stillation gaaet i Våt, allerhelst da Herr Scheele havde taget 
faa stor en Mcengde Vitriol-Olie, nemlig ligesaa meget som Flus
spat. Jeg giorde derfor folgende:

Zierde Forsog.
Paa 8 Lod stint stedt Flusspat, gydede jeg 2 Lod ftcerkeste 

Vitriol-Olie og 6 Lod Vand. Dette blev af en Glas-Retort de
stilleret ved sagte Ild i Begyndelsen, og med saa stark Ild mod 
Slutningen, at Retorten var gloende. I Begyndelsen gik en 
Phlegma over, som endelig begyndte snart at viift sig kiendelig 
futir; men af det hvide Pulver, som i Herr Scheeles Destillation, 
og mit zdie Forssg sublimeredes, viiste sig intet fsrend mod Slut
ningen, dog saaes det ikke som hvide Dampe at stige i Vairet, 
men ansatte sig nmarkeligen og efterhaanden i Halsen af Retor
ten og paa Bunden af Forlaget , mere lignende et Salt, thi det 
havde nogen Grad af Giennemsigtighed, fordi det var ganske gien- 
nemtranget af Vand , og ikke såa tort og meeligt som i mit M 
Forssg.

Da jeg efter Destillationen aabnede Retorten, fremkom een 
ikke almindelig sulphuriff Lugt, meget stcerkere end den, som det 
overdrevne sure Vand, og den sublimerede saltlignende Jord selv 
havde.

Jeg
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Jeg bekom omtrent 2 Qvintin tort Sublimat, og 6 Lod 

suurt Vand.
Det torre Sublimat vriste folgende Egenstaber:

1) Loed det sig i Vand stille ved all Suurhed, saa at der allene
blev en usiuagelig Jord tilbage, som var virkelig Kieseljord.

2) Ved stcrrk Gledning i Ild tabte det og all sin Suurhed, uden
at de i Diglen lagde Stykker forandredes det allermindste i 
udvortes Anseelse og Figur, men for Glodningen veyede det 
et haldt Qvtntin, og ester Glodningen ikkun 3 Gran.

3) Det brusede med alle Alkaliste Salte, og blev med dem til et
Middelsalt af fterdeles Art, men ved Foreening med disse 
Salte, sat det en hvid Jord paa Bunden, som var Kiselartet.

4) Samme torre Sublimat, glodet med Kolftov, gav ingen He-
pacist Lugt, men Acidum kiendtes af Lugten at dunste ufor
andret bort.

Med det suure Phlegma giorde jeg folgende Prover:
1) Reenefte Salpeter-Syre, over Solv afdreven, blandet med

en fierde Deel af dette simre Vand oplofte lidet Guld, da 
det ved Afdampning var bleven noget concentreret. Ved 
iblandet Tinn-Solution fcrldede sig Purpur; og uden denne 
Prove havde jeg ved saa lidet Forsog ikke mcrrket at noget 
Guld var oplost. Herr Scheele ncrgter at det oploser Guld; 
men han har ventelig ikke provet det med Tinn-Solution. 
Fordi dette ftreed imod Herr Scheeles Erfaring igientog jeg 
Forsoget flere Gange, og Udfaldet var hver Gang det samme.

2) Med Mineralst Luudsalt brusede dette samme suure Vand
meget stcrrk, og giorde dermed et Middetsalt, som ikke for
andrede den blaa Saft af Violer. Ved denne Foreening af 
begge Salter frastildtes ligeledes en hvid Jord, som giorde 
den heele Blanding gattertagtig, men som ved Tilblanding 
af mere Vand dog sat sig til Bunden. Denne Jord aftoet 

£>o og
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og torred loed sig til storste Deelen oploft i Salpeter-Syre 
uden Brusning.

Det erholdte Middelsalt toed sig ikke kryftatliftre/ men 
. gav ved sagte Afdampning et bladrig Middelsalt, som vel 

smagte syrlig, men rodmede ikke Viol-Sirup.

3) Kride oploft i Salpeter-Syre, loed sig ikke ftrlde af dette 
Acidum.

gemte Forsog.
Jeg tog 2 Lod Flusspat Pulver, og 2de Lod Sedativ-Saft, 

blandede det og destillerede det af en Glas Retort ves temmelig 
stocrk Heede, saa at Massen blev nccsten rod mod Slutningen af 
Destillationen.

Strar i Begyndelsen gik nogle Flokker Sedativ Salt i Vcei- 
ret, men derefter kom allene et klart Vand, og mod Slutningen 
et tort Sublimat, af dette sidste bekom jeg et halvt Qvintin, og af 
Vandet z Qvintin. Vandet var suurt, dog lugtede det ikke fuurt, 
men branket. Det torre Sublimat forholdt sig i alle Mander fein 
det der faaes ved Destillation af Flusspaten med Vitriol-Olie.

Det simre Vand forholdt sig med Luudsalt, ligesom den Syre 
Flusspaten giver med Vitriol-Olie, og denne samme Syre blan
det med Salpeter-Syre, oplofte ligesom hin, lidet Guld, som ved 
Tinn-Solution fccldedes til Purpur.

Af dette sidste Forsog, som og afProven med Guld i 4de For- 
soq , giores det temmelig beviislig, at den erholdte Syre ikke er 
Vitriolifk; men for at forvistes om, at den ikke er en forandret 
S vesalt-Syre, behoves endnu stere Forfog, som jeg og haver fore
sat mig at anstille og forelcegge Selskabet dersom Helbred og Tid 
mig dertil forundes.

Velsens



Velsens Beskrivelse/
(Gadus Ran inus.)

ved
B R Ü N N I C H.

aa store de Bestrcebelser ere som dette Kongelige Videnffabs 
Selffab anvender tit Fcedemelandets Nytte, og saa meget 

saadant ved sandede Krcefter befodres, saa ftor River min For- 
noyelse og LEre, naar de vccrdige mig deres Agtpaagivenhed til at 
hore paa de Opdagelser, som jeg udi Fcedemelandets Naturhisto
rie haver den Lykke efterhaanden at forelcefe, hvilke altid skal noy- 
agtigen bygges paa tilforladelige Iagttagelser.

Denne Fiff, hvis Beffrivelse og Tegninger jeg i Dag har den 
LEre at fremlccgge for Selffabet har jeg forhen paa Latin beffre- 
vet iblandt de Samlinger, som henhore til Univerfitetets Natural- 
Theater, hvoraf endeel med forste stal komine for Lyset. Men da 
samme Fiff i diste Dage er bragt mig saaledes som den nyeligen 
var fiffet imellem Sicettand og Skaane, saa at jeg derefter kunde 
erholde en noyagtig Tegning, holdt jeg denne saa lidet bekiendte 
Fiff vcrrd at fremlccgge for dette Videnffabs Selffab.

Den er ikke aldeles ubekiendt for de nyere Naturkyndige, 
Linné er den forste som har anfort den dog ey forend i den lOde 
Udgave af hans Natur-Syftenr og siden i den anden Udgave af 
Fauna Svecica, paa hvilke Stceder han indbefatter dens heeleVe- 
ffrivelse i nogle saae ufuldstændige og tildeels urigtige Ord, Lien- 
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rfusRaninas pinnis ventralibus fubfexradiatis, cirro gulari, .... 
Radii duo anteriores pinnarum ventralium fecacei er Cltt hvad hos 
ham til denne Fisses Bessrioelse er anfsrt: Det synes at den alc for 
hastig har passeret denne store Natnrkyndiges Kye, og siden har 
manglet ham til at kunde iblandt de Svenske Dyr noyagtigere be- 
ffrives. Han anforer den blandt de i den Sydlige Deel af Sverrig 
forekommende foersse Vands Fisse, og siger at den i stcrrk Storm 
ncermer sig til Landet og er ikke cedelig. Det er derfor vores fra
værende vcerdige Medlem og noyagtige Natnrforsser Herr Ström 
som har faaet Fissen fra Havet og bessrevet den noget ndforli- 
gere iblandt de Sondmsersse Fisse, (Ssndm. Bessriv. i B. pag. 
322 0. f.) stutter med disse Ord : ” Udi Linnei Syft. Nat. edit, io.ma 

forekommer et Species under Navn af Biennius pinnis ventrali- 
" dus fubfexradiatis cirro gulari, som meget ligner denne, men bé- 
” strives som en Fcrrss-Vands Fist da denne derimod opholder sig 
” allene i salt Vand, og kunde maassee helst kaldes Biennius fu- 
" fcus ore cirrato pinnis omnibus fetaceis. ” Denne Herr Stroms 
Anmcerkning har uden Tvivl bevcrget Herr Etatsraad Müller i sin 
nyekig udgivne Prodromus Zooiogiæ daniæ pag. 43. at frenlscrtte 
haade Linnés Biennium Raninum og denne af Strom bestrevne 
som tvmde forsttellige Species, nemlig Raninum og Fufcum: Han 
anforer ikkun de korte Bestrivelser som nys af Linné og Ström 
bleve ommelte, og han tillcegger Ranino det samme Navn (Aale- 
kusse) i Norge, som den anfores med i Fauna Svecica, et Navn 
om hos^vores kaadmundede Fistere er almindeligt og meget pas
'ende paa Biennius viviparus, hvilken foder levende Unger. Dis
es nys anforte Fistes soerdeeles Opboldsftoed har han paa bemelte 

Stccd som overalt i samme Afhandling formodentlig sparet tit en 
vidtloftigere Dyrehistorie. De hertilfoyede Tegninger vise at man 
finder indtet i de hidtil anforte korte Bestrivelser som kan tilkiende- 
give at de tilhore tvende forsttellige Arter, og saaledes baver uden 
Tvivl Herr Ström ey heller vildet bave dem anseet, men fremscrt- 
ter ikkun en tydeligere og fuldstændige Bestrtvelse paa denne af 

Linné
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Linné alt for kort og nttlftrakkelig bestredne Fist: Opholds-Sta- 
det synes hos ham at udgiore Forstietten, og dette er ogsaa det 
e neste, om Linné etters derom har varet rigtig underretter, i faa 
Fald den maastee ltgesom fleere andre Fiste kan fra det salte Vand 
Age ilw i de fcerste Soer, hvorpaa vi her til Lands mangle Efter
retning. Fleere Skribentere har man ikke fundet denne Fist hos, 
faa at den synes at vcrre en for disse nordlige Lande egen Fist. Uag
tet den har passeret nogle af de noyagtige og starpseende Naturkien- 
deres §>ye og er af Hr. Ström giort temmelig kiendelig, saa er den 
dog endnu ufnldftcendig bestreuet og har hidtil manglet en Afteg
ning. Den liden Rygfinne, et versent lig Kiendetegn, har ingen 
seet; Bugfinnerne ere usikker bestredne og Gicrttehindens Straa- 
ler urigtig angivne. Det kunde vel synes som meget uafgiorlig, 
hvad Systématiste Skribentere iblaut tviste om i Henseende til 
Slagternes Forstietter, og det er ogsaa undertiden af saadan Be- 
staffenhed, men Naturen viser dog visse Dyrs ncrrmere Forhold 
i Skabning, fern tildeels kiendelig sees grundet paa anden Over- 
eensstemmelse i Levemaade, Bevcrgelse, Opholdsstad 0. s. v. Disse 
falde i synene, og derfor tiene til at sammenligne visse Dyre- 
Arter og stille dem fra andre. Saadanne fattes aldeles hos vo
res Fist, som kunde billige den et Stad under Slagten Bien
nius, der den hidtil har voeret anfort, thi Biennii eller Ovabbens 
lidet Gab, korte Hoved, 2ftraalede Bugfinne og fleere Egensta
ber passe sig ikke paa Velsen, uagtet den vel med Biennius Vivi
parus og Biennius Lumpen (hvilken sidste jeg ikke kiender) kan have 
nogen ftsrre Liighed, end med de mange foregaaende Arter i sam
me Slcegt, hvilket Linne har foregivet, og derfor vil have Bug
finnens 6 Straaler, som ere imod hans Kiendetegn paa Slag
tet, anseete som tvende, og saaledes vil ved Konften udrette det, 
som han ikke kan ved Naturen ; en Feyl som Svstematici saa ofte 
begaae. Tallet af Giattefinnens Straaler, er hos Slagterne me
get ubestemt, og ey saa sikker som Linné troede, da han derpaa byg
gede Grunden ttl Slagternes Forstiellighed; man haver Qvabbe-
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Arter med 7 Straaler i Gicrslesinnen og Torff-Arter med 6 Skran
ker, hvilket er tvert imod det Tall, hvorudi Linné vil at disse Slcrg- 
ter stal stemme overeens; Attsaa gior GielLefinnens Straalers 
Antal ingenlunde til en Nodvendighed, at henregne Velsen blandt 
Qvabbe-Arterne. Torffe-Slccgtens store Gab, udspilelige Kicef- 
ter, de fleere rådede Teender, Hagetraaden og den dobbelte Ryg
finne synes at passe sig aldeles paa vores Fiff, som kommer Tor- 
ffe-Slcrgten saa meget neermere naar den sammenlignes med Ga- 
dus Cimbrius i Henseende Hyets Steed saa ncrr ud paa Snuden 
og inden for Mundkrogen, den liden forreste Rygfinne og Krop
pens smaae fastsiddende Skicel. Navnet Raninus tilkiendegiver 
dens Udseende efter Rana paradoxa, hvorfor det med Rette behol
des som aldeles beqvem og vel sammenlignet, for at ffille den fra 
andre Arter i een og samme Slcegt. Vores Fiskere sendte mig 
denne under Navn af Vels, hvilket Schonevelde tillcegger Mal
len og anforer som et Tydff Navn; hvorvidt nogen af disse har 
Ret til samme, mangler mig Kundffab til at kunde oplyse. Jeg 
fremscetter denne Beffrivelse stråledes, som jeg har udarbeydet den 
efter Fiffen selv, hvilken jeg tillige haverden LEre iDagatfore- 
viise til Selskabets behagelige Sammenligning.

Velsen, en Torske-Art.
Vcegten er efter Storrelsen forffiellig, den her beffrevne 

veyede medens den endnu var friff omtrent 20 Lod, og er storre 
end den som forud fandtes i Natural-Lheatret.

Dens forreste Deel er oven paa og neden under meget breed, 
samt temmelig fladtrykt, af en ncesten ceggerund Omkreds; 'Ved 
Begyndelsen af den lange Rygfinne og bag efter Brystfinnerne 
bliver Kroppen hastig sammentrykt, og endelig aldeles tynd, saa 
at den ved Sporen er noget giennemsigtig. Siderne som foran 
Gatboret ere trinde, blive neden for samme og ved Begyndelsen
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af Gumpfinnen flade, deres Bredde aftager hastig^ e-g lober ud i 
en kort aflang Spidse, som med Spolens Straaler er omgiven. 
Fladelinien er aldeles ikke paa denne Fiff at kiende. Heele Krop
pen er klccdet med smaae Skicel af omtrent lige Storrelse, dog 
noget mindre paa Hovedet og ere der ligesom i smaae Huulheder 
nedtrykte, for Resten omgives den med en sey Slim. Farven er 
overalt mork og soedig, men Finnerne endnu sortere.

Hoveder er flort, udgiorende indtil den yderste og overste 
Giellekrog den zdie Deel af Fiffens Lcengde; dets Bredde foran 
Kynene er ikkun halvdelen af Lccngden, men udvider sig hen over 
Gicelledcekkerne nccsten til z Dcele af samme; Imellem Kynene 
ud mod Snuden ere 2ve smaae jcevnsides runde indtrykte Huulhe
der, men bag disse er en faadan enkelt og dobbelt storre.

lynene staae langt fra hinanden nccrmere ud mod Kiccben 
og midtveys imellem Mundkrogene og Snudens yderste: De ere 
store, og lyse blaaeagtige omgivne med en los sorteblaae Blinke- 
hinde (periophthalmio.)

Ncefeborene ere tvende paa hver Side af Snuden, fatte i lige 
Linie med Pyets nederfte Rand og i Ncerheden af samme, det 
som er ncermeft ved Dyet er noget storre og meere aaben end det 
forreste, som ender sig udi et ncrppe kiendelig Ror (tubus mem
branaceus.)

Mundens Rand udgior en halv eggerund Figur, Overkicr- 
ben er störst og noget udspringende over Underkåben, den bestaaer 
paa hver Side af 2de under en hviid og nogen Huud foreenede 
krumme Been, hvis Indheftning er atteste ved Snuden, hvor de 
fra begge Sider indvendig samles, og ved deres leedformige Be- 
vcegelse kan udspile den loft og nogne Huud som holder dein sam
lede, og med en Folde stroekker sig paa hver Side til den underste 
Kicrbes forreste Pynt, men bag til er Munden foreenet med det 
indvendige Gab. Formedelst denne Indretning kan Munden tit 

Siderne
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Siderne meget udspiles over Hovedets Bredde; men naar Mun
den lukkes, folder sig dette forhen udspilede Gab indunder Over- 
og Under-Mundens udftaaendeLcrbe: Cn andensaadan sortagtig 
smal Lcebe brcrmmer rundt om det lose udspilelige Gab, men ved 
Sammenfoldningen ligesom gior et med den ubevcegelige Over- og 
Under-Lcebe. Ünderkràn er kortere ikke indhcrftet i Overkice- 
ben, men i Hovedet selv/ og ved en leedboyelig Bevcegelse aabner 
eller lukker Munden, naar Overkiccbcn ikkun tiener at udspile 
Gabet til Siderne. En tyk, kort og spids FAe-Grcmgel er fer
stet til Underkicrbens underste Deel foran ved Pynten af samme. 
Tcmderue i Underkioeben beftaaer af 2de Rader, de ligne smaae 
indad krummede Torne, de ere mange og fra hinanden adffilte, 
disse ere lidet sierre end de eversie og den yderste Rads Teender ere 
de ftcrrkesie. Udi Overkicrben, hvis Teender ere noget mindre, ftaae 
fleere saadanne Rader, deraf de indvendige ere de mindste. I 
Ganen, noget indenfor Overkicrben, eren udftaaende Knorpel af 
Storrelfe som den tykke Ende afen stor Hassel-Nod, hvorpaa des
lige fleere Tcender ere uden Orden famlede. Dybt i Svelget oven 
til ere tvende bevcrgelige og rundagtig ophoyede Been, fom med 
en Mcrngde smaae Pigger ere besadte og svare til et ligesaadan 
enkelt Been neden i Svcelget.

Tungen er breed, kort og foran rund, til hvis Roed Gicrl- 
lerne neden i Munden indheftes, og med den anden Ende naae til 
De overfte Svcrlgbeen.

Gicelledcekket som bag til lober spids, beftaaer af fleere Styk
ker, som dog ikkun tiendes af dets Boyninger, da en tyk kiodfuld 
Hund ffiuler Sammenscctningerne, denne bedcekker ogsaa Giccl- 
lefinnens Straaler, hvoraf de zve ftaae meere bag til, men de an
dre zde ncermere fortil indheftede. (Aicellegabet er halv Rund, 
og naaer fra Gicrllernes Begyndelse overft ved Struben hen til 
Nakken i Ncerheden af og ovenfor Brystfinnernes Indhceftning. 
Gicellerne ere paa hver Side 4, alle udvendig fronsede, indvendig 
knudrede og ffarpe.

Gatboret
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Gatboret er lidet oven for Midten nf Fiffens Lcmgde. 
Finnerne ere blöde og mdklcedte i en feed Hund, alle i KanD- 

ten trevlede. Rygfinnerne ere tvende, den forste er meget liden 
og bestaaer nf 2de smnae Stranler, som flane meere tilbage end 
Brystfinnen og i Ryggens Fuure lcettelig ffinles. Ved et rien- 
delig dog lidet Mellemrum stilles derfra den 2den Rygfinne, som 
er mnndelig hoy og bestaaer af 64 Stranler, som deele sig med 
den yderste Knndt og lobe noget ud over denne, dog vedvarer med 
eens Hoyd'e til kort foran Sporens Begyndelse hvor den ender sig 

'ligesom pan eengang, Der lige under ender sig pan samme Mande 
Gumpfinnen fom er lidet finalere og ftrnr neden for Ga boret ta
ger sin Begyndelse, dens Stranler ere 58, som pan samme Mnade 
lober uden for Knndten af Hinden og glor den trevled. Bryst
finnerne ncer Gioelledcrkket og midt paa Siden indhceftede, 'ere 
breeds og rundagtige, bestanende enhver af 21 Stranler, som ere 
blöde, splittede og med deres udledende Traader gier Kandten 
trevled. Bngfinnerne ftane langt fra hinanden ncer op til Gicel- 
legabets Rand, pan Siderne af Struben en Fingers Bredde for
an Brystfinnen, de ere finale og besinne af 6 ulige lange traadede 
Straaler, som ftrcekke sig langt uden for den liden Hund hvor- 
udi de ere sammenbundne. De tvende ydersie Straaler ende sig 
som lange og fiine hvidagtige Haar, lnen den anden af diste er 
meget lang og naaer hen imod Gatboret, de folgende tvende ere 
ikkun korte og deelte, men de 2de bagerste ere endnu kortere og 
enkelte.

Sporen er heel, breed og rundagtig, besinnende af 30 split
tede Straaler, som lobe ud over Knndten og gior den fronset.

Sklåne, de siorsie ere snn breede som et Rugkorn, men T 
kortere og udi den ydersie Ende sorte med tngget Kandt.

Ved Bugens Anbning fandtes Maven at voere en fra Mn- 
vepiben langsom udvidet tyk Scek, hvorudi fandtes intet uden en 
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fey stinkende Slim , derimod fandtes i Tarmen adffillige Been, 
som endnu kunde tiendes at vane Deele af et Fiffehoved.

Maaiene befandtes at vcere folgende:

Fra Enden af Snuden til det yderste af Sporen - ii Tommer.
Fra Overkiccbens Spidfe til Mundkrogen - i. 7.
Fra UnLerkicebens Spidse til Mundkrogen - i. 51.
Bredden over Gicclledoekkerne 2. -

Hoyden af Gabet ------ I. 7. ■
Bredden mellem Mundkrogene paa det lukte Gab I. 8.

paa det udvidede Gab 2. 6.
Bredden af Halen foran Sporen - 5.
Bredden af Fiffen ved Gatboret 2. 2.

Af de tvende hosfoyede Kobbertavler, tiener den eene for
nemmelig til at vise den liden forreste Rygfinne, som ey sees paa 
den anden Figur, hvor Fiffen er lagt paa Siden.
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Beskrivelse
over

Norske Soc-Verter,
af

HANS STRÖM.

fier Udgivelsen af Norste Seevcerters Bestrivelse i det Kie- 
benhavnste Selstabs iobe Torne, ere mig adstittige nye fore

komne, hvoraf endeel i ncervccrende Afhandling stal bekientgiores, 
naar jeg forft har giort en og anden kort Erindring, i Henseende 
til de i foromtalte Afhandling anferte og der ikke nok oplyste Vcex- 
ter, som da kortelig bestaaer i efterfelgende Poster, i) Z^nrve- 
Tarens etter Heste - Tarens Stammer bruges ikke attene til 
Brcrndsel, som ]eg har sagt, men gives og frist til Qvcrget, som 
tygger og ceder dem begicerlig. Det samme stal og stee i Istand, 
efter den Iflandske Reyse-Bcffrwelse, da den, saavidt jeg seer, 
er Istandernes Thaungull, Fucus caule maximo ligneícente pag. 
443. item i den tilftyede Flora Islándica, Fucus digitatus, Flora 
Dan. t. 392. 2) Bne Taren har jeg tillagt lange og tynde Hrer 
paa Stammen, og stråledes befindes de virkelig om Foraaret, da 
jeg undersogte den; desuagtet har jeg siden midt om Sommeren 
bestrndet dem tykke som flade Skalmer, hvoraf maae stuttes, at 
Sceden paa den Lid indeholdes Leri, endstient jeg med blotte §>yne 
ey kunde mcerke nogen saadan Seed eller Free. Farven, sont om 
Foraaret er Gren, befandtes og da Guulbrun, og det store Blad 
var splittet i tynde Flige overalt, uden at det ringeste deraf var 
beelt, som nok kom deraf, at jeg optog den paa Statlandet, soin 
ligger lige for Havet, hvor Belgerne meer end stedvanlig sendersti- 
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der dem. Efter al Mistende er dm Istcmdernes Marenkrcerne 
eller Mfkikàrna, Fucus pinn i formis ibid., item Fucus efculen- 
tus. Flora Island., FL Dan. t. 417, og wsts som den cebeligstS ñf 
alle store Tang-Arter. Fucus pinnatus Gun neri (Acta Nidrof. 4. 
p. 84. Tab. 8. Fig. i.) maatte blive ben selvsamme, hvis den ikke 
efter hans Tegning og Beskrivelse faldt alt for liden. 3) At de 
No. 7 og 8 anfsrte smaae Tang-Arter ogsaa sindes i Istand, sees 
af Flora Danica, (Tab. 350. 352.) hvor de sindes aftegnede, men 
ulige ftorre, end jeg nogen Tid har stet dem, som ves fornemme
lig kommer af det noermere Havet beliggende Sted, hvor be ere 
tagne, saasom jeg selv har fundet, og tillige ved No. 4. anmmket 
en Uendelig Forffiel i Stsrelse hos en og samme Vcext, naar den 
voxer noer Havet, eller langt derfra ind til Mordene. 4) Coral- 
len No. 10. i forste Afhandling er Millepora truncata, (Pallas Elen
chus Zoophyt. pag. 249.) altsaa effen Donati Acantofore, fviit jeg 
for ineente. Ellers er ncervcerende Afhandling deri forffiettig fra 
de forommoeldte, at den mest indeholder Steen-pianter (Litho- 
phyta) og Dfv-planter, (Zoophyta) som dog alle af Pallas ind
befattes under Navn af Zoophyta, ligesom de forrige mest Tang- 
Arter (Fuci) ; og hvad Figurene angaaer, da ere de alle, naar den 
forste undtages, tegnede i naturlig Storelse.

No. i.
Den Corall, som her Tab. 1. Fig. f. sees aftegnet, bor uden 

Tvil regnes blant de rareste af det Slags, i det mindste her i Lan
det, bande fordi den kun en eneste Gang er mig forekommen hos 
en Handelsmand i Nordsiord, som nylig havde optrcckket den af 
Havet, saa og fordi den i mange Stykker afviger fra de rette eller 
egentlig saa kaldte Coralter. I Henseende til det udvortes er den 
hoy og rank, og omtrent 3 Finger hoyere, end Tegningen viser, 
ellers af Skikkelse flad med opreiste og todeelte Grene, som, hvor 
de samles, vige temmelig langt fra hinanden, og hist og ber endes 
med temmelig tykke Corall-Klumpe. For Resten er den trind og 
nogenledes glat, uden flmlige Huller, men derimod mangesteds be-
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sat med starve Knoeter af adstillig Storche, og overalt af en graa 
Farve. Dette er nu alt hvad man udvortes bliver var; Men be
tragter man den indentil, faaer man at see, at den ikke som andre 
Coraller er hullet, men sarnniensat af mange om hinanden lobende 
Cirkler, paa samme Maade som Gorgonia refedæformis Gunneri 
(A£ta Norv. Tom. z. Tab. I.) s. Lepadifera Linnæi. Dette sees 
ikke allene neden til, hvor den er reven fra Klippen, og hvor en 
liden trind Serpula har sat sig, som Tegningen viser; Men det sam
me giver sig og tilkiende, hvor en Green brydes af, allene med 
Dm Forstiel, at Cirklerne ikke ere saa mange og tykke i de smaa 
Grene, som nedenfor, hvor Vcerten er tykkere. For Resten er den 
sig deri allefteds lig, at den allerinderst har en guul og noget Steen- 
agtig Marv, omgivet af adstillige finere og tykkere Cirkler af en 
mere haard og sort Materie, hvorefter tilsidsi folger den ydersie 
haarde Corall-Skorpe, soul er graa. Holdes nu forommeldte Gor
gonia refedæform. derimod, stal man befinde, at det forholder sifl 
ligeledes med den, dog saa, at den har folgende Forstiels-Mccrker. 
i) En finere eller mere glat, hvid og beenagtig Overflade. 2) En 
blödere Marv, helst i de sinaae Ovisie, som derover ere boyelige 
som Trcee-Ovifte, hvorimod Grenene her ere lige haarde og uboye- 
lige overalt. 3) Paa Overfladen sees ingen Knorter, hvorimod 
Den. 4) Uden paa er omgiven med en guul og blod Hinde, besilt 
med mangfoldige Froe-Hnse (a), hvortil her ikke sees ringefteLegn.— 
Det er altsaa vansteligt at sige, til hvilken Classe man stal henfore 
den, til Corallerne eller Gorgonierne. Skal den blive en Coratt, 
maatte den have visse stnlige eller usynlige Huller (pori), og disse 
maatte da soges enten i de Coratt-Klumpe, den har paa nogle af 
sine Grene, eller ide Knorter, som sees overalt pga dens Over
flade. Hvad de forsie angaaer, da indeholde de vel virkelig en Ho
ben uordentlige Huller og Zetter; Men ikke at tale om disse Coratl- 
Klnmpes ringe Antal, saa beftaae de af en Materie, der er finere 
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(a) Disse Free-Huft har von Linné til sin stsrste Forundring befundet at vcrre levende Dyr af 
det Slag, man fatber Lepades, Ärerg Ruur, Stok-2Luder, og derfor kaldet den 6or7 
gonia Lepadifera,
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og glattere end Resten, hvilket viser, at den er en fremmed Mate
rie, der ikke horer Vcexten til, men kun bygt af viste Polyper, som 
have sat sig derpaa, og haft sit Tilhold deri. I Henseende til de 
paa Overstaden siddende Knorter, er jeg ikke fuldkommen i Stand 
til at afgiore, om de alle have Aabninger etter ikke, siden jeg ikke 
har haft Vcexten i Eye, og folgelig ikke haft Leilighed at betragte 
den under Forftorrelfes Glas; ligesom jeg ikke heller paa Tegnin
gen saa noye har kundet anbringe disse Knorter i deres Antal og 
Storelse, siden den blev giort i en Hast paa en Reift, medens jeg 
en Times Tid opholdte mig hos bemeldte Handelsmand og Gicrft- 
giver. Imidlertid seer jeg dog af en liden Green, som jeg brcek- 
kede af og tog med, at disse Knorter, fom der ere storre og mindre, 
og vidt adspredte, virkelig have en enkelt Aabning, hvori de Co- 
ratten egentlig tilhorende Polyper maae have siddet, og da disse 
Aabninger tillige ere trinde, famt nedentil langt videre og rumme
ligere end oventil, fynes den helst at burde henfores til de Coraller, 
man kalder Celleporas. Men da den ikke desmindre i Henseende 
til sin Marve-Substance ligner Gorgonias langt ruere, som sagt er, 
maae den enten anftes som det ncerrnefte Trin, paa hvilket Coral- 
lerne gaae over til Gorgonierne, etter og er den en virkelig Gorgo- 
nia, som jeg i det mindste holder for det rimeligste, ligesom og Gor
go nia Verrucofa, Pallas Elenchus Zoophyt. pag. 196, virkelig lig
ner denne meget, naar jeg undtager, at den beffrives mere hvid, 
og Skorpen udenpaa Kalkagtig, hvorimod den her er Corall-haard.

No. 2.
Endffiont denne Tab. II. Fig. i. anbragte Vcext virkelig er 

en Gorgonia, og altfaa efter min Mening af samme Slccgt med 
Den ncestforegaaende, er den dog samme noget ulig, saavel i ind
vortes Marve-Substance, som udvortes Coratt-Skorpe; ligesom 
den og er den smukkeste Soe-Vcext, jeg har seet. For Resten viser 
Figuren, der forestiller den i naturlig Storelse, at den fra en kort 
Fod, der med en fremmed Corall Vcext er bevoxet, udffyder endeel 
Hoved-Grene, deels enkelte, deels deelte i flere, og at fra famme 
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iglen udchirer pan begge Sider mange enkelte og Parallel-ftaaende 
Side-Grene, saaledes, at den hele Vccxt er fiad. Hoved-Grenene 
ere haarde og seye som Trcee-Ovifte, stient noget brcrkkeligere, men 
de smaae Side-Grene blede og indhule, med stindagtM Tvcer. 
Gulve (difiepimentis trans ver fis) som og sees noget Tegn til uden- 
fra. Den Indhaling de have, gror og, at mange, NU de ere forter
rede, vise sig omsnoede eller spirale. I Henseende til Side-Gre
nenes Skikkelse og Situation afviger den fra de fiefte Soe-Vcexter> 
da de ey ere todeelte men enkelte, og mefrendeels modfatte; Og som 
Land-Vcexternes Grene givre imod Stammen og Hoved-Grenene 
en Vinkel af 45 Grader efter Derhams Anmcerkning (Phyiico- 
Theolog. 10 B. (c), faa mankes her det, som er tvert imod, stient 
fcedvanligt hos de fiefte See-Vcexter, nemlig at Side-Grenene giere 
Vinklerne nceften dobbelt saa store eller retvinklige, stient de ftrax 
derpaa reise sig desto mere i Betret iglen. Hele Vcrxten har vce- 
ret og er endnu til deels omgiven med en guul-gren Corall-Skorpe, 
som udentil er hullet, rued trinde Huller som af Knappe-Naale, 
men indentil fodret med en violet-rod Materie, noget tyndere og 
blödere end Corall-Skorpen selv, og fynes at have vceret den rette 
Grund eller Sccde for de Polyper, som i forommetdte yderfte og 
hullede Skorpes Huller have opholdt sig. For Resien er begge 
disse Skorpers Materie eens, nemlig som en kalkagtig Svamps 
hvilket best sees, naar den legges i Skevand, da samme med megen 
Brusen fortcrrer det kalkartede, og det overblevne lader sig da De 
til som en Svamp eller Klcede. Trceets egen Farve under Kalk- 
Skorpen er sortbrun, men Side-Grenene rodbrune. Da Kalk- 
Skorpen sidder temmelig vidt fra Trceets egen Subsiantz, saa la
der den sig let stille derfra, og hcenger kun fast dertil, som en viid 
Ring, eller et Finger-Bolle om en Finger, derfor er den og paa de 
fiefte Steder afreven. Imidlertid er det ikke at tvile paa, at denne 
Trcre- eller Marve-Subftance, ferend den forterredes og fvandt iiîîv 
har siddet ncermere til Skorpen, og at de umiddelbar have berort 
hinanden. Jeg har ellers Herr Provst Krogh i Nordfiord at takke 
for dette ftnukke Zoophyton, og stient han nok selv ved given Ler

lighed
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lighed gror den bekimdt, har jeg dog ikke ve! kundet udelade den 
her, siden jeg har troet, at den vilde gisre en Prydelse i denne 
Samling. I Pallas Elenchus Zoophyt. findes den ikke, faavidt jeg 
kan fflsune (d).

No. z.
Forend jeg trceder til Beskrivelsen af ncervcerende Sse-Vcert, 

fom Tab. II. Fig. 2. sees forestillet, agter jeg fornedent at melde no
get om den faa kaldte Alcyonium Arboreum, de Norskes Grund- 
Ved eller Hav-Gran, hvormed den har ftor Overenstemmelse, 
font nu ftrax ffal vises. Jeg maae da sige i) at endffient den 
larde Biskop Gunnerus vel nok har beskrevet samme i Norfte 

Seist.
—.■■I,—,------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

(b) I det forste skrevne Exemplar af denne Afhandlig, som leed Skibbrud under Veys, haf- 
dejeg bestrevet og aftegnet endnu en Gorgonia, som jeg siden ssildte mig ved, og hvis 
Tegning jeg nu ikke er i Stand til at give, hvorfor jeg maae lade mig noye med, her i 
Korthed at beskrive den. Den var en J Alen og 2 Tommer hoy, og ellers af en flad og 
udbredt Baxt, som fra en kort Stamme af 1 Par Tommers Hoyde deelte sig i 3 Ho
ved-Grene, alle atter deelte i nogle faae Digrene, og paa begge Sider omgivne med tange 
borstelignende og udeelte samt opreiste Grene, alle omtrent 1 Finger lange, af hvilke dog 
mange vare afbrudte. I Finhed og Skarphed at fole til, ligne disse Side-Grene Svine- 
Dorster, hvorimod Stammen og Hoved-Grenene ere faste som haardt Trae, fliont begge 
temmelig brakkelige. Hele Vaxten er morkbrun, undtagen Borsterne, som ere guulag- 
tige, og have en paa en Steen udbredt og fibreuse Grundvoll at staae paa. Endstiont 
den nu var gandste stildt ved sin Coratl-Skorpe, kan man dog let siutte, at den maae 
have haft den tigesaavel som hin No. 2, hvilken den i Trae-Substanh og mange andre 
Stykker ligner. Ellers bliver den nok, saavidt jeg kan stionne, ingen anden end Gor
gon i a pinnata Linnæi og efter Pallas Sigende Zoophyt. pag. 174,175. stat sammes Co- 
rall-Skorpe vare Cinnober-rod. — Da denne ligesom ncestforegaaende er bleven mig for
ceret af Herr Krogh, og Nordfiord altsaa har produceret disse zde nu bestrevne Barrer, 
af hvilke jeg ikke har fundet ringeste Spor paa Sondmor, saa flutter jeg, at Aarsagen 
for en stor Deel maae tilskrives Torste-Fisteriet med Garn, der i Nordfiord hverken er 
saa gammelt eller almindeligt, som paa Sondmor; thi naar disse Garn optrykkes, op
rykkes mange Soe-Baxter tillige, og Grunden feyes inden kort Tid reen, hvilket forhol
der sig tvert imod, hvor Garn ikke udsettes. Derpaa har man haft Deviis nok i de sene
ste Aaringer, da Torsten maatte sages saa langt i Havet, og Torste-Garnene udsettes 
paa Grunde, som tilforn ikke have varet besogte; thi derved steede det, at man ofte fik 
sine Garn sonderrevne af de mange der voxende Coraller, stiont man og havde den For- 
deel deraf, at Garnene i Stormveir ikke bleve saa almindelig forliiste, siden Corallerne, 
"ved at faste sig i Garn-Masterne, holdte dem faste, at de ikke kunde oprykkes og bort- 
Kylles af Bolgerne. De almindeligste Coraller, som da fandtes var Millepora Tarandi- 

cornis
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Sekst- Skrifter 4 Tome, synes han dog ikke at giere nok Forssiet 
imellem dens 2de Art-Forandringer den rode og hvide, fem etters 
meldes om i Norges Natux-Hiftoxie, og anfores blant Sse-Txcc- 
erne No. I. og 4. ligesom ikke heller Pallas i hans Elenchus Zooph. 
pag. 384. melder uden om den hvide, der i Farve ligner Ingefter. 
Vel siger Biss. Gunnerus i Slutningen af sin Afhandling, at den 
er heyved, naar den trcekkes op af Soen, hvoraf maae fluttes, at 
den Han bessriver maae have haft en saadan rod Farve; hvorimod 
man heraf let kunde giore sig den Tanke, at denne rode Farve ftxax 
forsvinder, som dog ikke forholder, sig saa, da jeg i 7 à 8 Aar har 
hast et saadant Exemplar hccngende, uden at den har stiftet Far
ven, endstiont den allerede var gammel da jeg fik den. Det er dog 
kun den yderfte Overflade, der har en saadan hoyrod eller ftccrk 
Ansigt-Farve, da den indenfor er heel igiennem hvid ligesom hin. 
Jeg har og mcerket, at de begge kan vore nu med frie og usammen- 
hcrngende, nu med sammengroede Grene, fom sees af Figurene i 
Norges Natur-Historie No. 4 og 5. Min 2ven Anmcerkning er 
denne, at stiont bemeldte berommelige Author meget smukt har 
bestrevet og aftegnet denne Dnr-Plantes Blomster eller Polyper, 
og jeg aldeles ingen Tvil boer om sammes Rigtighed, saa har jeg 
dog ikke voeret saa lykkelig, at finde noget af det han beskriver, men 
derimod andre Ting, hvorom han flet intet melder. Jeg har dog 
ikke haft de rode saa ftiste, at jeg har kundet undersege Knoppens 
indentil, og naar de ere forterrede, lader sig saadant flet ikke giere. 
Men hvad den hvide angaaer, som og er den almindeligste, da som 
jeg 1774 i December fik et Exemplar deraf i Herude famme Dag, 

det

cornis (Afta Now. Tom. IV. Tab. I Fig. 6.) som vore Fiffere kalde Raud-Spiik, 
fordi den seer mere rsd ud end andre, hvilken Rodhed dog forgaaer, naar den har ligget 
nogen Tid og kommer uden Tvil af de iboende Polyper, som naar de doe og forsvinde, 
tabe deres rsde Farve. Det er ellers bckiendt nok, at vore FLffere ffye mange Steder, 
helst i FLordene, for ey at faae deres Garn og Fiffer-Snorer ssnderrevne af de der i 
åcengde voxende Coraller, hvoraf sees, at den som her vilde opfiffe Coraller, maatte helst 
holde sig til de Steder, som Fiffernr med Forset tage sig vare for, men som de let kunde 
anvise enhver, som det forlangede.

Qq
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det blev optrcekket as Soen, havde jeg Anledning nok at anstille en 
og anden Undersegning, som jeg her agter at meddele. Jeg mcer- 
kede da forst, hvad Trcee-Subftancen selv angaaer, at den indentil 
havde en sey Marv, beftaaende af mange paa langs gaaende Fi
bred/ omtrent i Finger tyk/ mere eller mindre, hvorimod den ydre 
Deel, som omgiver samme og indflutter Knoppene, er uden saa- 
danne Fibrer eller Ror, ft-lgelig mere svampagtig og smulten, hvil
ken Forstiel dog ikke mcerkes hos fortorrede Exemplarer; thi der 
lade sig de indvortes Fibrer ikke vel see, og det ene smulner imellem 
Fingrene ligesom det andet. Hvad Knoppene angaaer, da gave de 
sig ubenpaa tilkiende ved visse Knorter eller smaae samlede Ophsyek- 
ser, af hvilke enhver havde en liden stiernedannet Aabning af 8 
Straaler, saaledes som Gunneri Tegning viser. Lige as hvert 
Stierne-Hull, og altjaa toet under Overfladen, mcerkedes en rund 
Hule, og deri en Knop, som her sees forskerret Tab. II. Fig. 4, be
sinnende oventil nf 8 sammenstedende Teender a, hvilke i det ever- 
ste gik fort i eet med Overfladen, men lode sig dog stille derfra, og 
dannede imellein sig de smaae Anbninger som et Stierne-Hull be
stod af. Omtrent i Midten vare disse Teender indknebne, men ud- 
bidede sig iglen mod neden, og bleve der rede og kiedagtige, da de 
ovenfor vare hvide og nf samme Materie, som Trceet og Overfla
den selv. Derefter fulgte en red Pose (b. Fig. 4.) som, da den 
blev aabnet, indeholdte en red flimig Materie, og da samme blev 
stilt derfra, befandtes Posen selv at beftnae as et fast Skind, der 
syntes lagt i 8 Folder; og det som var det mcerkeligste, da var dm 
nederfte Deel deraf besat med subtile Steen-Partikler, der under 
Forsterrelses Glasset saae ud som fine og blanke Sandkorn, og vare 
haarde at fole til som Steen. For Resten saaes ingen Polyper at 
fremstikke af Stierne-Hullene, ikkeheller kunde jeg, ved at aabne 
Knoppene, blive noget andet var, end nu sagt er; saa man snart 
skulde falde paa at troe , at den her beskrevne Knop var Polypen 
selv, hvis Liv altsaa maatte beftaae i at udvide og sammentrcekke 
sorbemeldte 8 Teender. Ellers faldt samme Dag et starpt Froft- 
veier, og da det Soevand hvori jeg satte en Green deraf om Afte

nen,
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nenz da jeg fit dm, ftccrkt tilfroes om Natten, kunde dette maa- 
ffee giere meget til, at jeg intet Liv kunde fornemme hos den. Ag
nes nu alt dette med Biff. Gunneri Beretning, og man holder 
begge Tegningerne mod hinanden, bliver Forffiellen saa ftor, som 
imellem 2 adffilte Ting; og da intet af det, han beffriver, var for 
mine Kyne at finde, faa veed jeg ikke at forene disse stridige Ting, 
uden paa een af disse Mander; enten at Knoppene af den hvide 
maae vcrre af anden Art end den rode, som dog aldeles ikke er rime
ligt, eller at Polyperne ikke lade ftg til syne, uden saa lcrnge de ere 
levende, solgelig at Biffopen har seet Polypen selv (hvor af det for- 
ommeldte rode Slim maaffee har vccret en Levning), men jeg ikkun 
dens Bolig; hvorved dog dette falder mig betccnkeligt, hvorfor han 
saa gandffe har forbigaaet de Ting, jeg her har meldet om, og vir
kelig forefandt deri. Hvordan det end er, har her truffet mig det 
samme, som ham ved Knoppenes Undersegelse af Gorgonia Placo- 
mus, hvilke, ffiont nyelig optrcekkede af Soen, viifte dog ikke rin
geste Tegn til Liv, men kun 8 sammmftodende Toender, med en 
Skind-Pose fom en Hcctte, opfyldt med et merkt Slim, omtrent 
paa famme Maade som her, hvorom hans egne Ord kan eftersees 
i Norffe Selffabs Skrifter 4 Tome 55 Side, item zve Tome 5 
Side m. f.

Hvad nu og denne ncervcrrende angaaer (Tab. 11. Fig. 2.) da 
naar man ligner den med Tegningen af Grund-Beden (Alcyon. 
Arbor.) og man holder sammes plumpe Grene imod dennes ncctte 
Spirer, ffulde man vel neppe troe, at det var samme Bccxt; Har 
man derimod Eremplarerne selv for Hynene, og ligner det ene med 
det andet, befindes Ligheden saa stor baade i indvortes Troee-Sub- 
ftantz og Dannelse, at man vel ikke kan ansee den for andet end en 
Artforandring af den hvide Grundved , hvis Farve den har, eller 
rettere for en ung Spire af den, der endnu ikke har faaet sin rette 
Skik og Tykkelse. Den ftorste Forffiel bestaaer i Knoppenes Skik
kelse, som hos hine gemeenlig ligge ffiulte, efter det som allerede 
sagt er, og Biff. Gunneri Tegning viser, men vise sig her som hoye 

Qq 2 Toppe,
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Toppe, og med synlige Teender, der giere en lige saadnn stierne
dannet Aabning imellem sig, font altsammen forestilles Tab. IL 
Fig. 3. saaledes, som det under Forsterrelses Glasset seer ud; Og 
enhver maae tilftaae, at dette, naar det var bestandigt, og stedse 
forholdt sig saa, kunde give Grund for at troe, at de vare 2 adssilte 
Arter; Men naar jeg igien betragter visse Exemplarer af den store 
Grundved, som jeg besidder, finder jeg dog, at Knoppene hos nogle 
af dem vise sig lige saa kiendelige udenpaa som her, allene med dm 
Forffiel, at de sidde ntange i Samling og giere visse store Knorter 
paa Overfladen, naar de her sidde enkelte og hver for sig, hvilket 
da giver den en langt anden Udseende, stumt Tingen dog nok i 
Grunden bliver den samme. Imidlertid sees dog heraf, hvorledes 
denne store Soe-Vcext, der kan vore til z à 4 Alnes Heyde, seer 
ud i sin forste Oprindelse og Spire, ligesom jeg hos denne ret 
smukke og nette Soe-Vcext anmcerkede et Par tilfccldige Ting, som 
vare ganske artige, nemlig 1) at den havde sat sig paa et Stykke 
Corallium pertufum (See Norsse Selss. Skrifter 4 Tome Tab. II. 
Fig. I. 2.) som jeg paa Tegningen med Prikker har betegnet, og 
havde overgydet samme med sin Scedmaterie, hvorpaa havde sat 
sig Knoppe, ligesaa vel, som paa Vcerten selv. 2) AL en Nereis 
Madrepone pertuiæ havde lagt sig imellem dens Grene, og dannet 
en ssindagtig Skeede, som Papiir, om sig (See om samme I. c. 
Tab. Fig. 6.) hvorpaa havde sat sig en lige saadan Scedmaterie eller 
tynd Hinde med Knoppe ligesom paa Korallen, hvorfor Vcrxten 
ogsaa var bleven meere tyk og plump der, end andensteds (c). Og 

dette
 

(c) Omtrent paa samme Maade er det nok, at Nereis Madrepore pertuiæ kommer ind i 
denne og andre Corallers Grene. See derom Norffe Selff^ Skrifter 4 Tome 51 Side, 
hvor det heder, at den ikke allene ligger uden paa, og imellem sammes Grene, men at 
den og har sin Bselig inden i Corallen selv, og i en og anden af dens store Huutheder 
f. Ex. ved Foden, hvor Corallen undertiden bestaaer af en i eet fortgaaende og indhulet 
Masse. Disse Hulheder kan nu ikke mineres og udarbeides saaledes af denne Nereis selv, 
som, hvor starke Tander den end har , waatte behsve en overmande lang Tid for at cede 
sig ind i saa haard en Corall, foruden det, at Corall-Skorpen, som omgiver disse hule 
Gange, da ikke kunne gaae som Tverbialker paa tvers af Grenene, og ikke heller ölive 

saa
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dette viser nu tydelig nok, at dette Slags See-Vcexter kan vidt og 
bredt udgyde sin Scrdmatene, Ncrrmgsfast, eller Knoppescrd, fom 
da igien maae blive en ftor Aarsag til dens ftcerke Tilvcrxt i Tyk
kelse og Heyde.

Np. 4.

Nu folger en liden men meget ncet Corall, som sees Tab. in. 
Fig. i. og er opfiffet af Havbunden med Torffe-Garn paa samme 
Sted, som den (under No. 3. i Anmccrkn.) forommeldte Millepora 
Tarandicornis. Den opvoxer i en smal og noget bugtet Stamme, 
omgiven med mange temrnelig bugtede Grene saaledes, at den hele 
Vcert paa dm ene Side (den nemlig, som her fremvises) er noget 
hvalt eller indhylet. Ellers er den overalt besat med hvasse Pigge, 
som giore den skarp at fole til, ey allene i Kanten, men og paa 

Q q z Fladen

sññ jevn tyk overalt, som den gcmcenllg er. Den rette Sammenhæng bliver da nok 
denne, at Ärmen legger sig imellem Corallens Grene, og gier saadan papiiragtig Skeede 
dm sig, som sagt er, hvoromkring siden samler sig Corallens Materie saaledes, at enten 
et Slags Næringssast af Corallen udgyder sig derover, omtrent paa samme Maade, som 
forommeldte Sædmatcrie, og som Træernes Næringssaft kan voxe omkring og indfatte en 
nærstaaende Green eller deslige; eller og at Slimer af de uddode Polyper kan samle sig 
dertil og lcgge sig deruden om. Der forste kan vel ey andet end antages for rimeligt, 
naar man med Pallas imod Linnæi Meening vil tillegge Corallerne en Vegetation og Væxt 
ligesom andre Zoophyta, hvorfor han og pag. 172, for at forklare et Phenomenon om
trent af samme Beskaffenhed som dette, nodes ar tillegge dem en Neringssaft, som kan 
Udgyde sig til nerstaaende Legemer, og, som det her synes, bcdekke dem. Det andet er 
en Tanke, som jeg engang faldt paa i Anledning af en meget stor Madrepora oculata hvor- 
paa fandtes mange saadanne indhulede Tverbieiker med indstuttede Orme, ligesom paa 

Madrep. pertufa.; Thi da jeg havde sar den i Soevand for at forfoge, om dens Polyper 
vilde komme frem (som dog ikke skeedc, da de allerede vare dode) og den havde staaet deri 
en Dags Tid, blev den rundt omkring omgiven af er blankt, overmande seyt og tillige 
saa overflodigt Slim (font altsammen kom ud af Corallens Huller) at det, naar Corallen 
toges op af Vandet, hængde ned fra alle dens Grene 1 Alen langt. Da nu Corallernes 
nederste og ældste Polyper efterhaanden uddoe, som bekiendt er, efterlade de uden Tvivl 
et ligesaadant Slim, og da samme fætter sig imellem Grenene, helst hvor Nereides forst 
har lagt sig, maae samme uden Tvivl hielpe meget til ar formere den sammenhængen
de Masse af Grene og de tvert over Grenene lobende hule Gange, hvorom jeg nu 
har talt.
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Fladen, dog kun paa den hvalte Side, da hin er glat. Hist og her 
sidde fast til Grenene visse runde Kugler indhale indentil, og som 
synes en Tid at have vceret opfyldte af en guulagtig Vcrdffe- 
Betragter man den med Forftorrelfes Glas, faaer rnan at see, at 
dens skarpe Pigge, eller Liorner, ere intet andet end Polnpernes 
trinde og udstaaende Boeliger, som spidse op ad, og ere desuden i 
Aabningen ved et ffraa Snit endnu mere hvcessede, som en under 
Microscop forstorret liden Green (Tab. in. Fig. 2.) nogenledes ty
delig forestiller. Ved de runde Kugler bliver man ved hielp af 
Microscop intet besynderligt var, uden dette, at de have en Rand 
eller Ring i Midten, ligesom de der vare sammensatte af 2 imod 
hinanden svarende halve Kugler. For Resien ere de gandffe til- 
lukte, saa det synes vanskeligt at bestemme, hvortil de tiene. Imid
lertid komme de, som mig synes, meget overeens med de Blccrer, 
(Veficuke) font Ellis har fundet hos Sertularierne, og efter hans 
Anmcerkning (EiTai fur l’Hift. Nat. des Corallin. pag. 5.) ere Matri
ces eller Boeliger for de unge Polyper, og falde af som Blomster, 
naar de have sat Polyperne fra sig, hvorfor de ikke heller findes paa 
alle Tider af Aaret. Pallas font i sin Elenchus Zoophyt. har denne 
Corall under det Navn Millepora Lichenoides, har ligeledes fun
det disse Legemer siddende paa den, og flutter, ffiont med Uvished, 
at de ere dens Ovaria, men tilsiaaer derhos, at han ikke har fundet 
noget saadant hos nogen anden Corall. Hvad jeg ellers har anfeet 
som mcrrkvcerdigt hos den, er dette, at dens Aabninger eller hule 
Ror sees meesi toet sammensiddende i Toppene, ret sollt Orgel- 
Piber, og dette viser, paa hvad Maade denne Corall tilvoxer, nem
lig at Polyperne i Begyndelsen bygge deres Boeliger lige op og 
toet sammen, men at de siden, ved at udvide sig nedentil, vige mere 
fra hinanden oventil, og sidde da ikke mere i saa lige og sam
lede Rader, som i Toppene, da nogle af dem kan uddoe, og nogle 
faa en hoyere Vcext end andre. Dog finder man gemeenlig 
3, 4 eller z Ror siddende i en noget bugtet Rad overalt, som 
et Kiendetegn af Polypernes forsie og oprindelige Bygge-Man

de



over Norffe Sse-Vaxter. zir 
de (d). At disse Rer ikkun sees pan den ene af Corallens Sider, 
er tilforn erindret. Farven paa denne Corall er krid-hvid. I 
Norg. Nat. Hist, sees et Par saadanne, ssient mere ufuldkomne 
Exemplarer, aftegnede blant Corallerne.

No. 5.
Her har man mt en Corall af en mere bled og hornagtig Art, 

af det Slags, man kalder Gerrulaner, og er ligesom nceft fore- 
gaaende optrcckket af Havbunden, hele 4 Mile fra Land paa etDyb 
af 40 til 50 Favne. — Den er, font Tab. III. Fig. 5. udviser, en 
liben ncct Vcrrt, 1 Finger hey med trind, smal og bugtet Stam
me, oventil lidt tykkere end nedentil, og indentil huul. Dens ne- 
derfte halve Deel er bar, og har kun nogle vexelviis satte Knor
ter, font et Kiendemcerke af de der tilforn siddende men nu affald- 
ne Grene, hvorimod den everfte halve Deel er omgiven af smaae 

todeelte 

(d) Giver man noye Agt, stal man uden Tvil befinde, at Corallernes ulige Skikkcse kommer 
af den Maade, paa hvilken Polyperne fette deres Eg, og den Tilboyelighed de have, nu 
at voxe lige op, nu paa ffraas o. s. v. — Man betragte den overste Top eller et 
af de spåste Skud af Madrepora Oculata (Tab. III. Fig-. z.) da man ffal befinde, at 
den forste Polype (a) voxer paa ffraas til (b) hvor den fetter et Eg fra sig i den overste 
Rand af dens AabMng b. Deraf kommer en ligeledes ffraa-voxende eller sin Boelig paa 
ffraas byggende Polyp b, c, der setter et Eg paa famme Maade, hvoraf den Polype c, d, 
og deraf igien e, f, g, hvilken sidste er den sidste Angel, fom endnu ikke nok har udviklet 
sig og tilvoxet; Og heraf fetaer nu den hele Corall en todeelt og bugtet Skikkelse, fom dog 
ikke sees faa tydelig i de gamle Grene Tab. 111. Fig. 4, ffiont de vist nok have haft fam
me Bygge-Maade af Begyndelsen. Undertiden, ff isn t ikke ret oste, kan 1 Polype fette 
2 2Í fromme, som sees Tab. III. Fig 3, hvor Polypen c, d, har fat saavel d, h, stm 
d, e, og ligeledes Polypen d, e, der har sgt baade e, t, og e, i. Imidlertid komme de dog 
alle deri overcens, at de udspire ikke affladningens nedre (nedad vendte) men ovre Rand, 
hvorover det ffeer, at Cvrallen stedse opstiger i Hoyden. At alle disse Polyper komme af 
Eg, maae siuttes deraf , at fra det ene Ror siet ikke merkes noget Hull eller Aabning gaa- 
ende hen til det andet, som kunde give nogen Communication imellem Polyperne indbyr
des, som hos Sertu (arierne, hvoraf maae folge, at de give Sced eller Eg af deres Aab- 
ninger, at Egget strax klaber fast til Siden eller Overfladen ucermest Aabningen, og 
at det, ved at udvikle sig og modnes, giver af sig en Polype, som baade af naturlig Til- 
boyelighed, fim åg fordi den nu har faaet en ffraa Grund at staae paa, bygger sin Boelig 
i en ffraa Direction, som sagt er.
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todeelte og trinde Grene, alle sammensatte af 6 eller 7 Bigrrne, 
som Fig. 6. lidt tydeligere forestiller. Disse Grene sidde nu paa en 
nu paa en anden af Stammens Sider, gemeenlig der, hvor dm 
gier en udstaaende Bugt, og da de alte ere af lige Længde, og teet 
sammensiddende, seer den hele Vcert ud, som en Pibe-Renser. 
Hvorledes et lidet Stykke af saadam en Green seer ud under For- 
sterrelses Glasset, viser Fig. 7, nemlig som et lidet huult Rer, 
med 2 Rader vexelviis siddende Polyp-Boeliger, alle indssuttede 
t Reret, og af Skabning aflange, med en rund Aabning i den 
everste smale Ende, og nedentil, hvor de ere tykkest, moerkede med 
en merk Plet, som nok er en Levning og Tegn af den afosde Po
lype. Vender man Grenen om, seer den ligeledes ud paa hin 
Side, hvorimod man og kan vende den paa 2 andre Sider, der 
ere gandsse uden flige Polyp-Boeliger. Paa 2 Steder havde sat 
sig om Stammen en Klase af runde Legemer, som Blcrrer med 
runde Aabninger, hvilke syntes at vcere visse Cochillers Eg, da 
de vare faste som Skind, og jadde toet an i hinanden, fom hos 
dette Slags Eg er scedvanligt. Da de vare aabne og tomme, 
maae fluttes, at Cochillerne vare udklcckkede. Deres Farve var 
hvidagtig, men Corallens egen guul som Pergament, hvilket den 
og meest ligner i Fasthed. Blant Ellis mange smaae Soe-Vcer- 
ter eller Sertularier finder jeg denne ikke, fliont jeg der allerhelst 
havde ventet at see den. Den synes derfor at vcere af en temme
lig ubekiendt Art.

No. 6.
De saa kaldte Astroiter, eller Stiernhutlede Corall-Skor- 

per, ere vel ikke saa rare at finde Udenlands blant opgravede Ting 
eller Fossilier, men flak dog, saavidt jeg seer af Linn. Sylt. Nat. 
edit. X. emend., ikke hidindtil vcere fundne i sin naturlige Til
stand eller i Vandet, hvorfor jeg haaber, at denne ncervcerende 
Tab. i. Fig. 2, som virkelig er fundet siddende paa en af Havet 
optrcekket Graasteen, ffulle blive desto antageligere; og endffiont

- ’ ' - .. jeg
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jeg ep anfeer den for Den egentlige Madrepora Aftfoîtes, mm W 
let før Madrepora ftellaris (Pallas Elenchus Zoophyt. pag. 323.) 
turde den dog derfor ikke blive desto mindre rar, siden Author 
vidner , at han kun har feet et eneste Eremplav demf, forø horer 
hiemme i det Indiske Hav. I det mindste bliver denne ncervce- 
rende en med samme nar beslægtet Art, som uden Tvil er rar 
i Norge, da jeg aldrig har feet uden dette ene Exemplar derasi 
Coratl Skorpen er af Vidde, som en Krone, dog ey fuldkommen 
rund og flad, men boy et efter Stenens Ujevnhed, fom ben sid
der pan. Omkring Kanten er den gandsse tynd, hvorimod den 
tiltager i Tykkelse hen ved Midten, hvor den kan vare 2 à 3 Li
nier tyk. For Resten er den heel igiennem sammenfat af sinaae 
Stierner, med naften lige Mellem-Rumme, og hver Stierne 
dannet af nogle og 20 fine Striber, som samle sig i en i Mid
ten siddende Grube, og kan ansies som Stiemens Straaler, hvor
ved dette er at agte, at de fleste strakte deres Straaler ned tit 
den tiaft nedenfor siddende, hvis overste Straaler blive derover 
langt kortere, end de nederste, ja tabe sig oste gandske og blive 
reent borte. — Rundt om den store Corail-Skorpe fiar fat sig 
nogle sinaae, ikkun bestaaende af 4, eller 5 Stierner af famine 
Beffaffenhed, naar den store og her aftegnede har hele ioobe. — 
Under Forftorrelsis Glas sies intet mere end for blotte Dyne, 
dette ene undtaget, at de sinaae ophoyede Rygge imellem Stri
berne fee grynede ud, eller som sammensatte af sinaae Gryn (gra
nula). Farven er nedentil graa og mort, men indentil hvid som 
Kalk, hvilken den og meeft ligner i Henseende til Materien.

No. 7.
Den hele Trop fluttes nu med en Soe-Vcrxt, som er op- 

troekket af Havets Bund med Torske-Garn, og just derfor ilde 
tilredt, da den i det overste er afreven, fom Figuren visir Tab. i. 
Fig. 3. Imidlertid fees dog af det, som er tilbage, at den er 

Rr en
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en Conferva geniculata, fem fra en stelles Rod eller Grundvold 
opvorer i mange hoye, smale og enkelte Stccngler, alle afdeelte 
i Leder, som dog ere lidet kienbelige, uden hvor de ved Indtsr- 
relsen have boyet sig, og siden beholdt en saadan boyet eller brock
tet Stand. Indentil ere alle Smuglerne hule som Ror, og have 
indeholdt en Vcrdske, font ved Indterrelsen^hgr stilt sig ad, og 
gjort Farven paa nogle Steder lidet morkere, da den ellers over
alt er guulagtig. Allernederft har en graa og poreuse Corall- 
Skorpe (e) sat sig paa dm og omringet alle Stcenglerne, hvor
imod de ovenfor ere besatte af et Slags sinaa Balani eller Brerg- 
.¿yttw, som paa 2 Steder have foyet Stcenglerne tilsammen, 
og deelt dem i 2 Parter, ligesom de og i deres allermindste Pa
gel have sat sig peyere op , eg lade sig der tilsyne som smaae 
morte Puncter. Hvorledes disse Balani see ud under Forstorrel- 
ses Glastet, viser Fig. 4, hvoraf sees, at de ikke ere af det almin
delige Slag, som sidder allevegne paa Biergene ved Som, ikke 
heller af den Art, som jeg i Infect. Bcstrrv. 2der Stykke No. z. 
(See NrDenh. Gelst. Skrift. 10 Tonle) har beffrevet, stiont de 
dog meest ligne samme deri, at Langet ingen Ridse eller Sprcrkke 
har, men kun opl-ettes som en Luge eller Fald-Dsr. Derimod 
er den kmt halv saa stor, har ikke saa mange fra hinanden drik
kelige Stykker, men derimod langt tydeligere Furer, andre rin
gere Forstiels Mcerker at forbigaae.

(Aom et Anhang vil jeg her tilstye nogle Udenlandste Vccxter, 

fom undertiden findes opkastede paa vore Strandbredde, da sam

me 

(e) Ved at betragte den under Microscop seer jeg, at den er Cetlepora pumicoia Ellis. Tab. 
30. d, D, som har gandffe runde Huller, med en liden Aabning oventil, ret som mange 
sammensatte eg oventil med et Hull igiennemborede Eg eller Dicerer.
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me kan ansees som et lidet Tillag, saavel tit mine Beretninger 
derom i G-lndm. Beskriv, som til Biff. Gunneri Afhandling 
i den Materie, Norffe Seist. Skrifter 3 Lome. Den ferste 
som her sees afbildet Tab. I. Fig. 5, er dog vel intet andet, end 
den i forbemeldte Afhandling til Slutning anforte Anacardium 
Occidentale, som beffrives lig et Hare-Nyre. Den er en aflang, 
fast og compact Vaxt eller Ned, lidt finalere i den ene Ende, 
end i den anden, med en Fure i Midten paa langs paa den ene 
Side. Udentil er den omgiven med en tynd og hvidagtig Hin
de, som kan pilles af, der indenfor er den brun, og, naar man 
stim i den, blaa-agtig. Den anden (Tab. 1. Fig. 6.) er en 
ovalrund Nod, gandffe lidet fladagtig, med en brun Plet og 
Indtrykkelse (Hilum) i den ene Ende. Skallen er meget fast og 
glat, omtrent en halv Linie tyk, og indeholder en hvid Kicerne, 
der smager fom en Nod eller Bonne, inctt tillige noget bitter. 
Farven er guulagtig, rned nogle brandgule og bolgagtige Tvar- 
linier, som dog hos nogle ere afflidte. Jeg har og stet een, der 
havde en Indtrykkelse paa den ene Side, som viifte, at den hav
de varet klemmet i Vcexten, medens den endnu var blod. Det 
er markeligt, at man paa Soudmor har fundet 4 saadanne i 
een eneste Torff, af hvilke jeg har haft de 2 i Hcende. Ellers 
har jeg og sikker Efterretning, at den undertiden findes opkastet 
paa Strandbredden, baade her og i Naboe-Fogderiet Nornsda- 
len.. I Begyndelsen indbildte jeg mig, at den henhorde tit de i 
Norge saa kaldte (l^rme-Stene (Faba indica Wormii) hvoroin i 
stimme Afhandling meldes; Men ved nsyere at efterfee Ordene, 
seer jeg, at derved forstaaes de smaae Vettenprer, eller her saa
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kaldte Bue-Stene, med den sorte ophsyede Ring rundtom, som 
jeg og har meldet om i øønbm. Beskriv. ; folgelig er denne 
en Voext, som Visk. Gunnerus intet melder om, ligesom og D. 
Tonning ganer den gandsse sordi i hans DifTertat. de rarioribus 
Norvegiæ. Det snnnne kan siges om den tredie, (Tab. I. Fig. 7.)
om hvilken jeg ikke heller finder nogen Underretning. Den er en 
gnndste liden hierte-dannet og flad Bonne, hvis nederste Spidse 
synes nt voere nfbrudt. J Fasthed og Lethed ligner den forrige. 
Udenpnn er den glat, glendsende og castaniebrun; Men indentil 
hnr den en hvid Kloerne, og, det son: er det moerkeligste, dn er 
den funden i Marven nf en Hyfe eller Aolje.

OM Añlñbñsstu Vil jeg her intet melde, dN Biss. Gunne
rus pnn fornnferte Sted har bessrevet den, eg jeg i mine Au- 
moerkmnger til S^udnr. Beskriv, som formodentlig blive nt 
lcese i Norffe Selff- Skrifter 5te Tome, hnr giort samme Be
stridelse fuldstændigere, i Henseende til dens indflutte Kiccrner, 
med videre.



Om

fret Norske Minerale 
kalfret H a k M t t t C,

->f

HANS STRÖM.

en ferste Underretning, man har om dette af sit seere Navn 
bekiendte Minerale, er den, som losses i Dannemarks og

Jorges Oeconom. Magazins iste B. 264 Side, hvor det dog 
ved en Trykfeyl kaldes Icakmette i Steeden for Hakmette. Et 
rigtigere Navn og noget ndfsrligere Beffrivelse derover har man i 
samme Magazins 2t>et Bind 335 Side fra Herr D. Schlotte, som 
endelig viser, at den enten maae veere Alun eller Vitril, men 
lader det dog ftaae uafgiort, til hvilken af Delene det ber henreg
nes; ikke at tale om, at hans Beffrivelse passer sig saa lidet til 
den forste i Magazinets iste B., at man ffulde tanke, der blev 
handlet om 2 adffilte Mineralier under et og samme Navn. — 
Dette giorde mig nysgierrig for at faae dette Minerale at see, 
helst jeg troede, uden stor Vanffelighed at kunne afgiere, enten 
det var Alun eller Vitril. Jeg formanede derfor en god Ven, 
som den Tid opholdte sig i Guldbrandsdalen, at sende mig Pre
ver deraf, som og ffeede; og da disse Prever vare 3 i Tallet, alle 
temmelig ulige efter udvortes Anseende, vil jeg her beffrive dem 
alle, tillige med de faae Forseg, jeg derover anstillede. Den fer
ste var en blaa Tavle Steen i tynde Fliser, hist og her overdra- 

Rr 3 gen
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gen med en gnulagtig og stier Materie,- der fmagede essen fem 
Vitriol, lod sig let knuse eller strabe til Pulver/ samt oploft i 
hedt Vand/ gav Thee-ln5u6on en Blcek-Farve, og vi iste allerede 
Derved/ at den var Vitriolst. Af dens gule Farve formodede jeg, 
at den ogsaa indeholdte noget Svovel, hvilket dog ikke forholdte 
sig sira / da den i Ilden ikke vilde ftcnge, men blev allene flydende. 
Imidlertid lcerde jeg dog deraf at forstaae, at Author til den forste 
Efterretning i Magasinets iste B. ikke uden Aarsag kalder den en 
Mineralst Sved af Klipperne, som om Foraaret setter sig som 
Dug-Draaber udenpaa dem, forandrer sig om Sonnneren til en 
Art Gumnti (han vil nok sige, at den smelter af Heden, som Gum
mi) og hcerdes om Hoften til en Tartarist Art, og bliver graa 
eller guul til Anseende, i hvilken Stand den udhakkes Stykkeviis. 
Han siger og, at den har en bidende syrlig og sammensnccrpende 
Smagj og flutter deraf, at dens Hovedvcesen er Vitriol. Den 
anden Art bestaaer i loft Stykker, gerneenlig i til 2 Tommer 

' lange, og halv saa tykke, ujevne udenpaa, til Anseende som de 
vare storknede, og gemeentig flade neden under, hvor man og seer 
fmaae Stykker af forbemeldte blaa Tavle-Stem, hvortil den har 
siddet fast/ Af Farve er den decks rodguut, deels graa eller gron- 
agtig, men i Henseende til Smag, Flydcnhed i Ilden, og Blcek- 
Farve med Thee-Infusion, kommer den med forrige neye over
ems; kort, den er af selv samme Natur. For noyere at prove 
denne Materie, afveyede jeg af det graa-agtige Slag 2 Lod, flog 
hedt Vand derpaa, hvoraf det ftrar smeltede, og blev til en rod
brun Suppe; og paa. Bunden satte sig en graa leeragtig Jord, 
blandet med smaae Stykker af Tavle-Stem, som torret veyede til
sammen i Skrupel. Da Luden ey syntes at ville sette mere Bund
fald, hceldede jeg den forsigtig af, og lod den uddampe indtil den 
infpiiTerede sig og blev til et rodagtigt Salt eller Vitril, som vel 
torret veyede 14 Lod, og havde altsaa Materien ikkun tabt i Vcegt 
i Qvintin 2 Skrupel. Omtrent ligeledes forholMe det sig med 
den rodagtige Materie; og den af begge udkomne Vitril blev med 

Thee-
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Thee-Infusion Blcek-sort. Man maae heraf stutte, at denne Ma
terie er meget rug paa Vitril, siden den kunde give saa meget af 
sig, men det er og vist, at Luden ikke blev vel nok secerneret og siet, 
som og kan stuttes deraf, at Vitriolen ikke blev gandffe hvid, men 
rodagtig. Jeg agtede det og faa meget mindre fornodent at bruge 
den noy este Omgangs-Maade Dermed, som jeg heraf allerede saae 
det, som en kyndig Ven tilforn havde erindret mig om, nemlig 
at denne saa kaldte Hakmetre er just ben saa kaldte Arramenr- 
Sreen, fom efter sin adffillige nu graa nu rede eller gule Farve,' 
tillegges de fremmede Navne Sory, Chalcitis, Mi fy &c., og ta
ges med anden Vitriol-Ertz for at berede den gronne Vitriol, 
som blank andet kan sees t Vogels practisches LNmemljystem 
S. 268. Om denne Art har jeg da intet mere at sige, dette ene 
undtaget, at Vitriolen ikke satte nogen egentlig Salt-Hinde, mm 
kun inspisserede sig til en haard Masse, udvendig at see til som 
Horn-Liim, hvilken sondersiodt eller knuset gav en rodagtig eller 
ureen Vitriol, som fagt er; men alt dette kom nok af den stette 
Behandlings-Maade, og at den i Uddampningen fik for sicel^ 
Varme. Jeg begiver mig nu til den tredie Art eller Prove ast 
Hakmetten, som blev mig tilsendt, og forekom mig meeft besyn
derlig, da den bestod af en hvidgraa kalk- eller leer-agtig Mate
rie i temmelig store Stykker, som dog ikke bruser med Skevand. 
Nedentil, hvor den havde siddet fast ti! Bierget, og hvor smaae 
Stykker af forbemelte blaa Tavle-Stem hcengde fast ved den, 
var den temmelig jevn, men dog hullet, hvorimod den oventil var 
ligesom bevoxet med en kort Masie eller Corall-Vcext af samme 
jeeragtige Materie, som, betragtet under Forstorelses Glasset, saaes 
at bestaae af uendelig mange Spirer, eller sammenhcengende Salt- 
Crystaller. Brakkes Stykkerne over, sees samme Spirer eller 
Avner indentil, men mere hvide, gtendsende , og samlede fom 
Straaker, der lobe sammen til visse Centra, som Straalerne i en 
Stierne-Coratl. Denne Steen-Art giver, naar den tygges, en 
knap kiendelig salt Smag, og lader sig ikke oploft i hedt Vand,
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som den anden; den mane derfor rystes/ fsrend dm giver Saltet 
af sig, da den ftrar bliver mor, og smuluer imellem Fingrene. 
Den faner nu og en redagtig Fave/ og de forommelte Spirer 
etter Avner ffille sig nu let fra hinanden. Luden, som blev giert 
Peras, gav en kiendelig fait etter blcekagtig Smag, satte ingen 
Salt-Hinde ovenpaa, men paa Bunden et meget fint og krid
hvidt Salt, som oploft i Vand gav med Thee-Infusion en sort, 
og med Solv-Oplosning en brun Farve, som ordinair Vitriol. 
Sedimentet eller Materien, som blev tilbage, efter at Luden var 
afhceldet, saae ud som et ansigtfarvet Meet, der ved Calcinering 
blev grant. Saltets Qvantitet var saa liden imod Materien, 
den blev udtrcckket af, at jeg ikke agtede det Umagen vcerdt nt 
torre og veye det; tvilede og ikke pna, nt Materien, som nu var 
bleven gammel, tilforn havde vccret langt riigere, end den ved 
min Undersogelse befandtes. I det mindste ffriver Herr Schlotte, 
naar han juft taler om denne Materie, at Saltet er meget flyg
tigt, saa det for Solen og Luften forsvinder; ja han siger, at 
man allevegne paa Biergene finder Kalk-Stykker henved en i Alen 
lange og brede, tildeels ogsaa rundagtige, i à 2 Tommer tykke, 
«jeme, indhule, hvilke, naar de tages afBierget, ere ftcerkt igien- 
nemtrukne med det fine flygtige Salt, men naar de faaer ligget 
nogle Dage og Uger, flyver Saltet vort, saa den hvide Kalk i 
de hele Stykker ikkun efterlades; flere Ting at forbigaae, som 
noksom viser, at det just er denne Art han taler om, ligesom der 
i Magasinets iste Deel handles om de 2de forfte Arter; og her
ved bliver da hele Sagen bragt til bedre Overenftemmelse og For- 
staaelse. Etters bliver denne Art efter mine Tanker en leerag- 
tig Vitriol-Ertz, ligesom den forrige en Atrament-©teen, eller 
nmoden Vitriol.

Observa-
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S eel - F o r m o r k e l se n 
den 24 Junii 1778>

vrd 
THOMAS BUGGE.

ster sin store og virksomme Omhue for Videnffaberne hnr 
Hans Kongl. Majeftcet ey allene befalet, at Observatorium

ffulde ombygges og forsynes med nye Instrumenter, men han 
har og ved Rescript af 25 Martii 1778 allernaadigst ffienket af 
sin Kaste til Bygningen 2636 Riksdaler,. og til Instrumenter 
2500 Riksdaler. I folge af denne allerhoyeste Befaling, ere 
de forrige Instrumenter nedtagne, og Observatorium nedrevet. 
Med den nye Bygning og de nye Instrumenter er man sira vidt 
kommen, at sammenhængende og nyttige astronomiffe Observa
tioner ti! Efteraaret kan begyndes.

Under saadarme Omstcrndigheder seer man let, at Söel- 
Formorkelsen ey der har kündet observeres. Longitudens Bestenl- 
melse er en saa vigtig Sag for Astronomien og Geographien, 
at man ingen Leylighed bor lade gaae forbie, hvorved den enten 
kan udfindes eller noermere bestemmes. '

De fornodne Instrumenter bleve opsirtte i urin Have, og 
Formorkelftn blev der observeret. Denne Have er 800 Fod, 
eller i Bue 14 Secunder vesten for Observatorium. Dette ud- 
gisr paa det ncermeste 1 Secund i Tid, som maae tittoegges, 
naar Observationerne ffal reduceres til Observatorium.

S s Den
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* Den sande Tid og Ührets Gang, hvilke begge ere af den 
yderfte Vigtighed, ere udfundne ved korresponderende Hsyder paa 
Solen den 24, 26 og 27 Junii.

Korresponderende Hsyder den 24 Junii.

Hsyden.
Liden 

Formiddag.
Tiden 

Eftermidd.
Den urettede 

Middag.
39° I o" [ 

40" oz [ 

41’4°' ! 

43° 20' f

8 26 41
8 30 37
8 32 57
8 36 55
8 45 34
8 49 30
8 58 27
9 2 32

3 44 10
3 40 U
3 37 51
3 33 58
3 25 16
3 21 19
3 12 23
3 8 10

12 5 25
12 5 24
125 24
12 5 264
12 5 25
12 5 24
12 5 25
12 5 21

Efter Middeltallet imellem disse 8 Observationer var den uret
tede Middag den 24 Junii efter Uhret Klok. 12.5. 24z.

Korresponderende Hsyder den 26 Junii.

Hsyden.
Tiden Tiden Den urettede

Formiddag. Eftermidd. , Middag.

c a° r/ i 10 54 20 i 51 247 12 22 52
54 0 j II OO 47 i 44 36 12 22 51
55° 0' il 7 12 i 38 23 12 22 471
55 24' il 13 0 i 32 33 12 22 461
5 5° 4°' il 16 56 i 28 36 12 22 46
55° 59' il 22 3 i 23 26 12 22 44J
56-14' 1 il 34 40 I 10 46 12 22 43

Efter Middeltallet imellem disse Observationer var dm uret
tede sande Middag Len 26 Junii efter Uhret Kl. 12. 22. 47J.

Kom-



xaa Soel-§ormorkelsen den 24 Junii 1778. Z2z
Korrechonderende Hoyder den 27 Junii.____ _

Hoyden.
Tiden 

Formiddag.
Tiden 

Eftermrdd.
Den urettede 

Middag.

rø° ac/ Í 10 29 17Í 2 33 56 T2 31 331
- - - 2 29 44 - - -

£ T ° A rx' f 10 37 31 2 25 29 12 31 3551 40 10 43 0 2 19 56 12 31 35?
r 2° 10 46 23 2 16 45 12 31 284
5 2 10 52 9 2 il i 12 31 34
- oz r 10 Z9 5 2 4 5 12 31 30
53 38 li 531 i 57 36 1 12 31 36

Efter Middeltallet imellem disse Observationer bliver den uret
tede Middag den 27 Junii efter Uhret Klokken 12.31.33z. Den 
26 og 27 Junii var Himlen ofte bedcckket med Drivffyer, og af 
den Aarsag bar man vceret nodsirget, at tage dem noermere ved 
Middags-Tiden, end man ellers havde giort ved fuldkommen klar 
Himmel. Overalt kan ey deraf fremkomme nogen ftorre Uvis
hed i den sande Middag end omtrent 2 Sekunder i Tid. Mid
dags-Korrektionen er den 24de — * v', den 26de — * i", og den 
27de — 4*  tizz. Altsira bliver efter Ûhret

Den sande Middag den 24de Kl. 12. 5. 24I-. 
den 26de Kl. 12.22.48f. 
den 27de Kl. 12.31.344. ,

Jeg kommer nu til Formorkelsens Begyndelse og Lfide, faa- 
dan som den efter Uhrets Lid er observeret af mig og firere.

Begyndelsen.
Bugffe med en 10 Fods Doltonds Kikkert ♦ - Kl. 4.46z57zz 
Kapitain Vleugel af Soe-Etaten med en 5 Fods

Vollends Kikkert - - - - - Kl. 4.47z 2ZZ
Lieutenant Lovenom af Soe-Etaten med en 2Z

Fods Dollonds Kikkert - - - - Kl. 4. 47z zzz
Observator Söeborg med et 2 Fods Speil Teleskop Kl. 4. 47 12.

S s 2 Enden.
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Om

10 12
io i6

Kl. 6.
Kl. 6. io i8
Kl. 6.
Kl. 6.

i7z24r

- - iz4izz 
Kl. 4. 4Oz52z/

Kl. 6. ioz2ozz
- 5Z24ZZ

6» 436/z
- 2/IIzz

- • Kl. 6.^45^

Kl. 4. 46'57"

:___ - 5z24zz
4. 4iz33zz

Z24 B. Observation PÑÑ So^-Formstkelstn k.
Enden.

Buo-ge med ovenmelte Kikkert - 
Kapitain Vleugel med ovenmelte Kikkert - 
Lieutenant Lovenom med ovenmelte Kikkert 
Observator Sóeborg med ovenmelte Kikkert

Vi gaae nu til at beregne af disse Uhrets Tider den sande Tid. 
Den 26 Junii 1778 den sande Middag efter Uhret 12. 22Z481ZZ 
Den 24 Junii 1778 - 12. 5 24;

' Uhret har altsaa vundet i tvende Soel-Dage

Begyndelsen af Soel-Forurorkelsen blev observeret at ffee den 24 
Junii om Eftermiddagen - -

Uhrets Misviisning fra den fande Middag, 
eller Vitserne have viift for meget - -

Uhrets Akieleration fra Middag til Observations- 
Tiden beregnes saaledes: Udi tvende fande Soel- 
Dage, eller af Uhret 24 Tirner 17 Min. 24 Sek. 
vinder Uhret i7z24zz; hvad vinder det udi 4 Tim. 
41M. 33 S. Altfaa fradrages -

Formørkelsen degynre efter den sande Tid
Formerkelsen endtes efter Uhrets Tid - 
Misviisningen fra Middag fradrages -

Uhrets Akieleration fra Middag til Observa
tions-Tiden fradrages

Formørkelsen endtes efter den sande Tid
I ovrigt er Formorkelsen observeret at have vceret ftorst 

Kl. 5.2iz z6zz; da den morte Deel udgiorde 4 Tom. 2 Min. I 
disse Dage vare og adskillige Pletter i Soelen; hvilke snarere var 
en Samling af fleere smaae end selv store og merkelige Pletter.
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Om

Mennískcnes borgerlige Tilstand,
blandt vore Få i de gamle Tider:

og om

Lehns - Regieringens secncre Opkomst.
Ved

T. ROTHE.

i Stykke.

<—&—ê—*©• —

et ffeer ofte ved Historiens Behandling, at man gaaer over 
fra een Tiid til en anden, uden neye nok at agte paa hvad

der har forberedt og foranlediget Begivenhedernes, Lovenes og 
Scedernes nye Beskaffenhed: Man tiender ikke den Bane, hvil
ken Menniffene have giennemvandret, og paa hvilken de trin for 
trin have ncrrmet sig til de nye Seeder, og den nye politiske eller 
borgerlige Forfatning. Naar da merkelig Forffiel sees imellem 
gammel og seenere Tiid, og man har ikke Kieden af de Aarfager, 
hvilke efterhaanden have frembragt den nye Tilstand, da feges efter 
indfaldne Omveltninger, fom de der best kunne forklare den vee- 
rende nye Beffaffenhed, og det efter Anseelse giorte Spring; men 
naar saadan hastig Omveltning ey er ffeet, og den folgeligen er
kan findes, da geraader man i Forlegenhed, og man feler den.

Saaledes kan det ffee i Henseende til Lehns-Regieringen blandt 
vore Fcedre, og til den Folkefriehedens Ophcevelse, hvilken dermed 
var forbunden. Man forestiller sig Norden som det rette Folke- 

S s z frieheds.
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frieheds Land, og man har i visse Mander ey Urett: Man finder 
hos Nordens Folk det virkelige Demokratsie, og samme saa hccder- 
ligt/ at Kongerne, hvor stolte, og hvor overmcrgtige de md kunde 
voere, dog uden LEres Tab loede deres Valde indskreuke ved sam
me: en ftoer Deel af Middelalders Liden igiennem er det Almuen, 
hvilken gielder meeft paa Folkemoederne: derimod er ingen arvelig 
Adel: ingen arvelige hoye Embeder, og det som er vigtigst, ingen 
Lehns-Iurisdiktion, men alle staae under Lovene pan lige Mande, 
og have de samme Dommere; hvad imod dette sidste kunde ind
vendes ester de Steder i vore gamle Love, hvor der tales om den 
Beffyldtes (pares) eller Mand af lige Stamme og Byrd, hvilke 
ffulde behandle Sagen, det har ingen Kraft som Indvending (a); 
thi ferst tales pan de Steder egentligen om Vidner, og dernest er 
det alt for klart af Historien, at hver blev demt, eller kunde lade 
sig demure ved Tingene, eller Folkemoederne; Ligesaa, naar det 
siges i Frostetings Loven (b), at om Kongen beffyldte nogen for 
Landsforrcederie, da skal han udnevne Mcend af sit Hof, som ere 
af lige Byrd med den, som ber at svare for Sagen; da er det jo 
klart, at denne Lov var fnarere en HofLov, end en anden der galdt 
almindetigen. Overalt var den Indretning med (pares) eller Li
gemand, hvilke hver havde til Hielp i sin Sag, et Middel mod 
Undertrykkelse, men paa hvilken Side det vendes, saa faaer man 
det ey giort til Beviis, at Iordeyere, eller at frie Mcend sivede 
under Medborgeres Domstoel, fra hvilken de ey kunde appellere; 
men dette er den fande Idee om Lehns-Iurisdiktion. Fremdeles 
naar i vor Nordiffe Historie ey mode Erobringer, som de i andre 
Lande: i Gallien, Italien, Tydffland og Engelland, hvorved nogle 
mcegtige Krigere have giort Landet til deres Evendom, og derefter 
udloddet blandt sig baade Land og Menniffer i Landet: Jeg siger, 
at naar dette ikke moder, men man derimod har Ret til at fore
stille sig Norden som Folkefrieheds Landet, men da siden nwder i 
Historien en Tiid og Tilstand, saadan, at nu er intet Folk meere, 
. (eller

(a) Hag. Adelst. Guhlek. Lovs Thing-Balk, Kap. 2, 3, 4, 6.
(b) 3 Park, Kap. 3.
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(eller for" at tale end tydeligere) ingen frie Almue: derimod det 
fuldkomneste Aristokratie, lige fterk ydmygende baade Konge og 
Folk; da kan man let falde i Forlegenhed, og det kan blive saare 
vansteligt at begribe Overgangen fra een Forfatning til en anden 
aldeles modsat.

Endnu vorer Forlegenheden, naar man holder ved den sande 
Idee om gammel Nordist Charakter, ved hvilken Mennestene vare 
saa frie som de vare sterke

Omnis in arftois populis, qvicunqve pruinis
Nafcitur, bellis indomitus, mortisqve amator

Lucan Lib. VIL
Dog boye disse sterke Nordiste fig under Lehns-Aristokratfies og 
Ufrieheds Aaget: det givre alle Nordens Folk, det eene med det 
andet, og Forhaanelsen overgaaer dem tilhobe; hvo der vil eftersee 
vore Kongers Haandfeftninger fra Christoffer den Andens af, 
hvilken er den forste, Hvitfelb finer 06, indtil Fride ri k den Tre? 
dies, han kan i dem finde Beviiser nok paa det omtalte: Hvad 
de andre Nordiske angaaer, da var del Norges Klvbstccder tillige
med Dannemarks, hvilke i Brevet til Friderik IL Aar 1560 kla- 
geligen sige: ærendes m, ar Gud alsomnr«gtigste har gwet 
od Egenskab at rurre farrrge femmer under Eders ^ongl. 
May. Hg Dannemarks Adel (a). Da var Bondestand som for
svunden, og Kiobsterderne vare det eeneste S red, hvor man kunde 
ventet at finde Spoer af Folkestiehed; Men hvilken Tone i dette 
Brev, og hvilket Beviis, at Folket var dybt nedtraadt! dog der 
er intet at undres over, thi det var da allereede steet, at Adelen 
i Dannemark ved Hanses Haandfceftning havde faaet Ret til 
at befeste sine Slotter, ligesom Adelen i Sverrig da og havde faaet 
samme Friebed (b); Men det veed enhver, at Slotternes eller 
Borgenes Befestelse var eet af de fterkeste Trin mod Lehnsanar- 
kiet, thi derved kom den Mcegtige i Stand til at kunne befeide 

baade

( ) Danske Magazin V. p. 304
(b) Dalins Hist. 2 Deel, Kap. 19. §. 5.
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bande Konge og Folk: derfore galdtdet og i Almindelighed efter 
Lehnslovene, at alle Befesminger vare Kongens, og at ingen kunde 
have Befestningen i Vold, eller, som det lyder i Lehnsrets Spro
get, have Caftelgvardiam PÑÑ anden Maade, end som Lehn fra 
Overherren (a).

Hvordan var Menniffenes borgerlige Tilstand blandt vore Fce-. 
dre^ hvorledes ere Lehns-Scederne opkomne i ved hvilke Trin er 
man gaaet frem mod Lehns-Aristokratsietê Disse Sporsmaal vil 
jeg ftrcebe at besvare: Men strar advarer jeg derom, at her kan 
ingen Udforlighed ventes, eller det, at hver Punkt, og hvert Bie- 
sporsmaal, hvilket maae falde den tenksomme Lcesere ind, kan blive 
fuldkommeligen oploft; det kan jeg vel uden Undseelse sige, naar en 
Koefoed Anker, han paa hidhen horende Kundskab saa rige Mand, 
har fundet denne Materie og denne Deel af vore Oldsager belagte 
med Morke (b). Det er ey saa got for os, at vi have det, der i 
denne Henseende kan settes i Ligning med Frankernes, ja og andre 
Folkes Kroniker, eller med den Rad afCapitularer, ved bvis Hielp 
man kan stige hoyt op i Tiden indtil Clodoveus, og siden folge 
de Forandringer, hvilke ere indfaldne i Henseende til Regierings- 
Sårne, Land-Eyendoms Manden, og Menniffenes borgerlige 
Tilstand; Men naar de Franske med disse hiftoriffe Hielpemidler 
dog ere saa vankende i denne Deel af Oldsagerne, at deres berom- 
melige Skribentere, som en Dyboss, Valess, Bulcenvilliers, Bu- 
qvet, Monteffio, og andre have fattet Ideer, og bygget Syste
mer hinanden aldeles modsatte; Naar det er skeet ligedan i Tydff- 
land, hvor en Estor, Leiser, Bohmer, Thomas og andre have hef
tigen stridt om, hvordan Folkemandens egentlige Borger-Tilstand, 
og hans egentlige Forpligtelse mod Staten var t de gamle Dage, 
hvad kan da vcere vores Lod efter vor Fattigdonr paa Efterretnin
ger om de gamle Tideré Faste, og sig udmerkende Begivenheder, 
hvorved Folke-Almuen mistede sin Friehed, nrode ikke i vor Histo
rie; Love, hvilke havde den Virkning, findes og ikke: det gielder 
____________ -_________________________________ da

(a) Craig Jus Feud. Lib. I. Di eg. II. §. 14»
(b) Lehns-Rett Fortale.
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da om at have philosophiffSyn, og at kunne finde i Historien, den 
ferste Aarsag, og det ferste Sted, efter hvilket Tingene ere gangue 
frem og have efterhaanden maattet gaae frem, saaledes at tilsidst 
blev Folke-Ufriehed, Livegenssab og Lehns-Aristokarfie; jeg vil og 
sige, at man bor finde i Historien, hvorledes dette Phenomen, fast 
ukiendelig i de celdste Tider, alt meere og meere forsterkes, drager 
over Horizonten, og tilsidst indtager den heel, dog at det skeer kun 
ved Udbredelse efterhaanden, efterdi den liden sorte Skye, hvilken 
saaledes blev til heel Morkheds Teppe paa heele Horizonten, var 
der, og kan findes at have varet der saare tidlig. Det bleve da 
S rederne, vi have at holde os ved, naar vi ville forklare Ufriehe- 
dens Fremgang: rnen hvor finde vi Aarsagen til Svedernes Modi
fications Unegteligm for en ftoer Deel i Lands og Lufts Beffaffen- 
hed: thi det bor man tenke, at jo nccrmere Folkene vare ved den 
gamle oprindelige, simple Tilstand, jo sierre Midler havde de til 
at bestaae: jo sierre politiffe og borgerlige Indretninger at vcclge 
imellem: de maatte adlyde Lands og Climas Beffaffenhed, eller 
de maatte gaae under: det var anderledes, end det er med os En- 
roxceer, naar vi, havende vort Moderland, vore mange Landffa- 
ber, vor Handels og Vindskibeligheds Systemer, feste os, nu mod 
Nord, nu mod Syd, og der betvinge bande Lands Beffaffenhed 
og Clima, og ffaffe Indretning, saadan, sorn vi ville have den.

Lehns-Aristokratiet grunder sig paa Livegenffabet: og dette 
grunder sig paa Menniffers Ringeagtelse: derhos paa den Lande
nes phystffe Beffaffenhed, at vor Europcttffe Jord maae moysom- 
meligen dyrkes, og at en stor Strekning maae dyrkes, for der kan 
blive Overskud til Vettevnet for Jordens Eyere, hvilket sidste ister 
gielder for de gamle Tider: her er da den Aarsagernes Kiede, hvil
ken jeg holder ved, og jeg seer, at den rekker ud til de celdste Dage: 
jeg seer det som findende Sted i disse celdste Dage, hvilket siden fin
des som virkende i de meget seenere: Principet og Handlings- 
Maaden er den samme: kun Benevnelserne ere forffiellige;^ Altiid 
Voldsonrhed mod Menniffet og den Svageres Undertrykkelse: Nu 
Trceldom med ald sin siele Haardhed, saa lange man ingen Re- 

T t ligion
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ligion havde, hvilken forsvarede Mmmffeliñüedens Rettigheder: 
Nu, da en opkommende vceldig og veldcrdig Religion bred kräfti
gen paa det haanlige trceldoms System, da blev det Livegenfkab: 
Men altiid det, at Jordens Behandling var msyfom: at man 
maatte have meget Arbeide og mange Hcender til Arbeidet: at de 
egentlige Arbeidere maatte vcere ringe Menniffer, hvilke ey torde 
snige hoyt med deres Knffer og Udsigter: at Iordeyerne felgelig 
blevs Herrer, og vare de frie Moendi Staten: endnu at de vare 
de eeneste frie Meend, efterdi der ey havdes andre hoederlige Næ
rings-Midler, end det at eye Jord: af dette flod da nsdvendigen 
den Tidernes forffiellige Beffaffenhed, at nu vare mange Jord- 
enere, efterdi Lodderne vare finan, og kunde vcere sinaa i Tarvelig
heds Dagene: da i den Ti id vare Bonder, og Odelsmomd, og Folke- 
friehed og Demokratie: I en anden Liid bleve Jordlodderne froere, 
og Iordeyemes Tal mindre: da den voxende Stolthed: da de man
ge, der faae fremmed Jord at dyrke: da Almuens Ufriehed: da 
Gyldighed i Staeten koncentreret paa nogle faa, men derved Lehns- 
Vcrsen og Artftokmtste. San lenge Iordeyerne vare mange, fandt 
de deres Regning derved at Kongerne galdt, og at de kunde bryde 
hver Magt, hvilken vilde forstyrre den almindelige Friehed; der
for blev et med Dewokatie blandet Monarkis den stedfindende Re- 
gieringsform iblandt de agerdyrkende Folk i deres forste Tiid; men 
dette maatte forandres, naar Iordeyerne bleve faa, og mcegtige 
til at tvinge Kongerne, hvilke vare sene, og uden Partie at Halde 
sig til; thi Byer vare ikke, og ikke Middelstand, og Geistligheden 
enten deelede Magten med Baroner, eller den vilde eene gielde.

Tidlig have vore Fecdre vceret Agerdyrkere: Man feiler me
get, naar man forestiller sig dem fom levende paaTactarisk Maade, 
thi her i vort Norden ere Spoer' af Agerdyrkning og anden bor
gerlig Sccdelighed, langt celvere end i Hune Lande, lworOvccg- 
Htorden giver Fode , hvor man aldeles ikke, eller kun lidet tiender 
Kornet, og hvor man nomadiff vanker om fra et Sted til andet: 
Jeg henviiser her paa Afhandlingen om Norges Beqvembed til 
Agerdyrkning, hvilken Schioning, den Oldsagernes ufortrsdne eg 

hceldige
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hceldige Gimnemgrandffer har givet os (a); dog findes og meget, 
hvilket viiftr, at Komets Brug ey fornemmeligen udgiorde Foden 
i de crldfte Tider: Offerne vare Blodsoffere, og der meldes intet 
om Brod eller Kager: Z Balballa ffulde Retterne vcere Fleff og 
Miod: Vi finde ikke at de Seylende forsynede sig med Brod, men 
Strandhugget, eller det at de ginge i Land, og toge af det gms- 
sende Ovcrg, det ffaffede Dem Ophold; fremdeles, naar saa ofte 
tales om det stedte Korn, da synes det at tilkiendegive, at man 
meere har brugt Komet til at koge Drik af, eller og til Grod end til 
Brodbagning (b). Aaste gav sin Son Ole Helge og hans Mcend 
een Dag Melk og Fiff, og den anden Kiod og Mungat, hvorved 
ikke allene kan forftaaes Hll, men og Mengsel, eller Grod (c): 
Det der ffeede Eivind Skaldaspiller, da han maatte selge sin Bue 
for at kiobe Sild, det viiftr os og, at Fiff og Kiod var det, hvor
med man fornemmelig ncerede sig: det var for at faae Sild, at 
han solgte Buen: og det var Mangel af Sild, der foraarsagede 
Hungers Tiden (d): Ja mon ikke dm i hine Tider saa meget om
talte Spedalffhed er et Vidne om, hvor meget man brugte Fiff og 
saltet Kiod til Fede i Steden for Korn og Brodé Megen Liighed 
har den ester Beffrivelserne med ^Egypternes Elephantiasis, men 
det siger Galen os (e) at denne foraarsagedes ved den saltede Fode, 
hvrlken tykgiorde Blodet, derimod, naar det siges os, at den Syg
dom ey fandt Sted iblandt de Tyffe (f). Ligesom der ey heller 
findes i Historien saadanne Anmeldelser om Hospitaler for Spedal
ske hos dem, som her i Norden, da kan dette efter min Formening 
henlede Tankerne paa den liden Brug vore Fcedre have giort af 
Kornet. I ovrigt er det ingen Synderlighed, at hele Folk have

T t 2 undvce-

(a) De habitu Nor veg. ad Agricultur.
(by SclMintz 1. c. pag. 16 in not. og Nials Saga.
(c) Snorro Ole Helge cap. zz.
(d) Ibid. Harald Graaftls Saga cap. I g.
(e) Lib. II. de curat, ad GIauc.
(f) Conf. Merbom. de cerevis. cap. 27. ubi Galen, citat.
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undvceret Brod og Kom; Exempler herpaa findes saavel i Alder
dommen (a) som endnu i de vcrrende Lider blandt det Nordlige Asi
ens Beboere (b). Jeg lader det mig i denne Henseende vccre nok, 
at henvise til Skribenternes Vidnesbyrd, for ikke at udvide Af
handlingen; dog er det lidet, jeg har sagt om Komets Brug ey al
deles uvedkommende Materien, thi hvad kan bedre lede til rimelige 
Formodninger om Menniffenes Antal, og deres borgerlige, samt 
huslige Tilstand, end Kundffab om Agerdyrkningens ftorre eilet 
mindre Udstrcckning.

Der har, som allerede ovenfor er bleven sagt, vceret tidlig 
Agerdyrkning her r Norden. Mange vare Menneskene i vore For
dres Lande, og mange vare Soemcmdem, men hvorfra fik de Fo
den den lange Vinter igiennem, naar de ey kunde vccre paa Lsg i 
Dette Spsrsmaal moder naturlige«, naar uran setter sig det for i 
Tankerne, at der ffulde kun vceret liden Agerdyrkning i Landem: 
Forsi svarer jeg, at som Menniffene bleve mango, og som Le bleve 
forenede ved Love og andre Selffabeligheds Baand, saa maatte 
Jordbruget udbrede sig; derfor roses Amund, fom ben der opbrod 
meget Land, og derefter fik Navn (c) OlufTrcrtelge, er og bleven 
werkelig ved det stimme, endffisnt han som hadet af Folket, fordi 
han ikke noksom wrede Guderne, og fordi han ikke klmde fode alle 
De, hvilke Hungeren andensteds fra drev hen til ham, fik Spotte- 
Tilnavnet (d). Saaledes meldes og om Jemtelands og Helsinge- 
lands Bebyggelse (e), og hvad Historien siger os i alle diste Til- 
ftclde om de vidt udstrakte ode Egne, det kunne vi selv tcrnke, at 
have maattet vccre saaledes. Men saa moder atter Spersmaalet, 
hvorledes Jorderne bleve dyrkede, naar der krccvedes det meget Ar- 

beide:

(g) Tack. de Mor. Germ. cap. 23. Cefar Bell. Gall. Lib. IV. cap. 1. Florus Lib. II. 
cap. iZ. Herodot. Lib. I. cap. 38. Lib, IV. cap. 105.

(b) Pallas Reise Tom. I. pag. 447. Tom. II. pag 77. Gmelins Reise Tom. II. pag. 
126. Plan Carpm Voyag. cap. 4. cap. 6. Rubriqvis. Voyag. cap. 36.

(c) Snsrro Q)n^L Sag. cap. 37.
(d) Ibid. cap. 46.
(e) Ibid. Hag» Adelst. Saga cap. 14.
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beide: naar Iordeyerne meget elstede Krigsfcerd og Seetog; naar 
de ofte ginge bort fra Hjemstavnen for at vcrre ved Tingene og 
Folke-Forfamlingerne; jeg torvet og sette til, naar de gamle Nor
distes Skik var, at de ey lystedes ved Haand - Arbejdsomhed (3). 
Her kan Tacit vcrre os god Vejledere til at besvare Sporsmaalet, 
thi hvad han siger os om de gamle Tystes Sceder, i denne Hense
ende, det kan endog ved liden Overveyelse befindes at passe paa vor 
gamle Nordiske Tilstand: Jordlodderne vare mange og smaa, og 
mange Trcelle brugtes til at dyrke dennem under Eyerens Tilssn; 
men som der vare Almindinger, og vidt udstrakte Skove til Ryd
ning , faa kunde Jordlodderne let forftsrres, men derved maatte og 
Lrcellenes Antal tage til: Fremdeles som Frigivelsen var ufuld
kommen, og de frigivne bleve ved at staae under Herren, og han 
kunde stutte Forening med dem, som han vilde, strå kunde han faae 
den store Jordlod dyrket, og selv vcrre Odelomanden: han kunde 
vcrre Bonde, og dog snare ypperlig Mand: han kunde tittegge 
Iorddyrkerne metre eller mindre Frihed, efter som han sluttede 
Forening med dem. Alt dette forklarer jeg herefter meere, og det 
stal lede os til at fatte, hvorledes den borgerlige Tilstand kunde 
vcere af mange Slags, og ft-lgelig Iorddyrkerne, etter de der ud
gjorde Folke-Almuen, ligesaa.

Det forste Leed i den Kiede, hvilken ender med Lehnsaristokra- 
tiet og Livegenstabet, er Trcrldommen, og jeg maae da forst tale 
herom; det rekker ud i de celdste Tider, og det vedbliver Soerove- 
ries-Tiderne igiennem: Ve! kan her ikke vises andet, end hvad 
Scederne medforte blandt alle andre Folk; thi hvor er det Folk i 
Historien, hvilket ey har havt Trcrtte, og derved foragtet Menni- 
ffeligheden l men just det, at Trcrldommen blandt vore Fcrdre med
forte den voldst ruste Undertrykkelse, det bor man vide, for ey at finde 
synderligt, at de fri Nordiste kunde efterbaanden, og ved at folge 
de gamle Scrder gaae over til Friheds Tab. Det at vcere Mennss 

Tt z ske,

(av Tacit. Mor. Germ. cap. 15. mira divertirás nature» cum ¡idem homines fie ament in
ertiam & oderint qvietem.
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ffe , det agtedes ey som noksom Grund, hvorfor man havde Ret til 
Frihed, og til at ftaae umiddelbar under Lovene; andet var Grun
den, men dette saa tilfteldigt, at det kunde let forsvinde, efterdi det 
kom an paa at eye Jord, om man ffulde vcrre sikker paa sin Fri
hed; derfor, som Iordeyeme bleve rige og ftcerke, sira gik det frem 
ved Vold, ved Selomagt, ved aftvungne Foreentnger, eller saa- 
danne som Menniffer ey have Rettighed trl at indqaae; hvo vil 
negte dette, naar vi see, at Foedrene overgave den hele Afkom, Fedte 
og Ufedte til Trceldomi hvo vil negte det, naar vi fte Kongerne 
villigen at afstaae, eller og at lade sig nu ftalokke, nu aftvinge, ey 
allene deres egen, men endog Folkets lovgivende Magt; den sik Un- 
dersaat, og derved blev han sine Medundersaatters Herre.

Man har vildet udlede af Tants Beffrivclse over Trceldom- 
men blandt de Tyffe (a), at samme var mindre haard i Norden, 
end hos andre Folk; Men siger ikke Tant os, at Herren i Vrede, 
(ímpetu & ira) kunde drcebe Trckllm, og det ustraffet; meere Be- 
ffyttelse undte ikke Lovene den Elendige, men det var de Tuffe, 
som og de Nordiske Troelles Lykke, at de meeft brugtes til Agerdurk- 
ning, og at Herren ey kunde have sierre Gavn af dennem, end naar 
de dyrkede den dem overgivne Jord, og deraf ydede, hvad dem var 
paalagt. Det er klart, at Treettens Vilkaar, naar ban saaledes 
brugtes af et tarveligt og et agerdyrkende Folk, bleve mildere, end 
naar han brugtes til forffiellige og ubestemte Arbeider i Huset, 
hvor han stedse modte en stolt, letsindig og haard Herre: hvor han 
i Kdfelheds Tiden sik de haardesie og haanligsie Arbeider: derhos i 
saadan Kdselheds og Pragtes Tiid blev overgiven til Huusfoged, 
eller anden Opsynsmand, hvilken ved at nedtrcede Trcetten, ville 
troste sig over sin egen Friheds Tab og sin egen Nedtrykkelse Men 
hvordan end dette anforte kom Trcellen til Gode i Norden, saa var 
han dog i hoye Maader ffilt ved alle Menniffelrgbedens Rettighe
der: Sagde Lovene hos Rommerne, at Tralle ey ffulde regnes for 
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(a) Mor. Germ. cap. 25.
(b) Heinecc. Antiqvit. Lib. II. cap. 9. §.
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ringe. Menniffer, men som vare de ey Menniffer (a): heed det i Ca- 
pitularerne endog efter Christendoms Antagelse, at Trcctten var 
Herrens Penge (b): saa sagde Loven hos os, at om han drcebtes 
af sin Bonde, da skulde til ingen bedes uden til Gud o: at der skulde 
gives noget til Kirken (c) ; denne liden Grad asHaardhedens Tem- 
melse var endda Christendommens Virkning, saa vi derfra kunne 
slutte, hvor langt haardere Sccderne have vccret, medens Folkene 
ey havde anden end Odins Blod-Religion. Var det tilladt hos de 
gamle Rommere efter de 12 Tavlers Ret, at Tilgodehavere, naar 
de ey kunde sirae deres, de maatte deele Skyldnernes Legenre imesi 
lem sig (d), saa tittode vore Love, at naar Gieldbunden Mand, 
som Trcrl, ey vilde betale, da kunde han fores til Tinge, og Til- 
godehaveren da Hugge af ham oven eller neden til, som han vil
de (e). Jeg taler ikke om, at Tralle ofredes til Guderne (f), thi 
det var ikke egentlig et Berus paa Foragt mod dem; men at Her- 
ren ikke vil taale, at Trcellen begraves ved hans Side, endstiont 
det var en Trcrl, hvilken havde drcrbt sig afTroeffab imod Her
ren (g), det viser hoy Foragt i de ellers jevne Tider, da man ffion- 
nede saa meget paa tappert Moed og Troeffab. Men det blev 
lernge ved, at Trcrtte og Troellinder begroves med Vancere: ey i 
Kirkegaarden, men neft ved den, nemlig i Flodmaalet, hvor Ubode- 
Mcrnd 2: Ucerlige, som Mordbrcendere, Herreffiendere, Tyve og 
deslige begroves, der havde Trcelle og Trcrllinder deres Grav
sted (h). Hvormed ville vi bevise, at vore Fcrdre have havt mildt 
Smdelang mod deres Trå, naar det siges os, at de brugte dem 
som Fceet til at drage Ploven, og det, endstiont Herren havde 

 Stud,

(a) Cod. Theodos, non tam viles qvam nulli. Cajus inibit. Tit. I. §. 1. 4, Tit. II. iw 
Conf. Heinccc. antiqv. Lib. I. cap. 4. p3g*.  253.

(b) Capit. Edit. Lindenbrog. Lib. VI. cap. 2. qvi percuiferit feryuin > fi uno die fupervi» 
xerir> non fubjacebit poenæ, qvia pecunia ejus.

(c) Biarkm Nett cap. 59. Conf. Skaanffe Lov VL cap. 5.
(d) Gellitis Lib. XX. cap. 1. Qv inti Han Lib. III. cap. 6.
(e) Hagen Adelst, Guhlet. Lov Frigivn. Balk. cap. 15,
(f) Snorro m2 156.
(2) LñNdNñwñ Lib. II. cap. 6. Conf. Johannæi HiQ. Ecclef. Tom. I. pag. 33,
(h) Magnus Lagabstt. Christen Rett cap. 37. hos Pau. IL
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Stud, hvilken han kunde have brugt '(a). Ersten Konge i Opland, 
da han v;l dybt ydmyge Tronderne, setter dem for som lige Ml- 
kaar, enten de ville have hans Trcel Faxe, eller Hunden Sor til 
Konge, og Tronderne velge dm sidste (b): Jeg begriber ikke tydeli- 
gen, hvorledes det kan have vceret enten med denne Hund, eller 
med den anden kaldet Rake, hvilken Sverrigs Konge, Atislo skal 
have satt over de Danske; meere og bedre kan ikke faaes til Forkla
ring om denne morke Sagn, end hvad vi finde hos vor i mange 
Henseender ypperlige historiske Kritiker Suhm (c); kun denne cene 
slnmcerkning vil jeg giore, at hvo der kiender de gamle Tider, han 
veed, at intet er saa Haardt, saa vildt, saa vancerende for Menni- 
ffet, at det jo kan have fundet Sted, og at en Seyervindende Kri
gere jo kan have ovet det i sin vilde Stolthed; det er sorgeligt at be- 
tccnke, hvordanne Menniffene kunne vccre, men hver Sandheds 
Erkiendelfe er gavnlig, og hvortil nytte Lovtaler over Vildheds og 
Raaheds og Blindheds-Dagene; Med disse Tanker vender jeg ung 
iglen til Ideen om Trcettene hos vore Fcedre, og fandellg jeg finder 
Lovlighed til at grcrde broderlig Veemods Grand. Vare 5 Mcend 
i folge, og een drcebtes, da om Trcel var med, sim kunde de an
dre tittegge ham Broden (d).. Var Trcel i med fire Mcend, og de 
svede Mord, da leed Trcetten intet (e) saa lidet agtedes han for 
Menniffer, at ham end ikke tillagdes Moralitet; men disse til Dy- 
riffhed fordemte Mennisser maatte da og blive faadanne, at Sel- 
geren indestod en Manned efter Kiobet, at den solgte Trcel ey pat
tede Kior(f): Disse haarde Scrder havde varet ved fra Odin af, 
hvilken ingen Trcel vilde taale hos sig i Valhalla (g), men hvad' 
medforte ben Odinsse Religion andet, end rcedsom krigeriff Vild
hede Saa var det da ey siinderligt, naar Lovene sagde, at man 

ffulde

(a) Landnama cap. 6.
(b) Snorro Hagen. Adalst.
(c) Hi (tor. IH. pag. 286 -— ^O2.
(d) Gnhlet. Lov Manhelge Balk cap. 4.
(e) Ibid. Manhelge Balk.
0) ibid. Frigivnings Balk. cap. r.
(§) $ax0 Overscettelse af Biarkè-Maal. Conf. Bartliol. Antiqvlt. "cap. 7, 'pag. Zgñ.
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ffulde kiobe Trcel, med Vin o- Vurdering , og rned Vidne, som 
man kiober Heft (a). Ney, der er intet synderligt i Lovgivernes 
og Herrernes Adftcrd mod de ulyksalige Troelle; ey heller have vi i 
Denne Henseende at ydmyge os for andre Klodens Folk, omend- 
ffiont disse ellers kan have nydt langt sierre Upperligheder end vore 
Fcedre. Menn.iffenes Kaar vare de samme heele Kloden over, og 
hvo kan glemme det, at Cato, den ellers retfcerdige Mand loed 
hans gamle Trcctte doe af Hunger, naar de ey kunde arbeide (b). 
Saadanne vare Rommerne, og saadanne alle de andre Folk; der
for som de handlede med Trcellene, saa handlede de rnedBernene, 
hvilke udlagdes hos Grceker og Rommere, og Nordens Folk, og 
sont Chineser det endnu giere, og Amerikaner det have giort; og 
saft hvert Folk, hvor Chriftendommen ey har viift den Adfcerds 
Fcelhed. Den Christendom har og vcrret det eenefte, hvilket giorde 
Trccldommen mindre voldsom: Saaledes begyndtes ferft under 
Hadrian med at ophceve Herrens Livs- og Dods-Rett over Trcrl- 
len (c). Antonin tcenkte ligedan (d); men Lovene vare ukraftige, 
indtil Constantin ved Chriftendommens Hielp fik Magt overHaard- 
heden (e) ; dog holdt man lcenge ved det gamle System, og det ag
tedes, som vare Lovgiverne ubillige, og som vilde de fratvinge Her
rerne en dem tilherende Rettighed; men det Herredenirne over 
Troellen var jo og en Rettighed efter alle borgerlige Love. Man 
holdt hårdt ved Trceldommen i det Rommerffe Rige, som man 
holdt hårdt ved den her i Norden; det ferste see vi afTheodoses og 
Justinians Lovboger, og end klarere af den hccderlige Kirkelcereres 
Salvians modige Vidnesbyrd (f). Hvad Norden angaaer, da 
vide vi, at Birger Jarl begyndte med Forbudet, at ingen maatte 
selge sig selv; men fast ioo Aar lebe hen, inden Mogens fik giort

Loven 
..................._...... —.. .. ............. .................................... .... ' '

(a) Stiernhok de jur. Sveon. pag. 210. Conf. Skaanske Lov VI Bog I cap.
(b) Plutark. in Catono. ....
(c) Spartian. vita ejus.
(d) L. un. de bis qvi fui v. al. jur. funt.
(e) L. I. c. de emend. fervis.
(f) De Gubernat Dei Lib. V. ,

Utt ?
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Loven gyldig (a). I Upland blev det egentlige Trceldom forft op- 
hcevet Ä. 1295 (b). I Vestgothland og andre Sverrigs Provint- 
ser A. 1335 (c). Ved samare Tiid er det og venteligen bleven op- 
hcevethos os/ og det, fordi Christendommen pan hvert Moede ivre
de imod Voldsomheden (d). Imidlertid boldt man ved Sagen, saa 
meget nmeligt var; ja man aflagde end ikke den hadvcrrdige Benev- 
nelse: I alle Lovene bruges Ordet Tralle: Den Sieltandffe by
der at Bonden stal bode for Trallen, efterdi han ey temte hans 
Hud (e), hvoraf sees, at denne ey endnu stod under Lovene, men 
umiddelbar under Herren. Valdemar 11. Skaanske Lov tater om 
Tralle (f), ligesaa den Iydske (g). Oluf den hellige havde Tralle 
ved fit Hofforuden Huuskarlene (K) : OlufKyrre ligesaa (i): Dog 
jeg simer fiden igien at tale om denne Sag, og da blive end fleere 
Beviser at anfore.

Jeg ganer sila til et andet, hvilket og horer hid, og er et kraf
tigt Vidne om den ringe Agt, man havde for Mennistet og Men- 
nistelighedens Rettigheder: Det jeg har i Tanker, er de Frigivnes 
ublide Vilkaar, og deres ufuldkomne Frihed. Ogsaa deraf kunde 
vi erkiende ey allene Menniffenes Haardhed, men og fra en anden 
Side, en borgerlig Tilstand, hvorved man magtigen forberedtes 
til i seenere Tider at boye fig under Livegenskabets Aag, og til ey 
at undres over den der i fin Haardhed, Stolthed og Gierighed paa
lagde andre samme. I dette Tilsirlde var og fuld Liighed imellem 
de Nordiste, Grcrste og Rommerste Scrder: her fom hisset, kunde 
den Frigivne igien givres til Trccl i folge af hans Utaknemmelig

hed

(a) Stiernhok 1. c. pag. 220.
(b) Uplands Lov 3 Fl.
(c) Dalins H-stor. II. cap. z. §• 24. cap. 9. §. z. Conf. Snorro pag. 836.
(d) Koefod Lov Histor. I. pag. 417.
(e) Bog III. Kap. 12.
(O Bog VI. Kap. 3.
(g) Bog III. Kap. 2.
(h) Snorro pag. 197.
(') Der: 384.
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hed mod Patronen, eller og for anden Brede (a). Hos Rommerne 
maatte de end ikke antages blandt Soldaterne, men oiu de snege sig 
ind i Krigsstanden, da ffulde de vandre tilbage i Troeldom (b): saa 
stedtes de bort fra Borgerligheden eg Staten, hvor meget den 
trengte til gode, indfedde Krigere, faa torde den dog ikke ophceve 
den gamle haarde Indretning; hvorledes ellers de Rommerffe Fri- 
givne ey kunde gielde som Vidner: ey giere Testamenter: ey drage 
hvor de vilde: ey vcelge sig Håndtering, det forbigaaer jeg at tale 
om, og holder mig ved Scederne blandt vore Fcedre. Hos dem 
galdt det, at Thyrmsets Manden, det er den Frigivne, stod under 
hans Patron, saavel i Kiobstccd, som paa Landet (c) : han maatte 
ey fare af Fylket uden Patronens Samtykke (d) : han mistede Fri 
hed, om han handlede fiendtligen imod hans fordums Herre (e): 
endog den Frigivnes Son mistede Frihed, og maatte betale Los
ning , om han var Vidne mod Herren (f) ; Den forste Frigivelse 
havde altsaa liden Kraft, men der maatte ffee fom en igientagen 
Handling, hvorved den Frigivne kiobte Vancere fra sig (g); Vel 
var det Vancere, at han ey maatte giere hoyere Kiob end for Sce- 
dekorn til 6 Hre, da Herren kunde til intet g tore alle de andre 
Kiob (h): Den Frigivne kunde ey ftlv söge Sag (i): Saa lcenge 
han ey havde givet sit Frelse-Hll, og indtil han havde faaet Tryg
dom paa sin Frihed, arvede Herren ham ; mm og, om han gema- 
dede i Armod, da maatte Herren forsorge hannem (k), hvoraf det 
sees, i hvilken Undergivenhed han var, og hvorledes han ey ansaaes

Uu 2 fom

(g) Cod. Theodor. Lib. IV. Tit. XI. leg. i. Lib. II. Tit. XXII. leg. r. Lib. IX. Tit.
VI. leg. 4. Potter Archæolog. I. pag. 141. Van Loon de ManumiiT. Lib. II, 
cap. 6.

(b) Cod. Theodor. Lib. IV. Tit. XL leg. 3.
(c) Biarkse Rett Kap. 39.
(d) 'Hag. Adelst. Guhlet. Lo» Frigiv. Balk. Kap. 2.
(e) Der Kap. 1.
(f) Sammested.
(g) Frostetings Lov II. Kap. 14.
(li) Der 13. Kap. 23.
(i) Hag. Hag. Frostetings Lov Lib. III. cap. 3.
(k) Ibid.
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Mr Statens MM. Var han end blevet aldeles ftie, saadvg 
naar Siette Mand ey var til Arv, da arvede Herren (a). Men 
hvad kan vcere kraftigere til at vift, hvor ringe de Frigivne vare, 
og hvad kan tillige give sorgeligere Begreb om hine gamle Tider, 
end det Lovene byde om Frigivnes Bern, hvilke Forårene efter- 
lode uden Middel ti! Ophold i de bleve Gravgangs-Mcmd: det er 
gt man grov en Grav satte Bomene deri, og lod dem dee; dog at 
Patronen tog det loengstlevende og opfedde samme (bj*  at han fik 
det lcengstlevende, derved var vel Hensigten, at hcmffulde have det 
stcerkeste, og det der var tienligft til Trcelleverk; Her tanke man, om 
man ey vil sige det, hvad Lovtalerne ere over de Gamles Gader 
og Vedtegter, naar de Lovtaler viise alt som ffiont og haderligt. 
Giftede den Frigivne sig, da vare de § af Bomme Herrens Eyen- 
dom (c), og hvor megen anden bande Spot og Tvingsel laae ikke 
paa disse Menniffer! I det egentlige Dannemark vare deres Kaar 
de samme; havde de ey varet ufrie efter den saa kaldede Frigivelse, 
da kunde det ey siges af Knud den helliges Levnetsbeffrivere, at 
denne Konge gav fuldkonnnen Frihed (hbertati publicæ adjudicavit) 
til dem, hvilke ved erhverved Eyendom vare blevne frie (fèrvi ma- 
numiffi & proprii fu doris labore, pretio acqvifito redemti) (d). 
Hvilken kiendelig Liighed inrellem denne de Frigivnes Tilstand, 
og det fuldkomne Livegenffab 1 Men og, hvilken let Overgang fra 
det eene til det andet, siden at ftode an, enten paa Religions-Ide
erne, stråledes som man da havde dem, eller paa de gieldende bor
gerlige Love. Det gik da her, som andensteds/at Frigivelserne 
vare "ufuldkomne, og at Herrerne kunde betinge sig, hvad de vilde 
ved smaa Jordlodders Overdragelse: saaledes havde det verret un
der Carolingerne, og som jeg allerede ovenfor har sagt, er dette 
Aarsagen til den store Forffiellighed i Jordbrugernes borgerlige 
Tilstand bos Gamle og semere Franker. Livegenffabet hos dem, 

som

( ) Lo c. cit.
(b) Hag. Adalst. Guhlet. Lov. Frigiv. Dalk. Kap. 7.
(c) Frostet. Lov Lib. III. cap. 3.
(ci) Ælnotb. yita Canuti St.
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fbtn hos os/ var den frenigaaende gamle Scrdvane: Det var Fxi- 
givne, hvilke Erling satte paa ode Steder og opryddede Marker (»); 
titen det, at de vare hans frigivne, det medfsrte, at han havde 
Hauldsrett over dennem, eller at han blev Odelsmanden for de 
Grundstykker paa hvilke de boede; her vil jeg da i Forveyen giere 
den Anmcerkning, hvilken siden videre ffal blive udfort, at, nem
lig, naar vi forestille os de Frigivnes Vilkaar, faadanne, fom de 
ere blevne viiste at have varet efter Lovene, og naar vi tillige fore
stille os diste Frigivne Slegter, fom beboende en andens Iordeyen- 
Dom, da have vi Livegenskabs og Vordnedtilstanden for Oyne: vi

- have den eene Mand i Staten, hvilken er et Antal Slegters Herre: 
Men da ere vi ncer ved Ideen om Lehnstidernes Beskaffenhed, og 
ved Ideen om Folke-Ufrihed. Denne Punkt er saa vigtig for mig

- i Forbindelse med min Hensigt her i den heele Afhandling, og dens 
rette Forftaaelse kan hielpe saa meget til at oplyfe mine Setninger; 
derfor opholder jeg mig endnu lidet ved at tale om de Frigivnes 
Kaar, og deres Stilling i det store borgerlige Selskab: Man over
see, hvad de Rommerske Love indeholde om Coloni originarii, og 
de mange andre meer eller mindre bundne Jordbrugere (b): Man 
raadfore sig med de Frankiske Kongers Capitularer: diste byde at 
ingen Frigiven maae voere Vidne mod den Frie (ingenuus) (c): end 
ikke deres Bern i tredie Leed maatte voere det (d) : Naar man saa-' 
ledes har ret Idee om diste Frigivnes Tilstand (e), da forstaaer 
man hvad Tacit siger om de Tyffe, at deres Frigivne ey vare 
meget over virkelige Troelle (f). Ligesaa forstaaer man hvorle
des i de seenere Tider Ordene, Livegne og Tralle, i vores Sprog, 
ligesom Ordene homines proprii og fervi ere blevne eensbetyden-

Uu z de

(a) Snorro pag. 364.
(b) Cod. Theodos. Lib. V. Tit. IX. leg. 7. Tit. X. leg. I. lab. XI. Tit. I. leg. 74.

Lib. XIII. Tit. X. 1. 3. Juflinian. Novell. 162. cap. 1, 2. Novell. Valentin. 9.
(c) Apud Baluz. I. col. 15*4.  cap. A. ,744. - s.
(d) Cap. Bened. Lev. Lib. VI. cap. 159. '' -
(e) Conf. Heinecc. Antiqv/Lib. II. cap. XL §. 45. Hackenberg. Germ/ Med. p. zF.
(f) Mor. Germ. cap. 25.
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de (a); derfor siger den Siellandffe Kirkerett af A. 1170 at Tral 
straffes kun paa Huden for Helligdags-Brode (b). ' I Otto 1 
Brev, Kirkerne i Slesvig, Ribe og Aarhuus til Gavn, nevnes 
baade fervi & coloni ; Ligesaa i det for Odenfe Kirke (c); og om 
end disse Breve maaffee ere opdigtede i seenere Tider, saa visse dog 
Ordene, hvilke bruges, hvordanne Gaderne have varet; Saa er 
det da ey jynderligt, at i Absalons Testamente tales om Qvinder, 
hvilke ffulde frigives; ey heller er det synderligt, at i Iydffe Lov 
nevnes Leyedreng og Tral, som de der ey maatte sendes i Kri
gen (d) , ligesom i Siellandffe Lov tales om anotige Hion, og »år
lige Tralle (e). Men hvad vidner stärkere om den vedvarende 
Ringeagtelse for Menniffet, end det, at Magnus Ladelaas gav 
Lavlanderne som Livegne til hvo der vilde betvinge demè Dette 
paatoge Birkekarlene sig, og de havde stråledes undertrykt Folket 
ved Veftbotn, at Gustav I. skriver til dem: J Birkekarle der 
have Magr og byde over Laplænderne (f). Men det var da 
og kommen saa vidt i de Tider, at Livegen solgtes for en Mark 
ledig (g)»

Have Trallene varet mange i Tallet her i Norden: have de 
varet afadffittig Slagsi hos vore Fadre var ey Overdaadighed, 
og derfor har de huuslige Trattes Antal varet mindre end hos de 
Folk, hvor Rigdom og Krkesloshed, og kielent Levnet fandt Sted: 
dette bliver klart, naar man enten har Begreb om det Levnet i de 
oftlige Harams; eller naar man tiender det fordervede Roms Sa
ver, og da veed, hvor mange Klasser de huuslige Tratte vare ind- 
delede udi, og hvor mange flags Forretninger den stolte og kielne 

Yppighed

(s) Bruno de bello Sax. apud Fieber I. pag. log. Con i. Heinecc. Antiqv. Lib. VI. 
cap. V. §. 25. Houard. Loix ancien. IL pag. 133. Du Gange GloiTar. roe. Sem 
homines proprii.

(b) HI Bog i i Kap.
(c) Pontoppid. Annal. I. pag. 76. 83.
(d) III Bog 2 Kap. Siellandffe Lov. V Bog ir Kap^
(e) V Bog 9. 10 Kap.
(O Dalin I. c. II. cap. g. §, 11. Tem. III. cap. 6. §< 16,
Ù) Ibid. cap. 8. §. 2^



tjbe gamle Tider. 343_ 
Nppighed havde udfundet for dennem: faaat de, for ey at anfore 
meere, nu vare bestemte eene til at bortdrive Fluer fra Herren, nu 
til at staae med svag Lenke paa ved Huusdorren som Vogtere (a), 
men alt siradant maatte falde bort, hvor der var mindre Rigdom, 
og tarvelige Soeder. Hos vore Fcedre gav Landet ey rige Hofter, 
folgelig krcrvebes en storre Udftrekning af Land, for at ffaffe det 
samme Maal af Korn som i andet frugtbarere Land: Arbeiderne 
bleve da meere adspredte: Gierningen forefaldt paa mange Steder, 
og langt fra den plet, hvor den store Iordeyere boede; alle diste Be- 
ffaffenheder giorde det passeligft, at man udloddede Jorderne til 
sine Undergivne, og loed hver yde Skat eller Landfkyld af sin Lod; 
Disse Ideer stemme overeens med Tingenes Natur, som den har 
vccret i de celdre Tider, og de kunne lede os til de opgivne Spors- 
maals Besvarelse, som og til klart Begreb om Trcellenes Under- 
Holdnings-Maade. Endnu er eet, hvorpaa bor rnccrkes, for at kun
ne giette nogenlunde rettelig om de Ufries Tal og Vilkaar i hine 
gamle Dage; dette nemlig, at hvor Agerdyrkningen har vceret 
celdft, og Menniffene meest stille siddende, der har Jorden vceret 
hoyest i Vcerd: der have Slegterne, hver med sin Iorddeel vceret 
mange: det er med andre Ord, at der have de sieefte sinaa Odels- 
eyendomme vceret; og ligesaa meest Bonde eller Almue Frihed; 
Jeg vil og sige, at der har vceret mindst ode Jord, hvilket Regent 
kunde bortgive, eller hvilket en mcegtig Mand kunde indtage: Ef
ter dette begriber jeg, hvi Tilstanden har vceret anden i det indre 
Norge, og i det landfaste Jylland, end i Sielland og de andre smaa 
Ker, ja og anderledes inde i Landet, end ved Soekyfterne; meer 
Iordeyendom det eene Sted end det andet: fieere Odelsbonder: 
meere Hold ved sin Eymdom: meere Moed og meere Friehed. En- 
deligen have Fyrsterne havt mindre ode Land at bortforlehne, lige
som Kloftermcrnd og Prelater have fundet mindre Udftrekning af 
Land at tilegne sig. Mon dette ikke kan hielpe til at begribe, hvor
for Norge og Jylland udmerke sig, vor heele Historie igiennem ved

Bonde- 
 

(a) Conf. Pignor. de Servis, pag. 449, & paflim. 
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Bonde-Friehed , og Bonde-Msed; Dette phenomen er lysteligt fot 
Frieheds- og for Menniffe-Vennen, og hvor rimeligt er det, at man 
begierligen griber hvad der kan tiene til at vise dets Virkelighed! 
jeg'tMner at have ledt Tceukeren paa Spoer dertil, men meere 
har jeg og ikke kundet; ey heller kan jeg meere i Henseende til det, 
at den agerdyrkende Almue i Sielland, Lolland, Falster og Meen 
have vceret under den i hine Lande i Rang og virkelig Vcerdig-i 
hed (a) ; samt og det at den snarere og almindeligere er bleven belagt 
med Usriehed. Et lige Phenomen have Tysklands Skribenters 
fundet i deres egen Historie; de have berncerket, at Livegenskabet 
har voeret langt strengere og almindeligere ved Soekysteme, end i 
det indre safte Land (b), hvilket just er Tilfcelden hos os, og passer 
aldeles med min fremsatte Meening om Forholdet imellem Ufrie- 
heden og Agerdyrkningens Wlde. Dog hvorledes det end kan sy
nes at have vceret i en Deel as Staten frem for i den anden, faa 
bor det dog ftedfe haves i Erindring, at almindelig Folkeftiehed ey 
var i Norge, ey t Sverrig, ey i Jylland dette egentlige Danne
mark; der var Trceldom og Livegenffab, og alt det Stillads, hvor
ved man siden opforts Lehnsaristokratiet.

At Trcettene have vceret mange, og at hver Jordeyere har havt 
sine, eller med andre Ord, at alle Huusfvennene have baaret Trcel- 
doms Aaget, det, siines mig, lyfer frem af Bondernes Klage mod 
Hagen Adelfteen, da han vilde indfere Chriftendom (c) ; det Tab, 
at Trcellene ey ffulde arbeide om Sondagen, chutes dem faare tyn- 
geligt, og blev en Hovedaarfag til deres Modstand; men Tabets 
Stoerhed maatte ftaae i Forhold med Trccllenes Mcengde. Histo
rien siger os, at en Thorolf giorde Gieftebud for Harald Haarfager 
i en Lade, hvilken kunde romme 800 Menniffer (d): deraf kan man 
vel flutte sig til Agerdyrkningens Udvidelfe, men man kan og slutte 

til 

(a) Koefohs Lov Hist. II. pag. 420. Holberg Dannem. Beskriv, pag. 311. Stephan. 
Híft. thrift. III. Lib. I. Hertsholm Parerg. Tit. IV. He Iva ci er. Encolpod p. 291,

(b) Conring. German. Antiqvá Lib. I. cap. 75. Hertius de hom. propr. Seit. IL §. 3.
(c) Snvrro. Hagen Adalst.
£d) Schsnning Norges Hist. II. pag. 129. -



i d§ gamle Lider. ;   345 
til de Limendes store Antal; dog hvo vilde meme, at alt Arbejdet 
er skeer ved Hunstrattet altid maae rnan komme til Ideen om Ta
nts Lrcelte/ som devare hos Germanerne (g): den Indretning 
passede met) Landets physikalffe Beskaffenhed: med det Engeriste 
Levnet: og med den Uvirksomhed, hvilken viffeligen fandtes hos de 
Nordiste, ligesom Taciti hans for os ustatteemgeBog siger, at 
den sandtes hos Germanerne: de hadede alt Huusarbeide, flum- 
nrede Dagen hen, og vare uvirksonnne til alt, uden til Krigssager: 
og saa stede Hnusarbeidetved Qvinderne og de Gamle (b): hvo er 
den der har overseet vore Fcrdres Seeder, og sogt at giere sig Be
greb om deres Charakter, men saa ikke tiender dem i dette Mate
rie l Jeg for min Deel finder megen Liighcd, og jeg begriber ved 
dettes Hielp, hvorledes de mange Bonder kunde samles ved Tinge- 
ne, og hvor de kunde verre reede, naar Bavnes Ilden bluffede, for 
da fiux med Glcrde at begive sig paa Toget.

Frieheden mistedes paa adstillige Mander: det alnuudelige 
var, at Trallenes Born bleve fodte til Aaget, og saaledes vedlige- 
boldtes Stammen: andre gave sig godvillig i Trceldom for at blive 
underholdne, eg disse kaldtes Gicrftrcel; men de agredes og for de 
ringeste blandt alle (c). Gielduere bleve Trcelle, og maatte da af
tjene Gielden (d): At de i Krigen fangne bleve det, derom kan ey 
tvivles efter Historiens de mange Vidnesbyrd: og naar Tacit siger 
at Skibbrudne bleve det hos de Tyste, da ledes man let til at troe, 
at det har vceret ligesaa hos vore Fadre (é). Friegiven Qvinde, 
naar hun loed sig beligge af Tral, da mistede hun og hendes Barn 

Friehed

(a) Mor. Germ. cap. 25. fuam qvisqve (fer vu s) fedem, fuos penates regit. Frumenti mo- 
xium Dominus, aut pecoris, aut veftis, ut colono injungit, & fervus haclenus paret.

(b) Ibid. cap. 15, qvoties bella non ineunt, non multum venatibus, plus per otium trans
igunt, dediti fomno cibo q ve. Forti Hi mus qvisqve ac bellicofiiïimus nihil agens, dele
gata domus à penatium & agrorum cura feminis, fenibusqve, & infirmiflimo cuiqve 
ex familia, ipfi hebent.

(e) Uplands Lov Z. §. 5. Conf. Wilde hift. pragm. pag. 73.
(d) Guhletings Lov Kap. 15. •
(e) Mor. Germ.

Xx . . :



346 K- Om Menmssenes borgerlige Tilstand __ 
Friehed og blev Patronens (a) ; men hvad ben Forffiel imellem 
Trccttene angaaer, hvilken Lovene tale om, at tvende vare beste 
Tralle og kaldtes Th ion og Bryte: tvende beste Trccltinder, og 
kaldtes Seta og Deigia, da sigtes ey derved til at antyde forffiel- 
lige Vilkaar, hvori den eene kunde verre fremfor den anden,'kun 
deres Vcrrd giores forffiettig, og de Boder hvilke Herren havde at 
fordre naar de drcebtes, belagdes, eller forurettedes (b).

Der var eet, hvilket kom Treetten meget til gode: det nemlig, 
at de havde deres Orke, (peculium) etter Eyendeel af hvad de kun? 
de vinde ved Arbeide (c); det beholdt han, om han end solgtes (d): 
derfor kunde Trccl give Trcettmde Munde, eller Medgift, naar han 
cegtede hende (e), og ligesaa kunde derved faaes Leylighed til Fri
givelser, efterdi Treetten havde det, hvormed han kunde lese sig. 
Hvorledes dette var en Folge deraf, at Trccttene meest brugtes til 
Agerdyrkning, sligt har jeg allerede oplyst i det foregaaende, og 
derfor rales her ikke meere om Sagen; imidlertiib indseer enhver, 
at uagtet Trallen e nod Len Fordeel, fan vare de dog paa mange 
Mander aldeles overgivne Herrerne i Vold, og de nod faa liden 
Beffyttelse af Lovene, at hver Uretfccrdighed har kundet begaaes 
imod dem.

Hidtil er egentligen bleven handlet om de Ufrie, og det andet 
meget vigtige siaaer nu tilbage: det nemlig at vise, hvo de i Sta
ten vcerende frie Menniffer vare, stunt at bestemme disses forffiel- 
lige borgerlige Vilkaar: Her moder mig sandelig Morke og Tvivl- 
raadighed, og jeg veed, hvor umueligt det vil vorde mig, at ffasse 
alt oplyst. Dog, mine Tvivl, og mine Sporsmaal, og hvor lidet 
det bliver, hvilket jeg kan fremlegge, saa kan det vccre nyttigt, og 
opvcrkke andre til at forffe, og at ffasse Lys udbredt over den Ma
terie, der er os lige saa vigtig, som den formedelst Vanffeligheden 

ved

(s) Hagen Adalst. Guhletings Lov. Manhelg. Balk/ Kap. 48.
(b) Hagen Adalft. Guhlet. Lov 1. c. Conf. Heinecc. Anriqvit. Lib. IL esp. 9. §. 54.
(c) Guhletings Lov Frigivn. Balk. cap. k
(d) Ibid.
(e) Ibid, cap, g.
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ved at afhandle den, hidtil laae hen fast uigiennemgranffet. Jeg 
kan ikke ffaffe meget, og det siger jeg forut), paa det jeg maae blive 
domt med mild Eftergivenhed, ey allene af Lóeseme i.Almindelig
hed, men og af dette hoyhcederlige Selffab, til hvilket jeg overgiver 
min Afhandling. Ja jeg kunde vel vcere frygtsom ved at ftaae her 
for Mcend og Dommere i dette Selffab, hvilke have giennemvan- 
dret alle vore Aarboger, de haandffrevne med de trykte: hvilke have 
overseet og giennemgrnblet de historiske Tvivl og Morkheder^ og 
naar jeg da har faa lidet at sige, som jeg virkelig har, hvad dal 
da vil jeg, som sagt er, bede om Eftergivenhed , og haabe at Mor- 
ket, hvilket ligger over Sagen, og at Vanskeligheden ved at be
handle den geraader mig til Undskyldning; jeg tor end haabe meere, 
det nemlig at jeg faaer Biefald, derfor at jeg tog fat paa den vig
tige Sag, og derved maaffee faar opvakt andre, hvilke kunne gane 
mig langt forud. Dermed begiver jeg mig til Sagen, og da fore- 
falder forst Svorsmaalet, hvo de frie Menniffer vare i Staten l 
Saro siger, at efter Frodes Love, blev Tree tlen frie, og Bonden 
adlet, og den frie Mand blev Hovding naar han holdt sig tapperlig 
i Krigen (a). Men hvo vil herefter giore sig Begreb om Menni- 
ffenes borgerlige Tilstand i Frodes Dage l og hvo kan vcere be- 
kiendt at tvivle om, at Saro i dette Stykke, som i de mange an
dre, bar overfort sin Tids Soeder i hine Tider, og derved malet al
deles falffeligen. Snorro er en anden Mand, hvad de gamle Ti
der angaaer, og hvor sikrere er det at raadfore sig rued ham, stunt 
ellers at holde sig til Lovene og til andre Kroniker. De, der for- 
nemmeligen omtales i Historien, som forestillende hele Folket, ere 
Haulds eller Odelsmoesid og Bonder, og diste Benevnelser medfore 
en bestemt Idee om sterskilt borgerlig Tilstand, men derfor have vi 
ey Ret til at forestille os diste, som de eeneste frie Menniffer i Sta
ten; saa at tccnke, det kunde lede til megen Vildfarelse, og jeg stal 
vel i det folgende kuldkaste Meningen. Ligesaa leder det til Vild
farelse, naar vi, som det ofte ffeer, .finde Benevnelser, unegteli-

X x 2 _____________geii_
(a) Qyi ex popularibus primipilum anteiret in acie » ex fervo liber : ex agreiti illuihis; at 

fi ingenuus erat la trapa creabatur.
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gen henherende til seenere Tider, og vi dog overfore dem i de cel 
dre; saaledes steer det med Ordene Indebonde, Tienere, Ufrie, 
Vordnede, og fan fremdeles; jeg for min Deel henforer diste til 
seenere Tider, og jeg sinder at hvor der tales om Ufrie, Vordnede 
ogom Tienere, der tales og om Riddere, Ridderstab/ Vcebnere, 
Zldelffab (a); altsaa have vi da Tiderne for os, i hvilke Lehnsju- 
risdiktionen var indfort; hvad Redesvennene angaaer, da er det 
klart, at derved, ligesom ved Deye betpdes et vist Embede i Bondens 
Gaard, unen ey en borgerlig Tilstands Mande. Hvo vare Haulds- 
nlMldme, og hvori bestod deres Haulds-Rettl dette Spsrsmaal 
er meget vigtigt, og kunde vi kun tilfalde faae det oplyst/da skulde 
deraf sees om een frie Mand i Staten kan have havt anden frie 
Mand til Untersaat, og vcere bleven baade hans Dommere og Herre, 
fordi hin var hans Vasal; dette sidste troer jeg ikke, og jeg vil for
klare hvad jeg tenker. Man har fagt, at Hauldsmands Navnet 
medferte stsrre Apperlighed, end det at vcere Odelsmand (b) : Hal
lad, Ragnvald More Jarls Sen, afstod sit Iarldom over Krken- 
eerne, og lod sig give Haulds-Ret (c): dette er for mig vanskeligt 
at forstaae, thi Iarldommet var faa vigtigt, at der rnaatte meget 
til at giengielde samme. Ordet Hauld er saare gammelt, men ved 
at giennemgaae de mange forstiellige Tider, har det faaet Bemær
kelse, eftersom Tiderne det medferte: nu settes Hauldsmoend efter 
Herser og Lehnsillcrnd som i Ordbogen ved Edda (d): anden Sted 
fettes de over de Hersbaarne (c), og saaledes fores vi til Uvished. 
Jeg forestiller mig, at Hauldsmcmdene, eller de virkelige Odels- 
lncrnd i de celdste Tider, have vceret aldeles frie for at svare Skat
ter; deraf maatte folge, at Hauldsmandm tog selv alt hvad der 
ydedes af hans Odelsjord, og at den der beboede sinnme, om han 
end ikke mistede sin Friehed ved at vcere den andens Vasal, dog

udredede

(a) Olufs Haandftstaing hos Hvitfeldt og andre.
(b) Wilde hi it. pragmat. cap. 3. feci. i. §. 2. Conf. Torfaei Oread Lib. i. cap. 6.
(c) Snon's Harald Haarfag. Kap. 27.
(d) Art. Nogle Kongers Navne.
(e) Oda Hyndlu Liod.
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udredede Skat/ men ey til Kongen: her ere mine Grunde: Harald 
Haarfager lagde al Odelen under sig/ hvor han kom frem: dette 
forklarer Historieskriveren selv stråledes/ at Harald loed sig betale 
Landffyld (a); altstra havde man ingen betalt til da, og derfor bleve 
Odelsnrcettdene saa misforneyede. Hagen Adelsteen gav dem Ode
len igien, men det forklares og derved at de bleve hans Mand (b): 
det er, at de bleve forbundne til Leding, Krigshielp og anden Lehns- 
tieneste. Hvo kan tcenke, at de modige Norffe det hele Rige over 
ffulde have ladet sig drive fra deres Eyendomme, etter at de ffulde 
paataget sig Livegenffabs-Aag? der er ikke eet Ord i Historien, 
hvilket kan give Leylighed til denne ligesaa forhaanende som falffe 
Tanke; men at den seyerrige Harald, da han vilde indrette sit Hof: 
da han vilde lede smaa Kongerne til at blive hans Jarler, at han 
La krcevede Skat; hvor han ey for havde faaet den, det lader sig 
let begribe; derimod, naar Hagen vil vinde Folket, da lader han 
sig neye nled Krigstieneste. Ved hielp af dette forstaaer jeg, hvor
ledes Hallad kunde vittigell nedlegge Iarldonlmet, hvilket var et 
Embede, og derimod lade fig nope rued Hautdsretten over Krken- 
eerne, naar han derved sik Ret til at oppeboere alt hvad der ydedes 
afBeboeme: ligesaa forstaaer jeg, hvorledes Haralds Jarler kunde 
faae Indkomst langt hsyere, end smaa Kongerne for havde havt: 
I evrigt er det ikke imod Historien, etter de gamle Tiders Seeder, 
at mange Jordeyere vare aldeles frie for at yde Skat: I VIII Se- 
kulo kunde hver Bonde i Sverrig blive det, imod at fvare Hielp til 
Krig (c), og derfra kommer Benevnelstn Frelsesmand. At det 
har vceret ligedan hos Frankerne, derom haves mange Beviis (d): 
det blev Fredegoedes Ulykke, at hun vilde paalegge dem Skat (e); 
ligesaa bleve Mummolus og Parchemins derved vanhceldige, oa 
den sidste stenede man ihiel efter Childeberts Dsd (£): Capitula^ 

• æy 3 - rerne

(a) Snorro Harald Haarf. Kap. 6.
(b) Ibid. Hagen Adelst. Kap. 1.
(c) Dalin Hist. I. pag. 336. Conf. Uplands Lov Ksngs-Balk Kap. 11»
(d) Procop. Hiit. Goth. II. pag. 30,
(e) Gregor. Turon. Lib. VII» cap. rz.
if) Ibid.
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rerne viise paa adffillige Steder, at denne Friehed endog silLigm 
blev nydt (a): det er upaatvivleligt, at de egentlige Saliste Jorder 
vare aldeles Skattefrie (b), ligesom de virkelige Allodia det vare (c), 
hvilket sidste er vel vcrrd at legge merke til, da her er den Liighed 
imellem disse Allodia, og vore Fcedres Odelseyendomme. Hvad 
jeg her har anfort om andre Folk, det sigter alleene til at vise Sced- 
vanens Almindelighed, og dernest til at bane Vey for Len mig vig
tige Setning, at een kunde eye Jord, og eye meget Jord, af hvil
ket ey Regenten eller Staten, luen Eyeren, Haulds- eller Odels
manden, Bonden, Adelbonden nod Skatten og Afgiften; den Set
ning er det, ved hvilken jeg i det folgende besynderligen forklarer 
Lehns-Scrdernes Fremgang.

Det kan let ffee i denne Henseende, som i andre, at man blån- 
der seenere og celdre Tiders Sceder, og ligesaa at man overforer 
Frankers og andre Folkes Lehnsscrder i Lande, hvor de ikke have fun
det Sted: Jeg maae anfore nogle hidhenhorende Titfcelde i hvilke 
det, hvorimod jeg nys advarede, ffeer: Man kan tMlke, at alle 
Iordeyerne vare frie for at betale Skatter; ligefaa kan man tcrnke, 
at ingen frie Menniffer vare i Staten uden de hvilke eyede Jorder
ne: til at tcrnke hiint forledes ruan ved at forestille sig den Liid, da 
Kongerne havde forlovet deres og Statens Rettigheder, og de store 
Iordeyere da havde tilegnet sig alt Regal: til den anden vrange 
Mening kommer man ligeledes ved at tcrnke paa disse Lehnsarisio- 
kraties Tider, da Baroner, Adel, store Iordeyere vare de eene ma
dende i Staten; eller man falder i Vildfarelsen, ved at hefte sig til 
den af mange antagne Idee, at Frankerne, da de indtoge Gallien, 
belagde alle i Landet med Ufriehed, og at de allene vare Franke, 
eller Frie. Jeg ruaae vise hvad der i begge disse omtalte Tilfcrlde 
fandt Sted blandt vore Fcrdre. At ikke alle Jorder vare Skatte
frie, det har jeg allerede tildeels beviift; der var Giefteriet og Bo
derne ved Rettergangen, hvilke tvende Deele udgiorde en Hoved- 

Indtegt;

(a) Ibid. cap. goj. 807» 8l8.
(b) Eccard, ád Leg. Salic, pag^ TI7.
(c) Bouquet. Droit, public. I. pag. 33.
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Indtegt; men at der og have vceret andre Udelses-Maader, derom 
kan ey vcrre Tvivl, thi Historien taler saa ideligen om Kongernes 
og Jarlernes Reiser, for at indsamle Skatter. Harald Haarfa- 
gers Indretning, ved hvilken hans Jarler fik den megen Indtegt 
bor her haves i Erindring, og da henfalder al Tvivl; Setter man der 
da have vceret aldeles frie Iordeyere, saa vare der og Skattebonder, 
hvilke vi finde anforte som udgående en besynderlig Classe: Men 
om end Skatter og Byrde laae paa disse Skattebonder, faa eyede 
de dog deres Jorder, skiont med mindre Herlighed end Odels- etter 
Hauldsmcendenè (a) : Dette leder os til Ideen om de hvilke vare 
Vasaller af andre, men dog Kongernes Undersaatter, og ved denne 
Idee bor holdes Hardt, paa det man ikke ffak giore eet af de crldre 
Tider og de, da Aristokratsiet fik Magt. Upaatvivleligen have der 
vceret de, hvilke i de crldste Tider havde Iorddeele af andre, og af 
disse Iorddeele maatte betale dem Iordffyld; Saadanne have Bry
derne vceret, hvilke sadde til deels med Bonden (b) og hvilke stedse 
vare, og maatte vcere; men disse Bryder eller Forpagtere have der
for ey ladet af at vcere Undersaatter; det er, at de ey ere blevne 
Livegne, Vordnede etter homines proprii ; dette samme gielder om 
de seenere Landboe Bonder hvilke vare Hosbonder i deres Huns; 
thi det at de ey kunde vcere Nevninge, det var ey folge af Ufriehed, 
men kun deraf, at de ey havde Jord nok for deraf at udrede Bo
derne, ifald de svore fatsseligen (c). Under de Frankiske Konger 
var det ligefaa i Gallien, og der skede det forst under den anden 
Kongestarnme, t Lehnsanarkies Tiden, at Iordeyerne giorde deres 
Vasirller til deres Undersaatter (d). Hvo vil ttoe at de paa Krken- 
eerne giorde sig til Einar Jarls Livegne, eller at de afstode fra at 
vcere Kongens Undersaatter, fordi han udlagde den Rest af Skat
ter, hvilken de havde paadraget sig, og de derimod gave ham Odels-- 

retten 

(a) Wilde I. c.
(b) Indste Lov Lib. IL cap. 67-71. Siellandste Lov Lib. V. cap. 13. Donste Magaziir 

IV. pag. 224. Fridericb I. Forordning af 1523.
(c) Kocfods Lov Hist. I. pag. 513.
id) Gotircy. lur la Qtieft. quel fut Petat, pag. 227.
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ketten "(a). Dette lader sig ikke tcrnke, og hvad jeg her har sagt, 
det sigter til at lede fra den Mening, at ingen, uden de virkeligs 
Odelsbsnder ffulde vceret frie Menniffer; Saadan Indretning, og 
saadant almindeligt Frieheds Lab horer, til de seenere Tider, da 
hierarkiff Geistlighed, og aristokratisk Adel fik Jurisdiktionen over 
deres Vasaller, og derved giorde dem til deres Undersaatter, i sie
den for at vcere Kongens. Dette er Tingenes naturlige Fremgang, 
og ved saaledes at tcenke, bliver det fatteligt, hvorledes den ZKceng- 
de af frie Menniffer kunde vcere paa Moderne; som og hvorledes 
der i Historien kan tales om Bender og menige Almue; endelig, 
hvorledes det endog i Margrethes Hyldings-Brev kan hede, at Bon
der og Boekarle vare med at hylde hende (b). Ligesaa i Ole V. 
Brev, at Bonder og Boekarle paa hvis Gods de boede, o: hvis 
Vasaller de vare , kunde fare frit hvor de vilde, imod at de opsagde 
Godset efter Landsloven og giorde Fuldt (c). Hvad jeg her siger, 
det strider ikke mod hvad jeg ellers har sagt, at der w, Ufriehed nok 
iblandt de gamle Nordiske, og at de altid havde det for Opne, og 
loed det gielde som Lov og Såane, hvilket ledte til det paafol- 
gende Lehnsaristokratsie; Trcellene og Indånderne vare stedse; 
og disse sidste have uden Tvivl vceret ufrelses Mcend; Det kan vcere 
ligegyldigt, hvad enten man udleder Ordet fra Inne o: Trceldom 
og Tieuesie (d)^ eller fra at vcere inde, da de timede i Huset og 
vare som huusligoLienere (e), hvorfor man og har meenk, at Or
det Vordned i det XIII Sekulo er bleven antaget i sieden for Inde- 
Bonde, hvilket sidste ti! da nredforte Ideen om megen Ufriehed (f). 
Jeg forbigaser her at tale om Oprindelsen til Ordet Vordned, og 
om dets adffillige Bemcerkelser, thi hvad kunde jeg andet, end blot 
igientage, hvad derom er sagt af vor Lovhistories berommelige For

fattere

(s) Snorro Harald Haarfag,
(b) Hvitftld.
(c) Ibid.
<d) Skaanffe Lov Lib. XVII. cap. 2.
(e) Spelman. Archæolog. Koefod Lov Hist., I. psg42z.
(f) Hertsholm. parerg. pag. 99,
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sattere (a): ligesaa gier jeg i Henseende tíí adfflllige andre middel
alderens Ord, hvilke synes at medfsre Skatteringer af meere 
eller mindre Friehed; disse forskiellige Vilkaar here meest til den 
semere Middelalders LLLd, da Lehnsariftokratiet gik mcegtelig frem, 
og paa mange Mander fik fortrengt Folke-Frieheden; derilnod er 
det mig nok/ her at igientage den forhen giordte Anurcerkning, at 
som Friegivelsen var sielden fuldkommen, og som man paa mange 
Maader maatte lokke de Friefodte til at begive sig ind under Herre- 
mcends Magt, faa er dMffeet, at man blandt vore Fcedre, som paa 
andre Steder har faaet de mange flags Contrakter rnellem de der 
eyede Jorderne og de der fcestede dem; men og derved de mange 
flags Iorddyrkere, af hvilke hver havde sine forskiellige Vilkaar (b).

Af det foregaaende sees, hvo de rette Bender etter Odclsmcend 
vare; derncest at Vasallerne eller Jordfcefteme bleve ved at vcere 
frie Mamd og Kongemes Undersaatter; Ved hielp af disse Ideer 
kunne vi forklare de gamle Seeder, og vi faae tillige ret Begreb 
on; de Tiders Regieringsform, saaledes at ingen Aristokratsie fandt 
Sted ved dm, men et ved Demokratsiet formildet Monarkis; naar 
dette fandt Sted, og naar alle de der msdte ved Tingene, etter Fol
kemoderne, udgiorde kun een Orden, da kunde der ingen arvelig 
Adel vcere, hverken territorial eller personlig saaledes, fom den siden 
fandt Sted, og da medforte megen Indflydelse i Statens Bestyrelse, 
megen Gyldighed paa Folkemoderne, og heyere borgerlige Rettig
heder. Disse Ideer om virkeligt Demokratsie, og at ey arvelig 
Adel har vceret, de hcenge i hinanden, og kunde ikke adffittes; men 
derfore freruscetter jeg dennenl og foreenede. Torgny den Upland- 
ffe Laugmands Ord til Ragnvald Jarl kan vcere her som mg og 
noksom indeholdende Text: det var paa Folkemodet: det var som 
Mand hvilken holdtes heyt i LEre r som den visefte, som den baade 
hos Konge og Folk meest gieldende Mand; det var som saadan at

(a) I. pag. 126.
(b) Conf. Böhmen ad Pandect, de flatu bom. propr, §. n. Hufan. de horn. propn Hotto- 

mann. Franso Gallia.
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han opstaaer og siger modigen, at det at vare Jarl ey var haderli- 
gere end at vare Bonde, og frit at torde sige sin Mening, om den 
end var tilstadevarende Konge imod (a). Saa talede Torgny, 
der selv var Laugmand, og havde det Embedes Vardighed, hvilket 
fra de crldfte Tider af var saare ypperligt (b). Men hvo var Bon
de l Det vare alle de, hvilke eyede Jord; Anden Bemccrkelse havde 
ey Ordet, og dette lyser klart frem overalt i vor Historie, ligesom 
det er bleven antaget af berommelige Hkribentere (c). Derfor er 
det ey blot oratorisk Udtryk , naar i Taleir til nu regierende Sver- 
rigs Konge paa hans Eriks-Reise er bleven sagt, at hvis man for- 
dunl talede om at tage en Bonde ved Morasteen til Konge, da dette 
at vcere opfyldt paa ham, efterdi han regner sig det til en 2Ere at 
vcere fodt Bonde af sit Fcedreneland. Vore gamle Scrder og Love 
og Sprog have intet Ord, hvormed hcederligere Borger-Tilstand 
betegnes, end det at vcere Bonde, men det ffulde ofte siges, og 
siges iglen af vore Skribentere, paa det man og dermed maatte 
trenge ind paa den haarde vancerende Idee, vi giere os om Ager
dyrkere; hvo der philosophiff har giennemtcenkt, hvad Virkning 
Sprogene kunne have paa Meninger, han vil ey antage dette her 
sagte, som Drem og tomme Ord. Men om han det gier, nu saa er 
det ilde for ham, at han tcenker saa svageligen, og at han ey lystes 
ved at see smaa Krafter styttende under Almue, Bonde, Folkevar- 
dighed, naar andre Krcefter og de som meget sterkere virke i en 
modsat Direktion.

Hvad man tankte om det at kaldes Bonde: og hvad Bonde 
var, det sige Loven og Kronikerne os, og de maae vcere Vidne. 
Valgtes Konge, da ffulde hver Bonde vcere med, og konr han ikke, 
da maatte han bode eftersom Hirdffraaen udtrykkelig melder: der 
fees det, at ingen lag Mand galdt over den anden, men de 12 
Mand af hvert Biffopsdom, og af hver Syssel afgiorde Sagen 

under

(g) Snorro.
(b) Dalin Hist. I. pag. 165. Snorro Oluf hell. Conf. Wilde hiíl. pragmat. Cap. 3. 

Sect. i. §. i2.
(c) Gram vm Ordet Herremand. Larde Selff. Skrift,
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under Erkebispens Bestyrelse (a). Ved Moderne sige Folkets Re-- 
presentanter: vi ville (b): og det viser klarligen, at ingen Orden 
var, hvilken kunde overstemme Venderne; Vel lyder den Frieheds- 
Tone sterkere, som det synes, i den Norste Historie, end i vores 
Danske, men det faldt og ikke i vor Lod, at have en Snorro; imod 
ham have vi en Saxo, der heugte ved Absolon og Absolons Anlveg; 
men denne Prélat, saa ypperlig og hvederlig han ellers var, og saa 
meget han gavnede i sin Tiid, saa falder den Brode dog paa ham, 
at hans Anlcrg ey vare til at bestyrke Folkefriehed; tvertimod Hier
arkiet og Lehns Äriftökratsiet havde i ham en mcrgtig Befordrere, 
som hver det veed; hvad under da at Saxo mindre holder Folk og 
Folkefriehed i Herder end den kostelige, den ret Nordiste Snorro, 
hvilken endog vinder i Henseende til Sandhed og til Styrke, derved, 
at han bruger Nordens eget Sprog, imod at Saxo laaner Sprog 
og Udtryk fra Folkene, hvilke havde det fulde Lehnsvcrsen iblandt 
sig; Anderledes kan Sammenligningen imellem disse tvende Histo
rieskrivere ey falde ud: og hvad Hvitfeld angaaer, da kan ingen 
vente af ham, at han stulde giere megen Hveder af Folkefriehed ; 
alrsaa er det rimeligt, at den Danske Bonde-Almue spiller mindre 
hvederlig Rolle i vore Kroniker end den Norste glor i sin. Dertil 
kommer, at de Geistlige Skribentere lcrtteligen forledtes til at ned
ste tte Almuen og Folkeregieringen; thi selv vilde de vcere Aristokra
ter, og ved Lehnsaristokratsie beftestede de deres Magt og Anseelse; 
derfore blev Bonde, oversat ruiticus, for at lede Tankerne paa 
ringe Almue; hos os stede det i den Henseende som hos de Sven- 
ste (c), at de Pavelige Clerker af Oligarkist Geist giorde de ganlle 
hcederlige Bonder til ringe og ncedel Almue (intimi Ratus homi
nem ignobilem & plebeium). Mm hvñd kñN denne Tingenes For- 
vendelse gielde imod Historiens de mange Beviis; vi have nok af 
disse Beviser, for at see med Vished, hvorledes Venderne, eller 
Folket var den eenefte paa Moderne presenterende og besiuttende 

N y 2 Orden.

(a) Hl. cap. 4.
(b) Snorro Hagen Adalst. Hagen Adelst. Guhlet. Lov.
(c) Hift. pragm. Cap. z. Seit. I. § n.
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Orden. Det vilde vccre baarligt at negte Norge dm Hpperlighed, 
at Folkeftiehedm der lcengere end hos os har beftaaet mod Lehns- 
magten: vi vare Tydffland ncernrere, og fik derfra baade Menni- 
ffer og Seeder, hvorafden bersrte Forffiel maatte folge; Ja Sand
hed og Fornuft bsr styre vor Patriotiffhed, og vi kunne ikke negte 
vore Bredrede Norske, at de have holdt lcengere og fastere ved Fol- 
kefrieheden end vi. Eet eeneste kan vccre nok til at betage al Tvivl- 
somhed, og det er Christendommens Indforelse iblandt Nordens 
adffillige Folk; her er lysende Kiendetegn paa meer eller mindre 
Gyldighed, hvilken Folket havde; og naar vi da see, hvorledes det 
skede hos os, og hvorledes det skede i Norge (a) og i Sverrig (b) 
da finde vi hos os Kongen fom den bestattende, men hos de andre 
finde vi Folket. Dog om denne Forffiel end fandt Sted, og om de 
jordegne Bonders Antal tog af hos os i stärkere Fremgang end i 
Norge, saa kiendes dog altid den famme Geist i begge Folkes Re
geringsform: den nemlig, fom jeg ofte har sagt, at.Demokratsiet 
blandedes med Monarkiet, og formildede dette sidste. Paa Tin
get, hvor Sven Efrrikfen fik Friched at vcrlge em af sine Senner, 
havde Almuen meest at sige, og den modstod Hevdingerne krafteli- 
gen (c). Under Erik Eyegod galdt Almuen overmande, saa den 
beflutiede om de vigtigste Handeier (cl). I Hyldmgsbrevene til 
Magrete nevnes Venderne, og udtrykkeligen de fra Siettand (e). 
Under Erik af Pommern, da der blev afsagt Dom over de, der hav
de forladt deres. Bannere, vare tvende Bonder af hvert Herred, 
som der vare tvende Mccnd fra hver Kiobftced (f), hos Saxo heder 
det, at Oldlngerne, hvilke pleyede at fore Ordet for meenige Al
mue, randede fra den Vendiske Krig (g). Det var Folket, der 

sendte

(a) Snorro Hagen 2ldelsteen.
(b) Ansgar. Vira per Renabertu.ni Cap, 25. 26. inter Script. Langcbeck. L
(c) Klnuling. Saga cap. 24.
(d) Saxo Lib. XII. Regía Majeihs adeo- popularem libertatem evexerat, ut ei decernenda

rum expeditionum jus effet
(e) Hvitftld.
(f) Danske Magazin V»
(g) Valdemar I.
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sendte Bud efter Ole Hunger, da Knud var myrdet (a) : Ligesaa 
var det med at vcelge Erik Svendsen (b): Ligesaa ErikEmund (c): 
Naar Niels vil forsvare sig i Henseende til Mordet paa Knud, da 
vil Folket ey tilstade ham at tale, for Mogens er domt i Landflyg- 
Lighed (d): Efter Foremingen imellem de z Riger ffulde Adelbon- 
Ler af Jylland, Skanne og Fyhn vare ved Valget og have Deel t 
samme (e); om det siden ffede, at de frie Almues Mand efterhaan- 
den bleve farre, faa holdtes dog det gamle Princip ved lige, og 
man torde ikke formeligen negte dets Gyldighed; derfore bleve der 
Rester af Folkefriehed, og deraf, at Monarkiet loed sig blande med 
Demokratsiet. Under Hans, Aar 1482, vare Bender med paa 
Herredagen i CalLundborg (5). Under Christian III vare Bender 
med paa gammel Torv i Kiobenhavn, da Kongen holdt Bufprog 
med Folket (g). Jeg vil ikke her anfore flere Beviser for denne 
Sag, efterdi de, hvilke siden forekomme, naar det egentligen giel- 
Der om Den Setning at ingen arvelig Adel var blandt vore ccldfte 
Fcedre, i viste Maader tillige bevidne, at den Monarkiffe Regie- 
ringsforrn var blandet rned Demokratsie, men ingenlunde med Ari- 
stokwtsie eller Oligarkie.

Den Blanding er saa kiendelig Historien igiennem, og vi kun
ne paa ingen Mande forestille os den gamle Tids Regiering grun
det paa andet Princip; Men der kan vcere indfalden overgaaende 
Tiid, i hvilken Principet har lidt Vold, og man er afviget fra sam
me; disse Phenomener de garnie Tiders Historie kunne fore i For
vildelse, og man kan tabe Demokratsiet af Sigte; men det kan og 
befindes at disse Phenomener vare overgaaende. En Harald Haar- 
fager, en Vilhelm Erobrer, og andre have randet med fuld De- 
fpotiffhed, og ingen deres Magtes Grendfe vildet erkiende; Len eene 

Y y 3 kan

(a) Knytlinga Saga cap. 64..
(b) Ibid. cap. 71.
(c) . Ibid. cap. 99.
(d) Saxo Knud hell.
(e) Hvitftld Erik af Pommern»
(f) Hvitftld Hans.
(g) Hvitftld Christian HL
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kan betage hver Mand sin Odelsrett, saa langt han farer frem: 
den anden kan handle paa famme Maade, og end vane meer DLsso- 
tiss; efterdi, fom rimeligt er, Harald loed sig noye med at legge 
Skat paa Iordeyerne, men Vilhelm tog Landene, og gav dem til 
sine Krigere (a). Saa havde Carl giort rned Saxerne, og saa hav
de Gother, Longobarder og Franker handlet; naar da Tingene strå
ledes komnte os for Kyne, og vi finde intet Spor af Folkefriehed; 
men et eene Regimente saa uindffrccnket, at det bliver virkelig Di- 
spotiff, da kan det synes, som var Folkefrieheden ey formelig grun
det paa Regierings-Lovene, men blot en Regentens, enten villig 
etter aftvungen Eftergivelse. Men forsi bor det her betcenkes, hvor
ledes Kongerne i hine Tider bleve mcrgtige; det var som Krigere at 
de bleve det, og dette moder ved alle de Fyrsier hvilke nyeligen bleve 
opregnede. Men naar de da gik frem i deres Sepervindinger, og 
hele Folk havde maattet boye sig under dem, da künde de let falde 
til ey at ville taale Modstand afderes egne Folk, og ey at taale den 
Indskrccnkelse, hvilken Regierings-Lovene paalagde dem. Derhos 
erdet en ligesaa almindelig, som ydmygende Erfaring, at Menni- 
sket forer Feil og Forvirrings-Aarsager ind i hvert sit Anlag og 
hvert sit Verk; folgelig kan man vel friligen sige, at og Folke-Re- 
gieringen stedse trues med det Vanhoeld, og hanger mod det Van- 
hceld, at enten er der Anarkie, eller et overspendt Monarkie. Saa- 
ledes var det stedse, og saaledes vil det stedse vcere blandt Menni- 
skene; naar da dette passes paa Europas middelalderes Tiid, da 
see vi, hvorledes Lehnsariftokratsiet, saa tyngeligt det var i sig selv, 
dog kan have havt den gode Virkning, at det har temmet den Mo
narkernes Magt, hvilken vilde blevet haardelig trykkende, efterdi 
den var meer krigerss, end lovgivende; og efterdi den grundedes 
eene paa Krigeriffhed, men ey paaHet, at mange Indretninger i 
Staten, hvorved Folket nod Velstand og et lysteligt Levnet, hengte 
i med den Magt. Saadan er nu Grunden til vore Monarkiffe Re

gieringer,

(a) Mathæus Paris, ad A. 107 r. Vilhelmus commilitonibus fuis Normannis, qvi bello Has-, 
tingenfi regionem fecuni fubjugaverant, terras Anglorum & poffefliones contulit3 illuú|y 
qve parum, qvod re maniera t, fub jugo pofuit perpetuæ fervitutis.
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gieringer, og derfor kan der lides faa vel under dem, men anderle
des var det i hine haarde og krigeriffe Tider; dette leder til at be
gribe, hvi Fyrsterne, naar de det formaade, gik hen over Diget 
for deres Magt, og ligefaa, at Serberne forledte, eller i visse Man
der tvang dem til faa at handle. Den mcrgtige Carl forlades af 
sine Krigere, da han imod deres Samtykke havde foretaget Toget 
mod Longobarderne (a). Ligefaa stede vor Knud den hellige da han 
vilde krige paa Engelland (b). Hagen Adelfteen vil man nede til 
at crde afHeftekiodet ved Ossringen (c); Disse Begivenheder, og 
mange andre dem lige, hvilke let kunde opregnes, vise tydelige« at 
i de gamle Nordiste Regieringer vare Krcrfter saaledes fpendte lnod 
hinanden og af den Bestassenhed, at de maatte virke Forvirring og 
det heles Omstiftelfe. Talen hvilken Venderne holdte til Hagen 
Adelfteen lyder kraftig, og villige« ber det tilftaaes, at Kongemag
tens Indstrenkelse i de krigeriste haarde Tider var faare fornoden; 
men det var denne raae Almue, hvilken havde Overmagten, og det 
maatte verre modbydeligt for Kongerne; Derfore gik det overalt 
cens til, at naar de ey kunde paa anden Maade afkaste Tvingfelen, 
da eenedes de ined Prel.tter og med Baroner; delede Folkefrieheden, 
og holdt det end taaleligere, at verre indstrenket af de Vpperlige i 
Landet end af den meenige Almue. Dette er Lehnsaristokratsies 
Historie, og Slutningen bliver, at Regieringen gik fra een Forvir
ring, en feilfuld Bestassenhed ti! en anden.

Jeg har fagt, at de Sporsmaal ere eet for mig, om nemlig 
Regieringsformen var Demokratist: om der var fieere end een pre- 
fenterende Orden ved Moderne, og endelig om arvelig Adel fandt 
Sted; efter denne min Mening bliver jeg ved at handle i Blanding 
om disse Punkter. Det var Almuen, den virkelige Almue, der 
galdt ved Folkemoderne: hvo der vil oversee Adfterden, da Hagen 
Adelfteen foreflaaer at indfore Chriftendommen, han behover ey 
fieere Beviser; der er ey Tale om Hovdinger, eller Oldinge; det er 

Almuen

(a) Eginhard, Vit. Carol, cap. 5. 
' (b) Knytling. Saga.
v) Snorro.
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Wnuen og Venderne der hores, men ingen andre; Asbiorn af 
Medelhuus opftaaer som Bonde, og taler i Bsndemes Navn : han 
siger til Hagen: Vi have havt dig saa hoyligen kier, at vi gave dig 
Magt ti! at soette os Lov og LanDsrett; nu er der vor Villie og 
Vendernes Samtykke, at du skal holde os den Lov, hvilken du satte 
os her paa Frosteimget, og hvilken vi vedtoge — men vil du det 
ikke, -da have vi Bonder faaledes besluttet, at vi tilhobe gaae fra 
dig, og tage os en anden Konge. Dette srenrmer aldeles ôvereens 
med andre Skribenteres Beretninger: som Remberts, naar han 
siger, at al Statshandel hos de Svenffe asgiordes ved Folkets 
-Samtykke, men ey ved Kongens Magt (g); og ligeledes vidner 
Adam af Bremen, med Tillcrg , at de der boede i Landet, naar de 
oy vare under Krigsfanen, da alle vilde vcere lige (b). Vil man 
have et kraftigt Beviis endnu, da haves det hos Snorro, hvor 
OlufafSverrig, da han blev nedt til at give sin Datter til Oluf 
Den tykke af Norge, siger : at Sverrigs Konger stedse have ladet sig 
raade af Bonderne i alt, hvad disse vilde have frem.

Det kan ikke Have Vcegt, at man vil hente Beviser mod denne 
Mening fra andre middelalderens Folk, hvor Lehusariftokratflet 
snarligere blev indfort, eller hvor Begivenheder ere indfaldne, hvilke 
have givet en Classe af Mennisker i Staten Upperlighed fremfor 
andre. Rommerne havde vceret Herrer i Gallien: efter dem bleve 
Frankerne det, og hvad under at disse Seyervindende Krigere til
toge sig Upperlighed over Landets egne. Det der er sagt om Gal
lien, kan og siges om Britannien, hvilket tiere end eengang maatte 
boye sig under fremmed Herredomme. I Germanien folies og saa- 
dan undertvingende Magt, esterai Frankerne vare blevne de fter- 

kesie

(a) Vita Ansgar, apud Sveones morís eit, ut qvod ciinqve negotium publicum magÿ in 
populi unanimi voluntate, qvam in Regis confidat poteilate.

(b) Hiit. Eccl. cap. 2ZV. Populi Svionum Reges habent ex genere antiqvo; qvorum tamen 
vis pendet in populi fententia — itaqve domi pares eíTe gaudent (le. incolæ regionis). 
Conf. Vilde hilt, pragm. cap. 3. Seit. 2. §. 2ubi hæç fententia defenditur contra 
Loccenium & Lundium*
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teste (a). Anderledes var det hos os, hvor ingen saadan Begiven
hed er indfalden, og hvor ey fremmed Folk, i det ringeste, saa vidt 
den bekiendte Historie rekker, undertvang Landets egne; hvad der 
i denne Henseende kan verre ffeet ved Odin og hans Aser, det er for 
ferst belagt med tykt Morte, og dernest vare de Aser faa faa, at de 
ey kan have udgiort meere end een Stamme, hvilken er bleven Kon- 
gesiegten; Men dette er noget fuldt andet, end hvad der stede ved 
de hele Svcerme af Krigere, hvilke kom frem over Landene, og 
hvilke, da de stulle have Len for deres Krigsarbeide, fik Landene 
med deres Beboere sig tildelede som Eyendom; den Skiebne fristede 
Alemanner, Bairer, Helvetier, Saxer, med eet Ord alle Tysk
lands Folk, og derfore vare alle øvrigheds Mcondene af Frankisk 
Herkomst (b). Vi kunne ey giore Slutning fra disse Franker til 
vore Fcedre, og ey fra Tiderne under Carl, og mindre fra Tiderne 
efter ham: Lovene for Allcmannerne, og Bairerne, og de andre 
bleve vedtagne efter de Upperliges (procerum) Samtykke, og der 
vare altid disse sterre og mindre (majores & minores) hvilke havde 
Stemme paa Moderne (c). Der var det virkelige Ariftokratsie, 
efterdi Fyrsten stulde regiere efter de Mperliges Raad; og at det 
endog var Forgribelse at give Fyrsten noget Raad uden disse yp
perliges Samtykke (d), ja det gik jo saa vidt, at Hofmesteren (ma
jor domus) denne Kongerne overmcegtige Embedsmand, blev ud- 
nevnet allene af Adelen, og indsat af dem, som den der stulde vaage 
over Aristokratsies Vedligeholdelse (e). Hvo der vilde giere eet af 

denne

(s) Vadian. in Epifl. apud Goldafl. Tom. II. pag. 4g. plena fervis & fervitutibus fuit Ale
mannia noflra, cujus magna pars hodie Helvetiorum ; nec eit qvod fciam, montanus 
qvidam Pagus Helveticus, qvi rebus Francorum florentibus, duriflimam illam fervitu- 
tem non fubierit.

(b) Con ring, de cîvib. Germ. Op. Tom. I. pa g- 521.
(c) Hi nemar. Opuscul. XIV de inflit. Carlom. §. 29. gen era li tas un i ver forum , (majorum 

& minorum) in eo placito. Seniores propter concilium ordinandum, minores propter 
idem concilium fuscipiendum, & interdum pariter tranandum & confirmandum.

(d) Hinern. Epift. ad Lud. Ball, ex principum concilio dominetur. — Nefas fine primorum 
confenfu fecretum dare concilium.

(e) Du Cange. Gloss. Major Domus.
Zr
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denne Forfatning, og den under vore Fadre, han forfeiiede aldeles 
Sandhed, og hvad Historien lcerer os.

Dog folger ikke af det fremforte, at den eene i Staten ey har 
vceret hoederligere end den anden: hvo kunde giore sig Verme Fore
stilling om Lande, hvor der var Konger, og Hoff, og et ordentlig 
indrettet Borgerlevnet. Ey aliene enkelte Moend, men viste Sleg- 
ter have nydt megen Agtelse; og de have havt ncermest Adgang til 
viste hcederlige Embeder; dette var og det maatte vcrre faaledes; 
men det rette Sporsrnaal er herved, om denne Hcedertighed var 
faaledes arvelig, at Fodstien allene medforte den, og at andre af 
ulige Fodsel vare udelukke fra samme. Jeg vil sporge med andre 
Ord, om der var det, hvilket lignede de adelige og uadelige Lehn 
blandt Franker (a) og andre Folk. Endnu vil jeg sporge, om der 
var det, der lignede de Skiolde (Heer-Schild) efter hvilke Menni- 
ffene i Saren-Spiegel og i den Alemanniske Lehnsrett inddeeles (b). 
Endelig vil jeg sporge, om der var Fodstis eller Ordens Upperlig^ 
hed, hvilken medforte Fortrin af det Slags, at ben gav synderlig 
Indflydelse i Statsstyrelsen, eller Gyldighed paa Folkemoderne i 
Hvo seer ikke, at dette er eet med Sporsmaaiet, om der var arvelig 
Adel, sitaban foin Lehns-Vcesenet medforer Ideen om samme. Til 
Ideen om den Upperlighed, hvilken nogle, saavel enkelte Moend, 
fom hele Slegter kunde nyde, horer den Betomkning, at Konge- 
stegterne da vare talrige, og at Dottrene bortgiftedes i Landet. 
Som det da var rimeligt, faa finde vi det og i Lovene, og i Histo-, 
rim, at de af den Kongelige Slegt node hoy Anseelse. Harald 
Haarfager, da han fik Ragnil'o den Rige, overgav han nie andre 
Jomfruer, med hvilke han havde levet i LEgteffab ester de Tiders 
Maade, at hans Afkom var ellers meget talriig, det bevidner Histo- ■ 
rim (c), men det findes ikke, at de af samme, i folge deres Fodsti, 
have udgiort en Stand med aristokratiff Magt: de bkeve opdragne 
paa deres Mederne: de fik Iarldom eller Forlehninger: men de 

levede

(a) De his Altes erra de fendis cap. icx He iritis de feudo nobili Seel. IV,
(b) Schilter jus feud, Aleman, cap. i. die frigen Herrnfurt den viordeix die mfttdfrigen 

den fünften, der Dienftman den lechs then» die Semperlifte den fübenderu
(<) Snorri
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levede og mangen Gang, iont aldeles private Mcend. Harald g.av 
sine Senner intet Landskab at made over, men satte Jarler i hvert 
Fylke (s). Hvoraf vi see, at endog de Kongelige Sonner ey havde 
Rettigheder hvilke ligne Aristokratiskhed, eller det, der hos Fran
kerne tilkom ièniores, majores, principes, optimates.

Der var og andet, hvilket maatte ffaffe nogle Agtelse frem for 
andre; jeg mener Eyendommes Udstrcekning og Rigdom. Aage af 
Vermeland maatte voere fornem Mand, naar han kunde beverte 
Sverrigs og Norges Konger tilhobe med samt deres Folge, og give 
dem Forceringer, da de droge fra ham (b). Mange andre Bonder 
sinde vi betegnede som gode og rige, men de vare Bonder, og de 
galdt kun som Bonder paa Tingene. Jeg har tilforn sagt det, at 
der paa de Tinge ey findes andre fom besluttende med Gyldighed. 
Men bvad vare Jarler og Herser, og Hovdinger, og Landstyrere, 
de vare Embedsmcend for at indkrceve Skat, for at holde Dom, og 
for at ffaffe Landvcern, saadanne som Duces, Comites, Miffi Do
minici hos Frankerne. Vi have den hele Indretning i Harald 
Haarfagers Historie hos Snorro, og der sees det, hvorledes Kongen 
satte dem efter eget Tykke: Til Tinge fadde de og holdte Dom (c). 
Krigsfolk maatte de stille i Krigen (d) og at de hcevede Skatter det 
er aabenbar, saa de derved kan settes i Ligning med Giåre, hvil
ken indkrcevede Kongens Gield, og ellers fik Navn af Major Baro 
terræ (e). At Iarldommet i de ferste Tider ey var arveligt, det 
see vi klarligen paa mange Steder i Historien (f), men det, hvilket 
meere herer til min forehavende Betragtning, er, at de ey havde 
Stemme eller Gyldighed over Folket paa Moderne. Sigurd Jarl 
forestillede ey andet end Meglere paa Frostetinget, da Hagen Adel- 
fteen vilde indfore Christendommen (g). Derimod er det Vender
ne, hvilke tale som de, der have Overvcegten; Jeg vil blive ved at 

__________________._______ Zz 2 . anfere
(a) Snorro Harald Haarfager.
(b) Ibid.
(c) Hirdffraa. cap. 15.
(d) Ibid. cap. 16.
(e) Koefod Lov Hist. I. pSss. no.
(f) Dolmers Not. til Hirdffraa. cap. 13.
(g) Snorro Hag, Adelst.
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infere Beviser, at arvelig Adel ey fandt Sted. I vor Knuds Hof
lov er intet, hvilket viser os samme, og dog burde det findes der 
hvor talen er om dem, hvilke vare Monarken ncernreft; tilmed naar 
saadan Arvelighed havde fundet Sted, da vare ikke de mange Frem
mede komne i Hoftienesten, hvilket dog fees at have vccret; Deri
mod see vi af Hirdskraaen, at Bondeson kunde blive Skutclsvcn, 
hvilket var Veyen til hoy Jpperlighed, og efter Formodning ligt 
det, der siden blev Ridderffab. Vi finde ellers Beviser at Bon
ders Sonner og Kwbmccnd, og leeg Mccnd kunde blive Kongens 
Hunskarle (a). Saaledes ffede det rned Asmund Grankils Son, 
hvilken blev antaget af Oluf den Hellige (b). Bonden Aagcs Son 
af Vermeland blev Haralds Mand (c), og merkeligt er det, at 
Godvin, den Mand, der frelste Ulf Jarl, da han var kommen fra 
de Danske Skibe efter Slaget ved Ken Skorftein, og hvilken af 
Knud blev giort til Jarl, finit siden blev Stammefader for magge 
af Kongelig LEt, at ham tillegges kun formuende Forceldre men ey 

■ anderledes ypperlige (d). Endnu vil jeg legge merke dertil, at 
Kongeefnen, eller den der gav den valgte Konge Navnet, han var 
ey andet end Bonde; men den hccderlige Forretning havde vist nok 
de forbeholdt sig, hvilke ved Fodselen vare over de andre, om ellers 
Fodselen havde medfort Rettigheder. Thore paa Stegen var Kon- 
ge-Efne ved Harald Haardraades Valg (e). Skervad Bonde ved 
Hagen Sverresens, og saaledes var det ved sieere detslige Leylighe- 
der (f) at man som Bonde kunde have de vigtigste Embeder. Og- 
saa i Dannemark var det saaledes, og et merkeligt Beviis derpaa 
have vi hos Sven Aagesen, naar han taler om en Sielkmdff Bonde 
ved Navn Ennignup der var Rigets Forstander (cuftos Regni) i 
den forste horde Knuds Mindreaarighed (g), men derved fikal be- 
tccnkes, at Skribenten vistelig har fundet Navnet Bonde for sig, 
__________________________ ._____________________________ thi^

(: ) Spec. Regal 261.
(bj Snorro pig. 238.
(c) Ibid. Harald Haarfag.
(d) Knytlinga Saga cap. n.
(e) Snorro pag. 34.
(f) ibid. pig. 529. 603. 607. 563. Conf. Hirdffraa esp. 4.
(g) Sven. Aggon. cap. 2.
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thi i hans Tiid havde det allerede tabt en Deel af sin Vcrrdighed; 
folgelig bliver det her saa meget meere charakteristiff henhorende 
til de ccldre Lider.

Naar Snorro og andre Skribentere, hvilke levede efter Adel-, 
ffabs og Lehnsvcefens Opkomst, havde overfort de feenere Tiders 
Soeder i hine gamle Tider, da havde det ey voeret underligt, ef= 
terdi den Feiltagelse ellers er saa almindelig; men nu, fom den Hi
storiker gaaer frem, saa bliver hans Vidnesbyrd kraftigt, og vi 
kunne ey have Ret til at mistoenke det for Urigtighed; for mig er 
det derfore betydeligt, hvad hellig Ole siger til Skalgsen, at denne 
ffulde vccre den ftorste eg rigeste LanDshovding, men at Kongen selv 
vilde raade for hvor store Forlehninger Skialgsen ffulde have: Thi 
I Landshovdinger, siger Kongen, ere ikke ccdelbaarne til mit Ri
ges Herlighed (a). Hvad kan vccre klarere end dette, og hvad be
viser bedre, at Adelskab eg Fodsel ey gav Ret til nogen Deel af 
Kongemagten. Jeg for min Deel feer her Tacits Germanien, 
hvor Konger bleve efter Fedftl, men Hcrrforere efter Tapperhed (b). 
I ovrigt er det jo ikke forunderligt, at hos os ey ffulde vccret arve
lig Adel; thi forst forudsette saadan Adel en Folket overgaaen M- 
mygelfe; det vccre ved indfalden Krig og Seyer, eller ved en Over- 
daadigheds Virkning, saaledes at ringe Eyendom har medfort ringe 
Agtelft, og ligesaa i det Modsatte. Derneft forekommer det og hos 
andre Folk, at de en have havt faadan Adel; den var ey i Engeland, 
inden Vilhelm I. fik lagt Grund til Lehnsvccsenet; ey heller med
forte Edvards Love den Tilstand, at Fortrin paa Folkemoderne var 
foreenet med de store Embeder; men Vilhelm indforte Lehnsvccse
net fra det Frankiffe Normandie, og derefter gik det frem udi hans 
eget Rige, ffiont han selv var sterk nok til at betvinge Ariftokratsiet, 
hvilket forst under fvagere Regentere kunde faae Magt (c).

Her geraader jeg i Forlegenhed ved at overveye vores Grams, 
dm hccdervcrrdige Mands Meeninger i Sagen, den jeg har for mig.

Z ) 3 Han
(a) Snorro hell. Ole.
(b) De Mor. Germ. Reges ex nobilitate. Duces ex virtute.
(c) Polyd. Vergil. Lib. VIIL Mathieus Paris ad A. 1071, Conf, Hotiard. Loix ancien. IL p.121»
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Han siger at det var urimeligt, om nogen negtede, at i hine gamle 
Tider havde vcrret Adel og gode Familier i Norge (a). Men strap 
Derpaa siger han og, at Formue adlede i de aldre Tider, og at den 
tillige med en artig Herkomst og Fodsel gav Adelffab. Sandhed, 
og den LErbodighed vi ffylde samme tvinger mig, og jeg finder dette 
ubestemt fremsat; jeg torde og sige, at i Ordene ligger klar Lilstaa- 
else, at idet gamle Norge ey var arvelig, ey priviligeret, ey exklu
siv Adel. Og naar derhos tillige anseres i Afhandlingen, at i den 
hele Hirdffraa ey tales om Adel: at Hofmcrnd og rige Bender til
forte hellig Ole hans Brud: at hvo der eyede Jord, han kunde vcrre 
med paa Moderne; Naar dette, fom det der er anfert, tages til 
Overveyelse, mon vi da ikke faae Ideen om en borgerlig Forfatning,' 
faadan som jeg har forestillet den, vel med ulige Vilkaar blandt 
Menniffene, men dog ey med arvelig Indflydelse i Stats-Styrel
sen, ey med arvelige Immuniteter, og mindre med Magt over de 
andre i Staten.

Der siges i Hirdffraaen, at naar Kierte Svenne ffulde giores, 
da ffede Randstigelse om deres ZEt (b); men deraf kan intet Beviis 
tages imod hvad jeg har sagt. Undersogelsen kan have havt til 
Hensigt, ora de vare af Friemands Herkomst, eller, hvilket, ey 
siges udtrykkeligen, og derfor ey heller med Bestemthed kan siges, 
om de vare virkelige Bondesonner. Dette var da ey andet, end 
hvad der bydes i Vestgotheloven at Biffop ffal verre Bondeson (c). 
Men det maatte medfore Ubegribelighed, om man vilde tillegge 
disse Hofsinder, og Hirdmcrnd arvelig Adelffab, eller forestille sig 
dem som horende til en Orden i Staten, hvilken galdt meere end 
Jordeyerne; thi forst, som jeg tilforn har anmerrket, vare mange 
Fremmede blandt dennem, og dette, samt deres store Antal lader sig 
.ey foreene med Ideen, at de ffulde udgiort en scerffilt Orden i Sta
ten. Kong Amund i Sverrig flyer Ole Haraldsen 400 af hans Hof

sinder

(a) Om Ordst Herremand.
(b) Cap. 48.
(c) Kongebalk 'fragm. 2.
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sinder (a); om vor Knud siges det af nogle, at han havde 6000 (b% 
af andre at han havde 3000 (c). Hvad er rimeligere , end at Bon- 
desonnerne have begivet sig i Hoftienesten, deels for at vinde LEre, 
deels for at faae Underholdning, naar den Fadrene Eyendom ey 
kunde uddeles iblandt dem alte, og der ellers ingen Haandtering 
var, hvilken de kunde antage. Egil Ulfferk, den drabelige Mand, 
havde vceret Harald Haarfagers Fendrik, og han blev siden en galw 
mel Bonde (d) ; men det kan ey troes, eller stuttes af Historien at 
han derved havde fornedret sig.

Der kan vcere de, hvilke ville udlede meget af den Setning, at 
der i det gamle Norden ey var arvelig Adel; fra dem kan og Iå 
vendingen imod den Setning ventes, at Haulds og Odelsmomdene 
vare virkelige« LEdle, og det arveligen. Men forst ville de lade sig 
erindre om, at anden er Terminologie og Ordbrug, naar der hand, 
les om Lehnstider og diste Tiders Scedev, end naar der tales om 
feenere Tider: Eet er Adel, som den nu haves i Monarkist Stat: 
et andet er Middelalders Baroner, Herremand, Riddersmand, 
proceres, majores, optimates, hvilke Benevnelfer med mange andre 
betyde eet; det nemlig, at diste saa kaldede udgjorde den med Re
genten styrende Stand; og at de folgelig vare virkelige Aristokra
ter: Gierne maae det vcere, at Haulds etter Odelsmands Navnet 
var eenstydig med det nu brugelige Ord Adel; men hvad kmr deraf 
udledes, som horende til den Meening, at der skulde varet person
lig og arvelig Rettighed til at vcere Aristokrat i Staten è hvo vare 
Odelsmcendeml de dereyede Jordernes altsim vare de mangel faa 
lcenge ey Lehnsscederne havde fortrengt de smaa Iordeyere fra deres 
Eyendorn og Friehed : altsaa udgjorde disse Odelsmcrnd egentligeu 
Folket; altsaa var der Folke-Regiering, dog blandet med Monarkie. 
Endnu setter jeg til at den Rettighed at presentere paa Folkeforsarm 
lingerne, og at have Deel i Lovgivningen, ey var personlig: den 
hengte ved Jorden, og dette maatte saa vcere, imedens de der eyede 

____________________________ Jorder
(a> Snorro psg. 29Z-.
(b) - Saxo Lib. X.
(c) Sven, ' Aggon.
(ci) Snorro Hagen Adetss^
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Jorder vare de eeneste, hvilke kunne regnes for vederheftige, og for- 
muende til at udrede enten Skatter eller Krigstjeneste. Altid maae 
det betcenkes ved at handle om disse Sager, hvor forffiellig middel
alders Tiid var fra vores nu varende; men det glemmes alt for 
ofte, og da maae den der har at handle om hine Lider, imodtage 
mangen ubetydende Indvending. Naar da Haulds- eller Odels- 
Retten hengte faaledes ved Jorden, da begribes, at hver frie Mand 
kunde erhverve den; thi hvor meget der kan findes i de gamle Love, 
som forebyggende, at Jordlodden ey skulde gaae fra Siegten, faa 
maatte dog dette ffee ved mangen Leylighed; fremdeles kunde ey 
alle Sonnerne blive Odelsmcend; men hvad bleve de da^ og naar 
Fodselen havde givet med-regierings Rettighed, hvorfore finder man 
dem da ikke i Historien, udmerkede so;n en scerffilt Orden i Staten l 
men faaledes findes de ingenlunde. Dog jeg meener at have sagt 
nok for at bestyrke den anforte Setning; dog endnu til overflod vil 
jeg give som Udkast til et Materie over Staten eller hele Folket saa- 
ledes som det efter min Mening har vceret i dets Afdelinger fra ne
den af og op til Kongen paa sin Trone: Men atter her anmerker 
jeg, at Tider haves forsyne, hvilke ere ccldre end Lehnsaristokratsie. 
Der vare Trcellene: der vare de Friegivne, hvilke stode under deres 
Patron, og ey havde faaet Trygdom paa deres Friehed: om begge 
disse Slags er bleven noksom tatet; der vare de af Trceldommen 
losladte, og nu efter udstandne Formaliteter fuldt frie: disse kunde 
kiobe Jord og vcelge Haandtering som de vilde; folgelig naar de fik 
Eyendoms-Iord, da bleve de Bonder, og hvad Ret de da havde, 
det har jeg og viift; Endnu vare der andre frie Menniffer, som Kri
gere, Fiffere, Icegere, Soefarende enten for at kapre etter for at 
handle: derom kan ingen Tvivl vcere, thi man var ey i den Til
stand, at alle boede i Byer, og at disse Byer stode under baronlig 
etter hierarkiff Jurisdiktion, som det ffede, naar Lehnsmagten 
vandt fuld Seyer. Om disse Friemomd havde Stemme med ved 
Folkemoderne, det kan jeg ikke bestemt sige; og jeg undseer mig san
delig ikke ved at bettende min Tvivlraadighed i denne, som i mange 
andre Deele afKundffaben om Lehnstids-Sccderne; dog henger jeg 

mod
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mod dm Meening, aide have varet med ved disse Forsamlinger, 
ffiont som Underordnede de virkelige Haulds- Odelsmand eller 
Bonder; dette har jeg ogberort og tildeels beviist i Afhandlingen; 
Endeligen ere vi ved de vigtigste i Staten, jeg meener de benevnte 
Bonder, hvilke vare de virkeligen deeltagende i Regiering og Lov
givning. Om Embedsmandene, som Jarler, Herser, Laugmcend, 
har jeg ey behov at sige meere end hvad tilforn er sagt: ey heller be
hoves at tale om Geistlighed, som tagende Deel i Lovgivningen, thi 
dette horer tilde seenere Tider, da Lehnsaristokratsie og Hierarkis 
skottede hinanden, og giorde Anfald mod Folkefrieheden, og den saa 
blev kuldkastet. Dette Materie er som Resultatet af hele Afhand
lingen, men for at giore dette klarere, samt for at bane mig Vey 
til det ovrige, hvorom jeg faaer at handle, nemlig Lehnsaristokrat- 
siets egentlige Opkomst, maae jeg endnu see tilbage over det jeg har 
fremsat, og derhos bede Lceseren, at han vil fcefte Tankerne paa de 
Ideer, hvilke udgiore Grunden til mine Slutninger:

Jeg har sagt i Begyndelsen af denne min Afhandling, at der 
stedse fandtes det blandt vore Fadre, hvilket ledte dem tilringe at 
agte Menniffets Rettigheder, og at de altid havde nogle deres lige 
blandt sig, hvilke Frieheden var berovet. Derneft har jeg sagt, at 
disse vore Fadre fra deres Statsstiftelse og dens rette Ordning af, 
havde det iblandt sig, hvilket ledte dem til den paafolgende Lehns- 
Regiering og til Almue Friehedens Tab. Saa kunde da Folkefrie- 
hed og Demokratsie sinde Sted, og dog mange vare fortrengte fra 
Frieheden. Saa kunde Nordens Folk vare frie i deres eget Land, 
og dog fore Lehnsariftokratsie med sig hvor de komme frem; derved 
kan det besindes at vare sandt, at Lehnsvasenet har sin Oprindelse 
fra Norden, endffiont det der i Norden er sildigere opkommet end i 
andre meer sydlige Lande; det kunde da og ffee, at naar de Aarsa- 
ger hvilke virkede Lehnsvasenets Opkomst og Folkefriehedens Tilin- 
tetgiorelse, stedse fandt Sted, og laae der som spendte Fiedre, at 
da den endelige fulde Virkning, jeg meener Aristokratstet ey blev for- 
meligen indfort ved Omveltning eller ved hoytidelig Lov, men der
imod ved Tingenes jevne Fremgang. Det er ffeet, at de smaa Jord- 

A a a eyere,
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eyere , naar de ere blevne ttengte af Ncevnrets - Mcendene, have 
maattet söge Skyts hos de Mcegtigere. Geistlighed har i Hierar- 
kies Tiden unddraget sig fra at staae under verdslige Dommere: saa 
have de paa Lehnsmcends Skik faaet Jurisdiktion over deres Tie
nere. Ved de verdsiiges Voldsomhed, og for at nyde got af den 
Canoniste Rets Mildhed, have de smaae Iordeyere fegt hen under 
Krumstaven, og der fundet sig bedre end under Baronen, hvilken var 
haard og gierig, efterdi han var fattig , og maatte forhoye Skatter 
samt Beder; de Ringe fandt da Bestyrtelse under den Krumstav 
imod at afstaae Frleheden, og dette var een af de kraftige Aarsager 
til Hierarkiets mcegtige Fremgang.

Fremdeles ferte den flette Agerdyrkning det med sig, at Al
mindinger og ode Landstyrker vare mange: dem enten bortgave 
Kongerne, eller andre tilfnege sig dem, hvorved de store Jordlodder 
bleve indrettede; jeg veed at disté Sandheder ey ere nye, men de hore 
til at forklare Lehnsaristokratsiets Opkomst og Udbredelse: ister hore 
de didhen hos os, hvor ey Erobring, og ey Omveltm'ng, have virket 
Folke-Almuens Betvingelse, eller domt den fra sin Friehed ; men 
dette stede efterhaanden, og derved at vanhcrtdige Ufnldkommenhe- 
der, saavel i det physiste fom det potitiste virkede fortfrem, og til- 
sidst blev sterkere end Modkrccfterne; thi man glemme det ikke, at 
her hos os i det fattige, det under haard Clima liggende Europa, saa 
lcenge vi ey vare i Foreening med andre Verdens Deele, ey kunde 
haves Rigdom, ey kunde leves overdaadigen, uden ved at have me
gen Jord , og mange tü at dyrke den, og at diste nrange ydede Skat 
til Eyeren; Men derfore er det uadstitleligt, at naar de stnlde vcere 
rige, ypperlige, vellevende Mennister, da maatte store Jordlodder 
finde Sted; og med dem Lehnsvcrsenet.

Dog jeg afbryder her diste Betragtninger: de hore tit den Ma
terie om Lehnsaristokratsiets Opkomst, og den Materie forbeholder 
jeg mig i et folgende Stykke at oplyse, for saavidt jeg har vidst at 
stude frem i vore Fcedres den merke Middelalders Tud.

Om
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adsiillige Staders LñNgde og Blkhk 
i Rorge,

totS AUGUSTIN.

a afgangne Iustice-Raad og Professor Holms efterladte Pa
pirer, hvomdi ere antegnede en Deel af Hans giorte astrono-

miffe Observationer, paa Videnskabernes Selffabs nu verrende 
vcrrdige Procsidis Tilskyndelse mig ere blevne ndleverede, og der 
iblant findes mange loft og enkelte Blade, som deels kuns ere ffrev- 
ne med Blyantspen og deels fulde af Abbreviaturer: saa har jeg 
ikke uden stor Moye deraf udsogt og sammendraget, hvis jeg her har 
den TEre at meddele Videnskabernes Selskab, og, som det vil finde, 
ey er uvcerdig, at blive bekientgiort til Fleres Nytte. Kort for
end han dode har han ladet indfore i de Berlingske Kiobenhavnffe 
Tidender Aaret 1769 No. 24. Polhoyderne af de Stcrder, som 
ligge noer ved de Norffe Soekyfter, samt Magnetnaalens Misviis- 
ning paa en vis Dag. Den Tiid, saavidt jeg fornam af min da 
allerede syge Ven, var det ikke hans Agt at bekientgiere flere af 
hans i Norge observerede Polhoyder, endnu mindre de der af han
nem, ikke uden stor Umage, bestemte fire Lcrngder. Han onffede 
sig kuns Sundhed og Krccfter til at komme op igien til Norge, for 
der ved den sidste Venus Passage at bestemme mange Ting noyere. 
Imidlertid erfarede han af philosophical Transactions Aar 1762, 
at Mr. Short afhvis han havde tilffrevet hannem om den i 1761 ob
serverede Venus Passage i Trondhiem, havde determineret Trond- 
luems Loengde til 44 Min. 16 Sec. i Tid mere estlig end Green- 

Aaa 2 wich,
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wich, og famine med flere andre Lcengder ladet indfsre i bemelte 
Aars philosophieal Transactions pag. 624. Med dette var han 
rkke vel fornsyet, eftersom han var sindet, endnu nccrmere at un- 
dersoge den med flere andre Ting. Men hans tidlige Dod, som 
ffede den 29 April 1769 giordte Ende i alle de Udsigter, hvortil han 
havde giordt en Plan, og som formedelst hans Flid og Utrcettelig- 
hed, til Astronomiens Fremvcext og Hceder her i Danmark, vilde 
have giort hans Navn ftor blank Astronomerne. Stedse frygtsom 
og utilfreds med sit eget Arbeide, maatte han dog see fsrend han 
dsde, at den forfte observerede Lcengde for et Stced i hele Norges 
Rige, nemlig for hans Fodebye Trondhiem, blev bekientgiort af 
en Fremmed, og det imod hans Villie. Dette vil altsaa tiene tit 
min Undffyldning, at jeg efter hans Dod ogfaa anforer de trende 
andre af hannem observerede Lcengder, nemlig for Altengaard, 
Sandsse og Uhmakapel. De ere giordte ved Jupiters Satelliter 
formedelst et fortresseligt to Fods Telescop af*  Mr. Short, fem ntt 
er indlemmet i den store Samling Herr Grev Th o tt har giort til 
Videnskabernes Udbredelse i Danmark. Fire af de andre anferte 
Lcengder finder jeg antegnede udi hans Papirer, og ere samme ob
serverede af dm bersmte Herr Hellant i Sverrig, og ellers bekient
giort udi de Svenske Wetenskaps Handlingar. De tre andre, nem
lig for Vardsehuus, Nordcap og Hammerfest ere blevne beftemmet 
ved ben sidste Venus Passage. Jeg troer be ftaaer her paadetfette 
Stced, da de angaaér Stceder, som ligge saa hsyt op i Norden, og 
famtlig henhsre til de nordligste Egne i Europa. Hvad Lcengden 
for Trondhiem angaaer, faa har Mr. Short den med mange flere 
paa samme Maade udregnede determineret af de hannem bekiendt- 
blevne Observationer af Venus Passagen, som afg. Iuftice-Raad 
Holm har giort i Trondhiem 1761, og fer er anfsrt. Det er ellers 
mcerkeligt ved denne Observation, at den meget ncermer sig ved 
dens Nsyagtighed til at bestemme Solens Parailaxis til åi Se
kunder, som Mr. Short allerede den Tiid, og NU Mr. de la Lande, 
efter den i 1769 skeedte Venus Passage, holder for at vme ncrrmest 
ved Sandheden; thi den af sal. Holm giordte Observation, sam

menlignet
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menlignet med den paa Cap de bonne Éíperance observerede, giver 
Solens Parallaxis at vcere 8 Sekunder 23 Tertier, hvorimod den 
af Herr Professor Hell paa Vardoehuus giorte Observation gior 
den storre, og har givet Anledning til en Deel Disputer blant Astro
nomerne. I Henseende til de angivne Lccngder for Altengaard og 
Sandsoe finder jeg iblant sal. Holms Papirer et lidet Udkast til et 
Brev til Herr Secreteer Wargentin i Stockholm, for at ville beha
geligst sammenligne hans paa bemelte Stader giorte Observationer 
med de i Stockholm observerede Jupiters Drabanters Formerkel- 
fer; og dernceft har jeg fundet paa et halvt Ark Papir, men uden 
nogen Navns Underffrift, en paa Svenff streven Sammenligning 
over de paa Altengaard og Sandsoe giordte Observationer med de i 
Stockholm og paa andre Stceder giordte Observationer, hvilkw 
jeg troer, maae vcere af den Kongel. Svenske Astronom, Herr Se« 
creteer Wargentin, og haver jeg samme altfaa her villet anft^re Ord 
for Ord , som den findes ffreven:

Gbftrvationerne i Altengaard» 
jcrmf^rde med Utrcrkm'ngcn til Stockholms Meridian» 

od? med andra samtida (Observationer.

3764 den 17 Dec. kl. 20 12 52 Tmm. 1. vbftrvcrad i Altengaard
19 5Z 28 den fatnma Utråad tli Stockholms Meridian 

differentia Meridianorum dlivek ÿtVl’flf — 19*24*''

D. 28 Dec. kl. 10 59 00 imm. i. observ. i Altengaard 
to Z9 2 den samina utrcrkttñd til Stockh. Merid. 

differentia Meridianorum — — jg/*

3765 den 22 Rov. kl. 15 54 00 im«. i. o s serv, i Altengaard
15 34 ii den samina utrcrknad til Stockh. Merid. 

Ergo differentia Meridianorum

î>. 29 Nov. ft 17 45 z6 Tmm. I. obscrv. i Altengaard
17 25 den famma utmknav til Stocky. Merid. 

Ergo differentia Meridianorum

19'49"

20' 8" j
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1765 den 8 Dec. kl. 14 3 57 lmm. 1. v b serv, i Altengaard

13 4Z 50 ben samma uteakuad til Stockh. Mcrid.
Ergo differentia Meridianorum — 

Genom Medium af alia blifwer Differentia Meridianorum
Men genom MediulN af de 4 sonare — — 20 0.

Det ferra Aaret anticipcrada andra Observationer for Utrñkningen ved pass 50" och det señare
»ed pass 15". Om da Utrcekningarne derefter rerttas, blifwa Resultaterne saasom foster: 

Af imm. d. 17 Dec. 1764 — 20' 14"
d. 28 Der. 1764 — 20 48
d. 22 Rov. 1765 — 20 04

i d. 29 Nov. 176$ -— 20 23
d. 8 Dec. 1765 — 20 22

per Medium — 20' 22"
hvilket señare jag haallcr fore vara i det normaste trceffadt.

1764b. lgNov. kl. 10 18 7 Imm. I. obs. i Lund ester Utrcrkn. IO 18 38 Error calc. 0'31"^
Alla samtida Observationer Miifsrde med Utràîngen, da Differ. Merid. antages for gisne.

19 Nov. kl. 12 29 50 — i Stockh. — 12 29 ZI — o' 1"’* (a)
5 Dec. kl. io 37 15 — i Thrnav — IO 38 IO — 0'55"'+

17 Dec. kl. 19 33 37 — i Lund — 19 34 26 — o/49zzf
20 i2 52 den samme ods. i Altengaard — 20 13 50 — 0. Z8 •fr

21 Oec. kl. 8 28 58 imm. 1 obs. i Lund — 8 29 36 — 0. 38 •fr
28 Dee. kl. 10 59 0 — i Altengaard — 10 59 24 — 0. 24 -fr

<765 d. 23 Oct. kl. 13 31 6 — i Tyrnav — 13 31 22 — 0.16 •fr
22 Nov. kl. 15 54 00 — i Altengaard — iS 54 33 — 0. 33 •fr
29 Nov. kl. 17 4î 36 — i Altengaard — 17 45 50 — 0.14 •fr

1 Dec. kl. ii 52 4$ — 1 Stockholm — ii 53 3 — 0.18 •fr
« 33 25 — i Lund — 1134 i — o. 36 4 diii.
h 50 56 — i. Tyrnav — ii 51 8 — 0. 12 •fr

8 Dec. kl. 14 3 57 — i Altengaard — 14 4 12 — ' 0. 15 •fr
15 Dec. kl. 15 31 40 — i Tyrnav — 15 3156 — 0.16 +
17 Dec. kl. 10 i 15 — i Stockholm — IO I 26 — 0. II
24 Dec. kl. 10 48 2 im. I. obs. i Paris — IO 48 40 — 0. 38 + dub.

il 49 6 — i Tyrnav — ii 49 34 -- 0. 28 +

Obfervationes III. Sat.

1765 d. 29 Nov. tf. 14 o 25 Em. ni. obs. i Altengaard — 14 o 33
6 Dec. kl. 1715 23 Em. in. obs. i Lnnd — 17 15 38

o. 8 *
o. 15 +

Observatio/

00 Mycket god mrd store Dsllonds Tub, 
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5' S"

Observationerne paa Sandsten, 
j-rmftrd« med andra od) med Mrskningen.

4' 19'*

3' 16"
4 4
4 5-
4 54

5' 52"

1763 dm 8 Dec. kl. 15 32 33 Em. 11. fàteii. obfervcrad paa Sands»
15 z6 49 den familia ntràad til Stockholms Meridian 

Differentia Meridianorum siunes dñraf — 4' 16"

d. ir Dec. kl. 5 48 26 Em. I. obferv. paa Sands»
5 52 45 den famnit utraknad til Stockh. Merid.

Differentia Meridianorum

d. 19 Dec. kl. 723 4 Em. il. observ. paa Sandss
7 28 56 dcn famma uir. til Srockh. Merid.

Differentia Meridianorum

d. 19 Dec. kl. 7 38 42 Em. i. observ. paa Sands»
7 43 51 den somma utr. til Stockh. Merid.

Differentia Meridianorum —

Altsaa blir Differentia Meridianorum imeilan Stockholm og Sandsoen 
igcnoin Medium of de 4 ntsiagm — — — 4' 54"

NB. Andra i denna og foljande Maanad observerade Emerfiones 1. fateiiitis anticiperade 10 L 
20 Secunder for Utmkuingen, och Emerfiones II. »siver en Heek Minut. Om Utrerk- 
liingarne darester corrigeras/ blifwcr Differentia Meridianorum, i Anledning 

af Emerfio II. d. 8 Dec.
Emerfio I. d. 12 Dec.
Emerfio II. d. 19 Dec. 
Emerfio i. famma Dag

per Medium 4' 16^"
Men de kvcrnna forstå tyckas vara naagot felaktiga, dcrrfore haalker jag for b«st, at endast rcrtta 

sig ester de tvaa sista, och tils vidare antaga r«tta diff. Meridianorum f»r 4' 53" font l«rce 
qvam proxime vara riktig; aatminstvne tror jog den crr ofver 4' 30".

Obfervationes I. inter fe & cum calculo collars pofit. Diff. Merid. 4' 53".
1763 d. 10 Dec. H. II 24 45 Em. ol's, i Stockh. p. calculum II 24 57 Error calc. o'i2"4

12 Dec. kl. 5 48 26 Em. obf. i Sandss — 5 47 52 — o 34
19 £>«. ÏL 7 38 42 Em. obf. i ©anb¿» — 7 38 58 — o 16 4

1764 d. 2 Jan. kl. II 25 59 Em. obf. i Stockh. — II 2617 — c> 18 4
ii 19 10 Em. obf. i SBien —» 111937 — o 27 4

d. 4 Jan. kl. 5 47 *5  Em- obf. i Wien — 5 4729 —- o 14 4

Obferrs-
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Obiervationes fecundi.

r76zd.8Dec. kl. io 24 55 Em. obs. paa Sen Barbados p. calc. io 26 13 Error cale. I'ig"*
15 32 33 Em. obs.paa Gandso — 153156 — 037 —

15 Dec. kl. 12 59 46 Em. obs. paa Barbados p. calcul. 13 1 1 — 115 +
724 3 — o 59*

15 35 46 — o II 4 dub.
12 38 55 — i 331
10 3 41 — i 33 4
12 39 30 — i 31 4

9 43 II — i 18 4

15 32 33 Em. obs. paa Gandss —

19 Dec. kl. 7 23 4 Em. obs. paa Gandss —
22Dec. kl. 15 35 35 Em. obs. paa Barbados 

1764 d.LJan. kl. 12 37 22 Em. obs. i Stockholm
9 Jan. kl. 10 2 g Em. obs. paa Barbados -

16 Jan. kl. 12 37 59 Em. obs. paa Barbados -
27 Jan. kl. 9 41 53 Em. obs. i Tyrnav i Ungern

Angaaende Lcengden af Uhma Capett, faa finder jeg tegnet af 
fal. Holm paa et lidet Stykke Papir folgende:

Tvende af Jupiters Manners Formorkelser, som jeg ved Uhma 
Capett observerede ved en 2 Fods Reflectings Tub, giver mig god 
Grund til at flutte, at dette Sted ligger 17 Minuter 40 Sekunder 
i Tiid, det er ikke meere end 4 Grad 25 Minuter often for Trond- 
hiem, faa at paa de beste og nyeste Carter over Norge er her be- 
gaaeten Feil af meere end halvanden Grad. Det er alt hvad jeg 
har fundet om Uhma Capells Lcengde i disse Papirer.

Jeg har udvalgt Trondhiem, for der igiennem at drage den 
forfte Meridian; thi sammes Brede er med megen Flid taget af sal. 
Holm og Lcengden bestemt af Mr. Short, formedelst den af Holm 
der observerede Venus Passage. At lade gaae igiennem Trond- 
hiem den forfte Meridian i Norge fortiener sal. Holms Hengivenhed 
til Astronomien, og er et Mreminde, Uranie bor tilstcede ham i 
hans Fodebye.

Ved den ansatte Forffiel i Tid fra Trondhiem bos de andre 
Stceder har jeg tillige saavel for Trondhiem som for de andre Stce- 
der anfort Lcengden i Circuí Bue fra den forfte Meridian paa Ken 
Ferro.

Foruden de af sal. Holm bestemte fire Lcengder har han deter
mineret en heel Deel Breder etter Polhoyder, og derved giort stg 
meget fortient om hans Fcederneland. Disse Polhoyder ere formo
dentlig alle observerede, saavidt jeg afhans efterladte Papirer kan 
Monne, ved det Ekftromffe geographiffe Instrument, hvis Beffri- 

velse
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velse findes i de Svenste Wetenstaps Handlingar Aaret 1750. 
Thi saaledes ffriver han ved Polhsydens Bestemmelse for Christm- 
nia: " Det brugte Instrument er ikke andet end Ekftrôms geogra- 
” phiffe heele Cirkel af den middelmaadige Storrelse. Det er for- 
" bedret imo med et stort og meget levende Vaterpas, som giver 
" mcerkelig Udflag for 2 Secunder, og er giort af Siifon i London. 
” 2do med en ny Tub, hvis Objectiv er af 2i Fods Foco. Jeg veed 
"meget vel, at Nytten af begge disse Forbedringer ikke kan blive 
" saa stor, som ben maatte vcere, om Instrumentets Radius svarte 
" til Tuben; tuen Fordelen afdem begge samlede maae dog vcere af 
" Betydenhed. I det mindste er jeg ncer ved den Troe, at det ikke 
" giver min 2 Fods Qvadrant efter. " Denne Quadrant var lige
ledes giort af den beromte Ekftrôm, og af denne saavessom af det 
foromtalte Ekstremste geographiste Instrument er for nu vcrrende 
Tid Eyere Videnskabernes Ven, Herr Grev Thott.

De fleeste Polheyder ere bestemte ved Solens Middagsheyde 
saa og nogle vel determinerede Stierners Culmination, nogle ete 
kuns allene afledede af en Stiernes Heyde. Han har bettent stg 
dertil, saavidt jeg har kundet merke, af den beromte de la Cailles 
Refractions Tabelle. Blasst, tyk Luft og ustadig Veir har tit 
forhindret ham, ey at tage saa mange Soel- eller Stiernheyder 
paa et eller andet Stccd, som han har havt Lyst tit. Af de ved 
adskillige Observationer fundne Polheyder er bestandig taget et 
Medium, og er samme det fom findes tegnet paa efterfelgende 
Tavle.

Lcengden og Vreden af de udi Tavlen med * tegnede Stceder 
findes vel antegnet udi stil. Holms Papirer, men ey noget videre, 
og er det at formode, at han har taget samme af de Svenste We- 
tenstaps Handlingar, hvorudi de ere anforte.

De 16 Polheyder med Magnetnaalens Misviisning paa en 
vis Tid, han har bekiendtgiort i de Berlingste Kiebenhavnste Ti
dender No. 24 Aaret 1769 ere ogsaa inferte i forommelte Tavle. 
Men jeg maae her lcegge til, paa det ey noget savnes hvis i et en
kelt Aviis-Blad, som let bortkastes, er erindret om Magnetnaa- 

B b b lens
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Lens Misvnsning/ at efter fat Holms der anførte Ord, de 7 Gra
ders Misvnsmng ved Nordcap vel sortiente/ frem for andre/ at 
lcegges Mcerke til, og at samme vel havde foraarsiiget me ere end en 
Ulykke/ da de fleefte Soefolk have i lang Tid troet/ at deres Com- 
passer vare aldeles retvisende paa denne Heyde; at de tvende i 
Christiania befundne Misviisninger i October 1761 og Januario 
1769 give tilkiende, at Misviisningen i 74 Aar havde foreget sig 
B Grad til Vesten/ følgelig at dens aarlige Tiltagende var i det 
mindste paa den Kant af Riget fuldkommen 12 Minuter; Mag- 
netnaalens daglige Forandring ansaae han af mange Aarsager for 
en Subtilitet af ingen Nytte i denne Tids Soe-Compasser/ men 
for Eftertiden kunde dette med Vished berettes/ at den største af 
Lette Slags Forandringer paa Si fions Magnetnaale 6 decimal 
Tommer lange og indrettede rued Agatsdopper, samt Nonio gik til 
15 à 17 Minuter/ de Dage og Ncetter, intet Nordlys mcerkedes; 
den største Feil af de udi bemelte Avise anførte Polheyder baabede 
han, i Anledning af Instrumenternes Størrelse og rette Brug/ 
vilde ikke overgaae z Minut, tue« Kundffab orn Misvisningen 
kunde ved ingen ham vitterlig Kunst og Flid tvinges inden for "en
gere Visheds Grendser, end nogle faa Minuters.

Polhopde 
dier

Brede.
Huns-Stoppen, en hoy ng steil klippet

Se, «ngefter 20000 Alen V.S.B. 
fra det rette Rordcap. Oíferoaíio-. 
neu gik for sig paa den sondre Side 
af Scn tøt ved det Stød, bvor

■ Rigets nvrderste Kirke for en Deel 
Aak siden stod. Den ligger imellem ¡ 
3 andre Ser, og kaldes de alle 41 
under cf ©toppene, men i de Engel- !

. sie Soe-Bsger betitles de saaledes:
the Mother with the Daughters 71o g' 12"

Den sande Rordcap er efter Mr. Bay 
leys Observation in the philoiopli. 
Transact. 1765 x. 270 — 71 10 00

Langde i Tid 
fra 

Trundhiem.

L-rngde 
t Grader 

fra Ferro.

Misviismng 
fif 

MgMtiMlen.

7° til V. d. IL 
Jnnii 1766.

59'00" or. 43030'so" 6° til V.sicn 
Jnnii 1769.

Inclinatio 79°.
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Polhsyde Lamgde i Tid Leengde Misvüsning

eller fra i Grader af
Brede. Trondhiem. fra Ferro. Magnctnaalen.

Kielvigs Kirke og Handelsplads i Fin-'
5° 30' til V.marken — — — 71° 0'12" — — — —

15 Jun. 1766.
Hammcrfest — — — 70 39 40 — — — — 6o 50' til V.

cftct Mr. Dixon in the philoíbph.
41o 24'45"

18 Apr. 1765.
Transact. 1769 — —

* Gnldholinen, Handelsplads ved Ta-

70 38 22Z 50'39" or.

na Capel — — — 70 30 00

* Vardschuus — — 70 22 IO
A 20' 6" or. 48 46 30ester Herr Professor Heil — 70 22 35

* Vadsse ubi Varanger Fiord i Norge 70 4 40 I^lj'K/'or. 47 Z- 30

Talvig — — — 70 2 30 — — — — 6° 50'til V.
22JUN.1766.

Sklerosens Kirke i Tromscn — 70 2 IO — — — — 7° t. V. 9 May

Altengaard, font ligger 4 á 5 Mile, 
hver beregnet til 24000 Norske 
Alen fra Havgabet i Altens Fiords 
Botn i Finmarkcn — — 48/l2//or. 40 48 00

1768.

69 58 50

* Utsjoki Kirke og Handelsplads — 69 51 30 6zoozz or. 45 15 00

Karasjock — — —

Bondegaard paa Dyrsen i Genjen

69 28 ii 6° 50' til V.

ir à 14000Alen nordvest fragens 
Kirke — — — 69 3 10 10o 15' til V.

* Enara, Handelsplads og Kirke — rL4z4o/z or.
16 May 176g.

63 56 30 44 55 00
Sandsse i Scnjcns Fogderie, 1 à 2 1

Mile fra det faste Land, just i Hav
gabet imellem den nordre Pynt af 
Vesteraalen, som paa de flccste Car
ter betegnes med det Navn 2in-
den eller.Andsnss, og en stor
heflig klippet Ae, paa Carterne 
kaldet Torsten, dog stikke begge
disse Pynte langt längere i Havet,
end bemelte Observations-Steed, 
Sandsse — — — 68 56 15 22'57" or. 34 29 15

Raae Preesiegaard — 1 — 68 46 10
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Gaarden Ayr — — —

Polhoyde 
eller 

Brede.

Ltvngde i Tid 
, fra

Trondhiem.

Lerngde 
i Grader 

fra Ferro.

Misviisning 
as 

Magnetnaalem
6gc’ 5' 29"

Grstocn i Galtens Fogderic ved Skip-
percas Gaard — — 67 52 30 — — — — io° til Vesten

* Halonen, en B»e ved Kemi Trcrst 

Solv-Fieldet Nasa — —

66

66

40 00

30 00

l^' 5' 40" or. 45° io' oo"
2Z Sept. 1762.

Uhma Capel — — —

Bondegaard, en liden Fjerding Mii!
N. V. fra den bekiendte Torghatt, 
etBierg med et Hull tvcrtigicnncm

66 3 26 17'49" or. B3 10 00 10o 45' til V.

i Helgclands Fogdcrie — 65 26 20 — — i2° 5o^til V.
25 May i^6g.

Murtzffydt; — — —

Skaal — — —

65

64

18 00

9 33

io° 45' til V.

Trondhicm — — — 6Z 26 10 00'00" 28 45 00

Skorpen, 2 à 3000 Alen N. 93. fra 
Midten as Staden Christiarrsand

Roraas — — —

63

62

7 28

34 40

16° 30' tilV.
28 May 1763.

Valderhoug ved Havnen —

Flaå'r (paa nogle Engelffc Carter

62 30 6 — — — — 16° 50' til V.
31 May 1768»

Flowach) ved Havnen —■
DctckStñds uventede store Mis- 

viisning opvakte Mistanke vnmog- 
netist Jernmalm paa Unlersog- 
^rings-Ståt, hvorfor Mildags- 
kinien blev forlernget nogb 100 
Alen, men Misviisningen blev den 
famine.

Den kcrngst i Havet stikkende sydvest
ligste Pyndt af Stadt Hunck, som

62 19 3 20o 40' til 93.
i Junii 1768.

vg er den vrsterste af hele Riget
i

62 12 15 19o io'ítt D.
3 Junii 1768.

Svre
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Arre Rendalcn, 1500 Alen S- S« V. 
as Kirken — — —

Polhoyde 
eller 

Brcde.

6i° 53' 27"

L«ngde i Tid 
fra 

Trondhicm.

1 L«ngde
i Grader 

fra Ferro.

Miêviisning 
_ af 
Magnetnaalcn.

Morte Tura paa Drivfieldef, 1250
61 32 53

à
Alen N.O. — — —

Norderste Lordalen — — 61 29 44

Store Lordalen — — 6i 23 17

Tryssels Kirke — — — 6l 21 49

Nye Lordalen — — 61 15 25 r

Luteners — . — 6l 2 45

Bronncrnd ved tzlrerum — 62 55 15

Vermunds Torpet — — 60 40 25 -

Bergens Domkirke — — 60 23 40 1 — — , ____ 1 19° 20' til V.
8 Junii 1768.

Honeste og sondcrste Top as det for
Seefolk bekendte Lyder Horn — 6o= 22 25 * — ,— 19o 2o' til D.

Christiani« Kirke -»■ —
8 Junii 1768.

59 54 50 — — 15o 15' til D.
27 Oct. 1761. 

16° 45' til V.

Ost Tücken — — —
15.3o 3flH4769

59 41 52

Flåten — — — 59 38 48

Olrru S«teren red Morkcn Sund 59 34 48

Ostebue — — — 59 25 23

KsnnMbe — — — 59 i? 12

Bbbr Braatene
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Braatene — — —

Polhoyde 
eller 

Brede.

59° 14'20"

Lamgde i Tid 
fra 

Trondhiem.

Længde
i Grader 

fra Ferro.

Misviisning,j 
af 

Magnrtnáñlcn.

Friderichstad — — — 59 12 9

Friderichshald — — 59 7 9

Hvalloers Kirke, foitt er Rigets son
derste Grcrndse Kirke paa en af 
Åerne af samme Ravn, der ligger
et got Stykke nd i Havet R. V. 
fra Stromstad — —

Hårod ~ ,

59 i 35

58 59 5

— — — — 16o 25' til V.
17 Nov. 1768-

Doctor



Doctor wenigs Reise

fra Trankebar til Zeylon

t et Brev til Etatsraad Müller af 15 Februari 1777;

S
 Begyndelsen af April forige Aar giorde jeg en Reise til de 

saa kaldte pattiacattiffe Bierge, som ligge tredive ftcerke 
tydffe Mile sta Madras Norden ind i Landet. I denne torre 

EgN VSPte og blomstrede Ariftolochia iémper virens, saavelsvM PÑÑ 
de leerede Riismarker Grewia falviæ folia, som vel er nye, men fin
des dog aftegnet i Hort. Malab ; den lugtede behagelig, og havde 
kun faa Blade. En Polygami ft, som havde smaa hvide Blomster 
og en Frugt/ der lignede Plumbago Zeylanica, stod i Bustene. 
Crotahria juncifolia voxte to Dages Reife fra Madras hoy ere end 
en Karl. Af denne Vccxt giores det grove Scrkke-Lerred, hvori de 
Ostindiste Vare gierne indpakkes: Froet bliver og i Nodsfald 
spiist af Indbyggerne, men er meget ufordoyeligt. Ricinus og 
Cytifus Cajan ftode iblant hverandre; Ricinus vorer endnu, naar 
Cajan bliver indhostet ; Freet af denne bliver spiist ligesom Vikker 
og er fundere. Olien af Ricinus er bekiendt under det Navn Ca
íto r Ollie.

Nu begyndte Landet at blive hoyere og steem'gt blandet med 
Bierg-Mull. De fleefte Steene vare sammensatte af en stags 
Modder-Ertz, nogle vare af en stags rod Klippesteen. Nividi og 

Wayni



-Z84-,. Doctor Koenigs Reise
Wdnni vare medicinske Trcrer, om hvilke hermed folger en Beffri- 
velft, men Exemplarer tvivler jeg om at kunde sende, da jeg lod 
dem blive tilbage i Madras. Froe (a) af det sidste vil de finde i 
Samlingen, som hermed folger. Her fandt jeg hyppigen en Car
duus, som var nye og meget smuk. Paa et Forbierg fandt jeg lige
ledes hyppigen Citrus trifoliata i Blomster, som er en Limonia. 
Aårphrrs Figur deraf i hans Amoenitat er ret smuk.

Det forste hoye Bierg, som jeg Herbesteeg, var Nagari, hvor 
alting saae ud for mig som en nye Verden. Grewia Surrattenfis 
blomstrede her i Mcengde, og utallige Ting forekom, fom jeg aldrig 
havde seet for, dem Tid og Rum nu ey tillade mig at opregne. 
Det overste af Bierget bestod af en rod Petrofilex; (Saalvandt) 
var en Schiitus ; lcengere ned var Granito Roffo, og det nedersie be
stod af en hulred Kalksteen i smaa Stykker. Disse Steenarter ere 
sendte til Herr Cappel. Nogle af Froesorterne ere og samlede her. 
Dette Bierg var ongefcer 4000 Fod hoyt, og gik fra Syd-Vest til 
Nord-Nord-Oft. To Dage derefter besteeg jeg det nok engang paa 
en anden Kant, hvor jeg iglen fandt andre Planter, iblant hvilke 
vare en fmuk Jufticia, Monarda og mange Arter af Loranthus, 
sammesteds fandt jeg og en nye Art Nerium folliculis foleo divifis, 
Nerium antidyfentericum og mangfoldige smukke Sommerfugle. 
Mcengde af Nyeheder overvceldede mig her faaledes, at jeg ikke 
vidste, hvad jeg forsi ffulle tage fat paa; over tolv Sorte havde 
jeg vel med mig, men deres Hielp var kun Bedragene. Et Tor- 
denveir af Nordvest drev mig ned paa Len sondre Side om Efter
middagen Klokken 3. Her saae jeg mange Tigerhutter i hvilke Ind
byggerne indlokke den saa kaldte Tigre royal, kaste Stene for Hul
let og derpaa drcebe den; Nedad i Dalen var det overmande begroet 
med Buske, blant hvilke fandtes et giftigt Slags, hvis Blade, naar 
de enten komme i Vandstederne, etter paa anden Maade som ex

trait

(a) Alt det sendte Frs« var saa fordrrvet, at intet deraf fremkom.



fra Trankcbar til Zeylon. 335 
traft indgives Mennester, pludseligen drccbe; Free deraf jaavelsom 
en Bestridelse folger med. Imellem Bustene ved Foden af Bier- 
get var Solens Hede overmaade ftcerk, og et Reaumurist Thermo
meter stod 33Í Grad over o; jeg faldt i Afmagt, men kom igien til 
Rette ved det man overftcenkede mig med Vand.

Det andet Bierg heder Nair-Nævram, er af samme Heyde 
som det songe, men ligger en halv Dags-Reise dybere ind i Landet, 
og har steile Sider rundt omkring; ovenpaa er det ganste fladt, og 
Opgangen dertil gaaer igiennem en Biergklyft. Den artigste 
Plante som jeg strap fandt var et Acroitichum, hvis Blad staaer 
ganste Horizontal saa lcrnge det er gront eller naar det nyligen har 
regnet; det er rundt, foldet i Furer takkede i Kanten og af graa- 
gron Farve. Jeg bragte mange hundrede Exemplarer af denne 
smukke og nye Plante med mig, men de ligge i Madras. De stal 
faae den tillige med fleere andre enten over Engeland, eller med det 
forste Skib, som gaaer herfra til Host. Paa Biergfladen traf jeg 
en smuk Bignonia med store morkeblaa Blomster, en Jufticia, som 
havde storre og tykkere Blade, end J. hyifopifolia, og en Bust- 
vmt af to Meunesters Hoyde, som prunkede med ildrode Blomster 
dog uden Blade; det var en Hanplante; Frugt eller Blade saae jeg 
flet ikke. Endeligen fandt jeg det rode Sandel-Troee, som voxer her 
meget hyppig; Bestrivelfe derover tilligemed en bestinderlig Va
rieteer fra Zeylon folger hermed; det crgte skal de faae med det an
det. Her stod og en mcengde Diadelphister visne, som vift vare 
nye, Froet var allerede affalden og fortceret af Insecter. Dm nye 
Stapelia var hyppig, og havde en stor rund umbella, og Blomster 
af en mork blodrod Farve. Man miste mig et andet Trcee, som 
skulle vcere det sorte Ibenholt; det havde nccften cirkelrunde Blade, 
og tet ved Bladet paa begge Sider af Stilken en liden Kiertel (glan
dula) Blomster og Frugt vriste, at det var en Terminalia. Stem
arterne, som indtoge hele Strcekninger af dette Bierg, hvor jeg og 
fandt en Huule med Vand, var en haard, fiin Qvartzagtig Sand- 
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f een7 snart smuk hvid, snart hoyrsd og undertiden ziret ligesom 
med Baand. Ofte fandt man Stykker, som formedelst deres Fim
hed lignede en Petrofilex. For at faae des tydeligere Begreb der
om ville De behage at eftersee den Beskrivelse, som von Lrstne i fin 
Skaanffe Reise giver over den, han fandt ved Stranden ved Am- 
brishanm, hvor jeg og har sect samme; den har fuldkommen Lig
hed med ovenmeldte i Henseende til de grovere Deele, og den hvide 
Farve. Min Ledsager var egentligen en Urtewand, fom ikke havde 
andet at leve af, end det famme; man kalder saadan en paa Ma- 
labariff Illerg. Han stak Ild hist og her pnadet torre Grecs, fom 
var ncesten af en Karls Hoyde; dermed haves en dobbelt Henfigt, 
nemlig bande at fordrive Tigerne, som ere meget bange for Aid, 
og at giodffe de i Dalene liggende Marke ved Hielp af Affen, som 
Regnen nedffyller derpaa. Man foregiver etters i Almindelighed, at 
saadan Ild kommer deraf, at Bambos-Troeerne, medens Torken 
varer, formedelst Vinden gnides paa hverandre og faaledes antæn
des; jeg tor ikke ganffe negte Mueligheden, men om faa er, skeer 
det meget fielden. Her strider og en besynderlig Art Bambos med 
omkrandsede Blomster (floribus verticillatis) fom have meget korte 
Stilke, da derimod dm anden har store Blomster-Qvaste. Jeg 
kom forst ned af Bierget ved Solens Nedgang, endffiont jeg^be- 
gyndte at stige derop om Morgenen Klokken fire. Paa et mindre 
Bierg traf jeg en nye Art Sandel-Lrcce, der var en Tetrandriñ 
ligeforn den anden, men havde ingen opretstaaende Honningkar 
(neSaria), forresten lignede den den Almindelige deri, at Blomster
ne forft vare grenne naar de begyndte at springe ud,' og bleve fiderr 
mork-blodrode, Bladene ere ganske anderledes og Trceefanget strte- 
brunt. En meget-besynderlig Convolvulum fandt jeg og, som er 
beskreven, den havde store hvide stierne-dannede Blomster-Svob 
(involucra).

Vi reiste rm til det hellige Bierg Tripudi kaldet, hvorhen alle 
Hedningene fta Bengalen og Suratte giore mange Pilegrims-Rei- 
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ser. De Chrisme, som-ere ligegyldige mod Religionen / rose dette 
Sted deraf, at det har et Slags Overeensftemmelse nled Bierget 
Sinai/ og paastaae at det er lige sira helligt. Det ftrcekker sig fra 
Norden, hvor det erhöhest og bravt, og hvor egentligen den hellige 
og store Pagode er bygt, mod Syd-Vest, hvor det esterhaanden bli
ver lavere i en Strcekning af to tydffe Mile, og afdeles ved adffil- 
lige Dale, hvoraf man kan tcelle syv, ni og elleve ligesom man ly- 
srer; thi da Biergstrcekningen er hoy og lang, kommer det an paa 
fra hvad Sted man tceller, om just de syv Bierge, ester Foregiven
de, ffulle komme ud. Ingen Religions Forvandt, uden Hednin
gerne selv, maa komme dette Bierg ncermere end paa tusinde Skridts 
uden fra den Side, hvor Opgangen er til Pagoden, der er det ban
de Christne og Mahomedaner tilladt at stige op igiennenr tre Porte 
til en Pagode. Den perpendikulaire Hoyde er ongefcer hundrede 
Skridt, men den hele Heyde fuldkommen fem hundrede. San 
hoyt kom jeg og; man gaaer op ad en bred broelagt Vei igiennenr 
mange, hvoriblant vare nogle ret prcrgtige, Forfriffnings-Huse, af 
hvilke endeel ere bygte af rige Familier, og andre af hele Nationer. 
Broesienene beftaae afovenmeldte gvartzagtige Sandfteen, som og 
falde ved dette Bierg; de ere kiodfarvede og af forffiellig Storrelse. 
Neppe finder man en Steen to Fingre bred uden den har en Malm 
bariff Paaffrift, som en eller anden Pilegrim har sat til en Erin
dring om sin Andagts Reise til dette Sted. Her feiler heller ikke 
paa Mirakler og Martyr-Legn. For ikke at falde dem besvcerlig 
vil jeg kun anfore et: Man finder en Blok af ovenmeldte Sandsteen, 
som er meget haard og fuld af ovale og en tvcerhaandbrede Indhu- 
linger, hvor om haves folgende Fortcelning: Da en besat vilde stige 
op paa Bierget imod Afgudernes Villie, magede de det saa, at 
han i Fortvivlelse ftodte diste Huller i Stenene med sit Hoved og 
saaledes dode. Saavidt jeg saae, kom det deraf, at de mange Pi- 
legrimme af et Slags Andagt gnide Stenen med deres Hander; og 
deres utallige Mcengde kan i saa lang Tid lettere have tilveiebragt 
disse Huller med deres Hander, end den besatte med sit Hoved. Det
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er ret noget forunderligt at see paa disse Pilegrimme: saasnart de 
langt borte kan begynde at syne Bierget, anraabe de Hoved-Afgu- 
defffor denne Pagode, og imedens de gaae op derafbîivè de ved med 
hsy Reft at strige paa ham allene. Paa Opgangen stal tii visse 
vcere syv Absatzer, hvor de kunne forrette deres scerdeles Andagt; 
og tre Dage maa tilbringes med at bestige dette hellige Bierg; alle
vegne er det fuldt med ForfristningsHnse og Formad af Vand, 
Enhver Pilegrim betaler i det mindste een Pagode til pagoden 
eller Templen, og derforuden noget lidet til Braminerne; de Rige 
betale, efter eget Behag, noget mere. Nabab afCarnatik har god 
Fordeel af dette Sted; han seer derfor meget paa, at disse Afguds
dyrkere ubehindret kan forrette deres Andagt. Der fortcclles me
get om de mange Herligheder, som stal vcere paa dette Bierg, ont 
Pagodens Storrelse, om Forfristnings-Husene og om de mange og 
prcegtige Vandsteder, Haver og Alleer. I Slumingen af Sep
tember helligholdes ister en aarlig Fest, da de betydeligste Pile- 
grims-Reiser foretages, eg da der tillige holdes et stort Marked, 
hvor man fornemmeligen handler nred persiste, Arabiste, veda
riste og andre Heste. Den store Afgud som her ister bliver tilbedet, 
kaldes Wengidesajrerumal. De Begivenheder, hvorfor de fleeste 
Pilegrims-Reiser foretages, ere fornemmeligen, naar enten en 
Mand selv eller de, som here ham til, have giort et Lofte i store 
Sygdomme, naar Fruentimrene ere ufmgtsommelige, og naar 
ulykkelige Tilfcelde tresse ind strar efter hverandre o. s. v. Det be
synderligste , som paa denne Fest foretages, stal voere dette, at den 
fornemmeste Bramin forestilles den store mcengde Mennester imel
lem Ild og Rog talende med Gud, og derpaa bekiendtgior hans 
Villie og Bestutninger over en eller anden, saavelsom de forventen
de Straffe og Belonninger. Paa hele Bierg-Aasen staaer Trceer 
hist og her, som er et behageligt Syn, endog for den, som ingen 
Hedning er. Et Vandfald kunde vi see, men ey komme til; det 
faldt fsrst i en Kumme, og giorde siden en god Miil derfra i en stor 
Pagode Springvand, hvori Braminerne vaste sig; dette Vand er

og
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og ypperligt at koge i. Neden ved BLerget er en bred Bcek, ftm 
nu var tor; Bunden deri bestod af hulred Kalksteen, og smaa Styk
ker sort Agat i Sandet. Jeg saae her en heel Flok Phoenicopteri 
rubri, ligesom man seer en Flok Faar paa Marken; og iblant dem 
en hvid Sneppe, som havde et langt, stcrrkt, sort Nceb og sorte 
Been, den er noget ftorre end Pholopus, ofte er dens Hoved blot, 
naar man undtager nogle affefarvede Fierre hist og her; Kanten af 
de Fierre, som bederkke Vingerne, saavelsom Enderne af de forste 
Fierre ere sortagtige, forresten er den ganske sneehvid; undertiden 
ere de og hvide overalt. Mon den ikke kunde verre de Gamles 
rette ibis.

Da vi havde opholdt os her nogle Dage fortsatte vi igien vores 
Reise og fandt, foruden ovenmeldte Terminalia, en besynderlig Art 
af Carica, som jeg har funden aftegnet i Rumph; den er meget siet- 
den. Mimofa cornigera var meget tornefuld og ligeledes sielden; 
derimod var Strychnos nux vomica den almindeligste Bustvcext 
her, og ligefaa hyppig fom Ellene ved Friderichsda!; meere siel
den fandt jeg Strychnos Tetankott, hvormed Indbyggerne afklarer 
det tykke leeredeVand og det paa denne Maade: Man tager en Nod, 
og river den paa Siderne af en ftor uglasieret Potte, hvori fsrft 
kommes lidet Vand, og siden efterhaanden noget meere, man bli
ver ved at rive, dog at fornemmeligen Nodffallen afflides, saa 
lcenge, indtil man seer, at Vandet begynder at skiltes ad og blive 
ligesom ostet, derpaa lader man det ftaae stille og synke, hertil bru
ges undertiden en halv Ned eller tre fierde Dele, meer eller mindre; 
Vandet faaer deraf ingen synderlig Smag. De umodne Frugter 
bruges til Atfthiar; de modne ere af Storrelse som en Pund-Kir- 
ffen, og have et rodt, saftigt Kiod. Nodder, Beskrivelse og Exern- 
plarer folger hermed. Rheed og Rumph have den ikke, stravidk jeg 
veed iblant deres Figurer.
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~ Vi vare nu i Kongeriget Lalaktn, forø ligger imellem endeil 

Biergstrcrkninger. Her fandt vi intet synderligt Nyt. Dalene 
'vare meeft opfyldte med Strychnos nux vomica, Calila fiftula, og 
Let uretteligen angivne Ibenholt. Stenene vare her i Grunden 
mcrsten allene grove Drypstene, og haardblevne Leerarter saavelsom 
Modder-Ertz i alle flags Figurer. Vi passerede ud af den oftlige 
Deel af denne Biergstrwkning og reiste halvanden Dag langs med 
samme, da vi maatte haste , fordi vore Reifepenge formedelst Tie
nerens Skiodesloshed vare bleven os frastiaalne; desuden begyndte 
Heden og den ftrerke Landvind at udmatte os, strå vi ey längere 
kunde giere Undersegelfer. Imidlertid forneyede de vilde H^ns 
os, og her var fleere af dem, end vi noget andet Sted har trussen, 
nemlig Honerne med deres Klukken og Hanerne med deres besynder
lige Skrigen, som havde en meget artig Lyd, og lignede noget et 
Mennesses Stemme. De ere meget vansselige at tresse, da de vide 
ret got at forstikke sig i gamle torre Blade ved Jorden , og naar de 
frygte for nogen Fare, stige de i en Hast med et Skrig op i Betret 
-og flyve temmeligen langt bort i tykke Buske, hvor de ellers bestän
digen opholde sig ; af Farve ere de meget smukkere, end de tamme ; 
Hanerne eremeest guldgule og hvide, tegnede ligesom Perlehons, 
og Henerne have i Almindelighed paa Dceksicerene og Halsen selv
samme Farve, som Perlehonsene; om Aften og Morgen flyve de 
meest ud og lade sig hore, de ere knap mindre , end de tamme; for
underligt nok, at disse sidste aldrig give saadan hoy og lokkende Lyd 
fra sig.

Neden ved et af Biergene var ingen anden Steenart end hvid 
Qvartz, og igiennem en Kikkert saae jeg en heel Biergfpidse, som 
bestod af samme Slags. For-Biergene ved denne Side bestod af 
en feed sort Klippesteen, four var sammensat af meget feed dunkel 
Qvartz, lidet Granat- og Klippe-Hornsteen. Her voxte en Gar
denia, som havde overmande megen Gummi hcengende i Draaber 
paa Bladene, Stenglerne og de nyeligen udssudte Bladknoppe.

Den
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Dm fom faldt paa Biergene Agtede meget balsamisk, men jo lé 
gere den vox te fra Biergene, destomindre Gummi havde dem og pan
det platte Land tabte den tilsidsi al sin Lugt. Bignonia indica var 
den sidste nye Plante vi faae. Denne Reife varede ongefoer live 
Dage.

I Madras maattejeg formedelst flette o économiste Omsitrn» 
digheder lade Tiden gaae unyttig bort indtil den 12 Juli, og imid
lertid opdagede jeg ncesten intet, uden dette, at Nir Vallipuliu, fom 
sindes i Rheeds Hort. rnalab. IO BiNd 23 Side Tab. 12 er M An- 
dropogon , hvis Blade og Skeder (vaginæ) vare ret besynderlige; 
knap var det migmmeligt endog i et stort Vandsted at faae 10 a 12 
Stykker med Blomster - Kvaster. , En besynderlig Bignonia med 
foliis orbiculatis fandt jeg vox ende i Sandet uden for de Osrtes 
Stadsport! Mimóla horrida- flaner langs med Muren omkring, 
Forstaden ved Madras.

Endelig reiste feg den 14 Juli fra Madras, og kom den 21 
August til Tanjarchr; af oeconomiste Aarsager gik jeg forsi til Ti- 
Mtfchinayolli/ og tiltraade derpan den 27 August Reisen til Zey- 
lsn. Det varede kun halvanden Dag inden jeg naaede Fretum Zey- 
lanicum. ' Stedet, fom jeg kom til, heder Getta-pa-Lhautettec 
Det er mcerkvcerdigt deraf, at den fornemmeste Bramin i Konge
riget Tanschauhr, der dagligen bespiftr 100 Pilegrime, som reise 
til RamamWram (en meget hellig og ftor hedenst Pagode) dog- 
maa ingen opholde sig der tomgere, end een Dag.. Her fragtede jeg 
en Band. Endskiont jeg noeften var kommen over hele Sundet, 
maatte jeg dog hver Aften formedelst Modvind tilbage til Ankers' 
under Landet. Dette var vel ikke meget behageligt, men jeg saae dog' 
endeel i Sundet. I Bunden laae en Mccngde Svampe;- de almin-- 
deligste vare deelte i mange i hverandre indvoxende Grene, som vare' 
flade. Enderne derpaastode noget op i Veiret, vare runde og voxte 
ligeledes ihverandre med Tiden; deres Overflade var jevn med store
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Hutter hist og her; Farven violet; de indtoge et Rum af nogle Fod. 
De ovrige Planter vil De finde i Beffrivelsen. En ret hoyrod 
Svamp (Spongia) vorte hyppig i Egnen ved Ramanifl'eram; neden 
ved var den halvrund, etter noget tyk, ophavet, og udvorte i mange 
fingerförmige og lidet deelre Grene, hvis Overflade var meere fim 
og glat; naar de terres, taber Faven sig lidt efter lidt, bliver ferst 
bleeg og siden ganffe hvid. Her faldt og hyppigen ben medfelgende 
Fucus, som kommer Svampene temmelig nccr, dens opretstaaenye 
Grene ligner de femkantede Euphorbia, Overfladen er glatglindsen- 
De, endskiont etters Lndhulet hist og her og ujevntakket i Kanten; ved 
Roden danner den altid forst en forhoyet kageformig bafis, hvoraf 
Grenene udspringe, og denne er dunkel guulgron, men Grenene 
gule, som det smukkeste Okker.

Et besynderligt Phoenomenon saae jeg her en Aften: da Solen 
Dar gaaet ned og det begyndte at merkne,. lagde jeg migud over Ban
den for at lcere noget af Dyrenes Oeconomie, som svommedei Van
det, nemlig Amphibiernes, Fiffenes og Bloddyrenes; i det samme 
kom en aflang Kugle opstigende afHavbunden, som her ey var over 
tre Fod dyb, den gav et ftcrrkt Skin fra sig, svoerMede meget hasti
gen hist og her omkring pan Vandets Overflade, som enVandsvcer- 
mer, og lod en ffinnende Hale ester sig-, som bestod af fine, kugel
förmige og phosphoriffe lysende Legemer; de bleve alt mindre og 
mindre, tilsidft sprang de i Stykker med en elastisk Kraft og for
svandt: jeg kaldte alle mine Folk til mig, og de forundrede sig meget 
derover. Nogle af dem sprang strax i Vandet og ffaffede mig sex 
Stykker, ligesom de kom op fra Bunden, paa en Porcellains Tal
lerken, hvor jeg betragtede dem noyere: de vare knap saaftore i sig 
selv, som et Peberkorn, men det klare blaa phosphoriffe Skin gior- 
de, at de saae ud saa store som en Ert og vare ovale; de fragaaende 
smaa Kugler kom ud af Overfladen, og dreyede sig ligeledes omkring 
forend de udfluktes; tilsidft brast en Hud, og en tiden Nereis, som 
svommede ret levende omkring, kom ud ; den var ongester en halv 
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Tomme lang, dobbelt saa tyk, (om et Hestehaar, og sortgraa^plet
tet; det var over Live i Tallet, som kom op ongefter fra et og samme 
Sted i Havbunden ; enhver af dem skinnede henved fem Minuter, 
forend den forsvandt, og ben hele Lid, indtil det fik Ende, varede 
mod tre Qvarteen thi da Le begyndte, kunde man endnu til Nod see 
at lcese, og da de alle havde holdt op, var det bleven ganffe morkt. 
Mm Forundring og Glade derover vil jeg intet Lale om, men allene 
sige dette, at jcg helder dem for modne Eg af en Nereis, og at man 
i Europa kunde give Agt paa denne Tid, om de ikke der ligeledes 
komme til Syne. Det var ongefter den 5 September.

Endelig fik vi god Vind, og satte fra Landet om Morgenen tid
lig Klokken 5; Vinden blev meere og meere ftcerk, dog var Luften 
ellers klar. Henimod Klokken 9 faae vi allerede langt borte en af 
de forreste Zcylonske Ker, efter at alle de Her og Klipper, som ud- 
giore den saa kaldede Adams Broe, var komuren os af Syne. Moh- 
rerne, som vare vore Skibsfolk, kaldte den Aatfche-Dwe, og raabte 
af fuld Hals paa deres Mahomet, det de og havde Aarsag til, thi 
Banden var kun ffrobelig og tog meget Vand ind formedelst den 
stcerke Fart imellem Bolgerne, desuden havde de intet Compas med 
sig. Vi passerede derpaa Heste-Herne, 'hvor vilde Hefte avles, og 
siden nogle andre. Havet var ret uroligt, og Grunden fuld af Klip
per bevoxne med alle flags Combler. Mod Klokken 6 kom vi til 
Forhavnen Reitz, som ligger 2 Miil fra Hovedstaden Iafnapak- 
nam, hvor vi forblev Natten over, og om Morgenen tidlig bragte 
en Lots os over en Fiord, som var 2 Mill bred, men lidet dyb, til 
Staden, hvor vi ankom om Formiddagen Klokken 11. Jeg lod mig 
og strap melde hos ben lccrde Commandeur Herr Roost, som var 
en Tydffer; han underswttede min Hensigt paa det beste, og skaffede 
mig 2 Dage derefter et smukt Fartsy til Corall-Fiffene og tillige 
tvende Dykkere, men det stormede just fra denne Side, og vi kunde 
derfor kun lidet fare ud paa Dybet. Jeg samlede imidlertid alt, 
hvad jeg kunde, men uudersogte kun nogle faa Coraller. Dyrene i 
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dem vare levende og sild frem; alle sagde, at Februarius og Martz- 
egmtligen vare de Maaneder, i hvilke de blomstrede, imidlertid saae 
jeg, at Dyrene i de ansatte Eoraller vare smuk violetblaa, og de i 
de store Madreporer havde alle den fflonneste grenue Farve; deres 
Zeller skiultes aldeles as en ffioldformig og «ersten rund kisdagtig 
Hvid. Af dens Midte udgik en kislleformig lille Stilk, hvori Ar
mene vare indfluttede, sammentrukue vare de en halv Gang längere, 
end Hudens Bredde, udbredte har jeg aldrig seet dem. Ved Roden 
af de store kugelförmige Coratter fandtes utallige Arter af Bloddyr. 
Dm store Mcengde. af nye Ting giorde mig ret forlegen hvad jeg 
fsrft skulle tage fat paa, men af Mangel paa Lid, Glas og redelige 
Medhielpere maatte jeg lade meget gane forbi; jeg tog alt, hvad jeg 
kunde, men det meeste blev fordoervet. Det stags Glas, som jeg 
vilde have, var ikke her at bekomme, og jeg undsaae mig ved derom 
at anmode Herr Commandeur Roofe, som beviste mig saa ruegen 
Godhed.

Nu kan jeg ey lamgere folge min Dagbog; Brevet maatte 
ellers blive for langt og Tiden er mig for kort. Stedet, hvor jeg 
var, laae under Gen Zeylon selv ved Overfarten fra Eallmodest. 
Den sydlige Spidse af Landet var ongefoer 6 Alen over Vandets- 
Overflade, steil, og bestod aflutter Coratter, som falde heri Havet, 
og hvoraf sendes en liden Prove. Ved Strandbredden vorte hyp- 
pigen Verbefina feandens, Bugioflum Rumph i i eller dtN beskrevne 
Tournefortia, simvelsom den bestredne Osbeckia, Ceanothus, Limo
nia nova trifoliata (ey den, som Linne allerede har anfsrt i sin Man
tilia , thi den er meget almindelig her og heder Caltor orange) og 
Corcha Sebeltena &c.

Den Zdie onr Aftenen sildig, kom jeg iglen tilbage; de to fol
gende Dage brugte jeg til at bringe alting i Orden. Derpaa drog 
jeg ind paa den nordlige Kant af Landet og fandt Melothria Hangen
de ved Palmetræerne, mange Epidendra, men kun faa i Blomster,
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mange flags af Arum i Blomster uden Blade, mange FlagelhriTi 
Gierderne, Scævola marítima i Egnen ved Galgebierget og Gerbera 
mangas & c. Nogle Dage derefter fik jeg 50 Mand af Herr Com
mandeur Roost/ og drog med Befaling til alle Uuder-Betiente til 
det Vildnis/ hvor det HolkauLske Compagnie har sin betydeligste 
Lrcechugst. Den Fsafnaparnam et*/  i det mindste paa denne Vest 
overgroet nccsten allene med Palrne-Troeer. Grunden er meest fan- 
dig, og paa mange Steder en sneehvid fim Flyvesand. Under-Sko
ven bestod af Chalcas, Prem na, Celtis orientalis, Inncphyllum, Nych- 
tanthes, Jasminum grandiflor; Myrtus Zeylan. Caryophyllæa (Cll 
meget aromatiff, men tillige dsftnde Bustvccxt af Fimonia-Slccg- 
ten, hvis Beskriv elfe jeg ferige Aar sendte til Engeland, hvoraf De 
og i Aar faae en Mængde Froe. Paulinia Rhamni fpecies Flor. 
Zeyl. &c. iblant diste vare mange Slags Convolvuli, som for noer- 
vccrende Tid havde kun faa Blomster, da det ikke havde regnet i 4 
Maaneder.

Ovenmeldte hvide Scolopax fandtes og her; Folkene sagde, at 
man kunde blive spedalst, om man spiste meget af dem. De her- 
vcerende Malabarer kaldte diste Fugle Arvelad Tsthrrdhå' De 
vilde Hsns fomsyede mig iglen med deres Krukken. Jeg var kom
men ongefter 2 Dages Reift ind i Landet, da jeg fandt disse tillige
med en Momgde meget smukke Paégle. De forste lob mod So
lens Nedgang ved Velen, dog kunde vi ikke komme dem paa Skud, 
forend de Mute sig i Bustene; de andre opholdt sig'i Nerrheden ved 
Byerne," hvor der var Rrisagre og Buste Mellem hverandre, de 
vidste saa vel at vogte sig for Menneskene, at de altid havde ongefter 
et hundrede Skridt forud, og gik alt lcengere bort, eftersom demoer
kede at Folk nærmede sig til dem, og naar de mcerkede Uroe i Bu
stene, stak de r Hsyden; iblant hundrede cg derover, som jeg sime 
paa dår Meift> kou^ jeg knap to paa-Skud ncrr; deres Farve var 

• ove mnk, og saae l srMtigere ud, end mange-tamme, 
som findes baade i Europa og her. • I December Manned bygge de 
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deres Reder L Riisagre som ere îw ved Buffe; der udligge de deres 
Unger og faa snart de ere udklekkede vide de ftrax at såle Riis og 
forstikke sig i Bustene. Det er urigtigt, at de skulle opholde sig i 
store Vildnisser, thi paa flige Steder har jeg og vceret, dog uden at 
mcerke noget Spor til dem. Men hvor de end ere, vide de ret vel at 
tage sig i Agt for Slyngekaft og Skud, som Indbyggerne endeel 
bruge, men ey saa meget som de Europceiffe Underbetimte, der giere 
sig et Slags Fordeel derved, da de fornemme Mehrer, som bruge 
Fierene til Stads, betale dem dyre, og de her få, agtes heyere, 
end de, man faner andensteds fra. Indbyggerne klagede meget over 
ben Skade, som Tigrer og Bierne giorde dem paa deres Qvceg. Her 
faae jeg forste Gang Vitex aqvatica. (paa Tamuliff: Nir-Norschi) 
ogvn nye Capparis, som havde en liden Corymbus, enhver Blom
sterstilk for sig var meget tynd og fim , og Bladene noesten hiertefor- 
mige ; den hele Buss var fuld afgienkmmmede og meget spidse Lor
ne; Frugten var et ganffe sort saftigt Boer, saa stort som et Kirß- 
boer, og indeholdt adMige F?.; ekom.

Den 19 September gik jeg over Sundet, fom stiller Zcylsn fra 
Kongeriget Jaftrapaknanr; her boer ingen andre, end Nlalaba
rer, og de eye desuden et stort Stykke af Ken Zeylon allene. Det 
Sted, hvor jeg kom over, heder Elephant Fcrrgestàk, endskiont 
der er intet Fartsy, og man maa vade derover; hvor det er dybest, 
kan Vandet gane lidt over Bcrltestedet; det er en halv Miil bredti 
Her fulgte to gamle og een halvvsren Ekephcm med os, som ffulle 
fores til VildniMrue, de fsrste for at fange andre og den sidste for 
at leere Haandvrerket. Jeg passerede derpaa mange yde Egne, som 
kun vare begroede med hsy Understå Lcrngere borte traf jeg hele 
Strikninger, hvor Skoven var afhuggen og afbrcendt paa samme 
Maade som er brugeligt i Sverrig ogLLfland, paa hvilket sidste Sted 
det kaldes Reedungen. r Om Aftenen ganske sildig kom jeg til et 
Sted, hvor der laae nogle eenlige dog beboede Huse. Her saae jeg 
om Morgenen dm Forandring af redt Sarrdet-Trsee, som jeg ey vel 

kan
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kan antage for et nyt Scersiag, da dette havde längere og meere 
ficcrdeelte(piunata) Blade ; detderimod paa de Palliacattiste Bierge 
ikkun tre kredsrunde (orbicularia) Blade; der var den Forskicelpaa 
Stammen, at dette var hvidt i Lrceet, og gav en overfisdig red 
Saft fra sig, fom var harpixagtig baWmff, og blev anseet afInd- 
vaanerne for et ypperligt Legemiddel. Det havde ikke en eneste mo- 
den Frugt, dg de, som laae paa Jorden, vare alle ormcedte. Herfra 
kunde man formedelst Underffoven ikke komme längere fort med en 
Dnlli, vi gik derfor til Fods ganste tidligen til det store Vildnis, 
hvor vi ankom Klokken Henimod9 om Morgenen. Undervess fandt 
jeg den beskrevne Mimofa, og her var nas en ingen Underffov meere, 
men lutter hoystammede Lrceer, hvoriblant var kun faa, som jeg 
havde fest tilforn, og meget faa af dem havde enten Blomster eller 
Frugt, formedelst dm langvarige Lsrke. De tvende Arter afVitex 
vare ncesten de eneste, som blomstrede, paa et meget hoystammigt 
Lrcee med brede vingede Bladstilke, som jeg ligeledes formodede at 
vare m Vitex, havde jeg ikke den Lykke at treffe enten Blomster eller 
Frugt, da jeg dog allerede tilforn havde stet det paa De Palliacatti- 
ffe Bierge. Det, jeg her meest giorde mig Umage for, var at tiende 
Ibenhott-Troeet, og at stude dets Blomster; jeg fik de ^Aorte til at 
gaae op i adskillige af dem for at ssge derefter, og lovede tilsidst den 
2 Ruppier som kunde staffe mig nogle, men alt var forgiccves. En- 
deligen lod jeg et, saa tykt font et Menneske, omhugge, for selv at gien- 
nemlede Kronen, men jeg fandt ikke et eneste Blomster derpaa. Paa 
Frugten synes det at vare en Di ospyros, og er det ey den, kunde det 
kaldes Melanoxylon. De vil finde det i Urtesamlmgen, ogFrset der
af iblant de medsendte Froesorter. Det moLneste, som jeg fandt, 
havde gaaet igiennem en Fugt, hvorved det kisdagtige var fordoyet, 
og alkene Fwet tilligemed noget af Frugthindey bleven tilbage. 
Frugten er ikke sierre end et got stort KLrsebeer, den er meere stad, 
end rund; saa lange dm endnu er umoden, sier den morkgron ud, 
men naar den er moden bliver den sort og har en sort Saft i sig. 
Tmet faaer forsi den sorte Farve med Alderen, og begynder atter-
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ferst at sortne indmfra. Indbyggerne tcenke at faae denne Sorthed 
des snarere bragt til Fuldkommenhed ved at bore Huller af een Tom
ines Dybde hist og her i Stammen igiennem Bå§en eg neget ind i 
Lrocet, og efter deres Erfaring skal dette ikke VI et g isre dertil; og 
dette er uden Tvivl Aarsagm, hvorfor mm: finder Zbenholh som er 
plettet eller stribet; gierne er det, som kommer fra Mauritii Aeme 
af den Beffaffenhed. Et meget hsyftammigt Lrcre fandt jeg her 
ved et Vandsted, som efter Figuren i Hort. Malabar, og Rumphii 
Herbar. Amboin. stal verre en Diospyros; Blomster saae jeg ikke. 
Frugterne vare kugelrunde, storre end et Borsdorfer-Eble og over- 
klcedt med en smuk rod Uld, ' som imellem de lange grenue Blade saae 
ret ypperligt ud; siden efter Lrafjeg mangfoldige af disse Traer. 
Hrorte sime jeg her springe omkring; og et Par store sorte Heyre- 
Arter med hvide Halse og sorte Nceb og Fodder stode ved et ncrftm 
udtmret Vandsted; de vare meget stye. Da det begyndte at blive 
merkt vendte jeg tilbage fra den sterfte Skov noget nccrmere til Byen ; 
mit Natteleye var under et Troc e uden noget andet Skiul. Ved Mid
nat befogte en Blom os, og drak ved min Side af en liden Puds, siom 
var bleven af noget bortkastet Vand. Den lod os med Fred , og vi 
fornoyede os over at have feet dm,, dåden gik sira roligen bort. Mor
genen derpaa gik jeg atter tilbage til det Sted/, hvor jeg Dagen for
hen havde verret/ og famlede allene Svampe og Mosser, fem jeg forige 
Dag ey havde bekymret mig om. Jeg fandt og mange Reder med 
Thermes atrum, og lod Crt Gl'0N afhugge Cf Vitex aqvática (Tamul. 
Nir-Notfchi) jeg fteeg selv op i Lrocet fer at fege efter Dronningen 
for disse Myrer, men det var forgicrves. De sirdvanlige store Aber 
vare nysgierrige efter at fee hvad jeg forrettede, for at faae dem end
nu lidt noermere, stisd jeg efter nogle, men Trceeme vare for hoye; 
Lilsidst blev de bange for Knaldet, Lugten eller Glimtet af Skudet, 
og holdte sig loengere borte. Jeg lod adskillige Stykker af alle Slags 
Trece afhugge, og hastede iglen mod Aften til det Sted, hvor jeg hav
de noget at leve af og hvor jeg kunde komme i Huns, thi det truede 
med en Regn, fbm og virke! igen kom fercnd jeg uanede mit for 3 Dage 
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siden forladte Herberge. Det oste ret Vand ned i hele 24 Timer, og 
ueppe kunde jeg undgaae at blive aldeles gienemblsdet. Her kaldes 
den pannejars Regnen.

Dagen derefter begav jeg mig pna Hiemreisen og passerede ved 
Solens Opgang en for ncervccrende Lid udtorret, men ellers meget 
Hor og stridig Elv, hvis Bund var ffiult med grovt Gnms; jeg ledte 
yist og her, hvor der var Affald, ester store Stene, men fandt intet 
mcerkvccrdigt, uden noget glmdfende kornet Modher-Ertz og nogle 
sinaa Stykker Klippe-Spath, men for Resten ingen Slags Stem 
af haard-blevne Leerarter; Elven har sit Udspring fra de Eardr'ffe 
Bjerge. En Tiger havde nyligen gaaet samme Vel, og vi gik ikke 
desto mindre bag efter uden at maerke noget til den. Jeg beskrev Hol- 
lcendemes Mi mofa Oeyellou, og Bígnonia indica, og hastede til Sta
den iglen, saasom Regntiden ved Kysten stundede tis. To Dage ester 
min Ankomst gik jeg iglen med stimme Fartsy ud.for at opssge Co- 
rallcr, men Stormen var endnu sicerkere, og jeg fandt intet synderlig 
mcrrkvccrdigt uden den stabe Madrepora og en fmuk nye Doris ij 
Tomme tang og 4 Tomme bred; den var bugterund (convex) med 
sammenlsbende Furer, hvis forhopede Kanter vare knudrede og sinuk 
Ir fegronne, menJndhulmgerne kuldsorte og gliudsende. Hermed gik 
et Par Dage, og imidlertid steeg jeg nogle Steder i Land for at samle 
Urter og Free, derpaa lavede jeg mig paa Hiemreisen. Landet her 
er meget frugtbart, og leret med Kalk iblandet. Alle-Stenene ved 
Havbredden ere gamle Coraller uden nogle faa virkelige med For
steninger opfyldte Kalkstene, hvorafIndbyggerne her brcende Kalk. 
Ovartz og Skifer fandt jeg ikke, ey heller Sandfteen. Den sneehvide 
Flyvesand har jeg forhen talt om. Havbunden bestaaer ncrstm ikke 
af andet, end gamle Corallstene. Man har her kun maadeligt Vand, 
hvorfore de Fornemme samle det Vand, som falder i Regntiden og 
glemme deti store Harder eller Leerkrnkker. Luften er sund. Men Fi
ffene smage overmande ilde, saasom Fjordene imellem Kerne ere op
fyldte med mangfoldige Soevoexter, som man gierne kunde behove 
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hele Aar for at lcere at tiende med deres mange Forandringer; heraf 
leve utallige Blsddyr og af dem iglen Fiskene, derfor ere de ey allene 
ilde smagende, men endog ofte meget skadelige, og sikkerligen foraar- 
sage skadelige Sygdomme. Dette har jeg ligeledes erfaret i Island, 
hvormdog de almindelige 'Amdcr, som der ere vilde, af famme Aar- 
sag have den modbydeligste Smag. Desuden fpift de gemene Folk 
meget af et Slags stribet og ujevn Cardium. Ved denne Ledighed 
vil jeg korteligen fortcelle, hvorledes man fiffer her: Med Garn er 
det ikke mueligt formedelst de mange Fuci ; i det Sted antcmder Fi- 
fferen en stor tor Rnskoft om Aftenen Klokken 8 eller 9, og lober der
med ved Strandbredden; for og bag saavelfom ved Siden af ham 
gaae nogle med Knipler i Hcenderne, hvormed de drcebe Fiffene, faa- 
snart de fornemme dem ved Bredden. Hele Stranden saavelfom Ker
ne ere hver Aften opfyldte med mange hundrede saadanne brcendende 
Blus, fom fare fra et Sted til et andet. En Fremmed anfeer det 
strar for et Slags Fyrvcerkerie, da 20,30 lebe efter hverandre med 
deres Blus paa alle de Steder, hvor Fiskene fege Landet. Stadm 
ligger ved Strandbredden og har Gader saa lige som en Snor; fom 
en Indianff Stad er den temmelig stor; Husene ere gode, og beqvemt 
bygte, men have ffraa opstaaende Tage, og ere ikke saa hoye, som de 
Engelsmcendene her have begyndtat bygge; imidlertid ere de dog ret 
kislige, hvortil For-Tagene, som her kaldes Banantcr, og ere lige 
saa lange, som Husene, biedrage meget. Her savnede jeg de mange 
Malerier paa Vcrggene, som paa Eap ere sim almindelige.

Norben for Staden var en smuk og temmelig stcerk Fcestning, 
sontbaglig bliver forbedret ; der boer ncesten ingen andre, end Befcet- 
ningen, som bliver regnet for 600 Mand Europceer, fra hvilke nogle 
smaa Commandoer hist og her blive udffikkede; nogle faa Toppas 
saae jeg og, mm sorte à-pays holdes her ikke. Artillerie-Choret er 
for sig felv, og har ncesten lutter Franske Officerer, sont forben have 
staaet i Kongl. Franff Tieneste. Chefen for dette Chor er en Cap
tain, den nu vcerende heder Gujard, og er en meget brav Mand.

Com-
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Commandantm i Fcestmngen havde Titel af Major, han dsde me
dens jeg var der. Den fornemmeste i dette hele Kongerige har Titel 
af Commandeur og ftaaer under Gouverneuren af Columbo; han 
har meget at sige og er den fornemmeste i Raadet der. Raadet er 
deelt i adskillige Classer, som alle staae under Commandmren, hvis 
Indkomster ere anseelige. Den da varende hedde Christian Roost, en 
Lydsker, fodt i Anppin; han var en meget lcerd Mand, og forrettede 
selv alle Sager, som udkrcevede nogen sterdeles Flid og Arbeidsomhed. 
Landets Producter ere fornemmeligenr Store saa kaldede Aippev 
som her i Landet ere meget nodvendige til Bygning, Sukker, Elephan
ter, Tobak, adffillige Slags meget gode Breder og Tommer, saavel- 
som Hefte, de svrige Producter ers af ingen Betydenhed. Salt og 
Riis have de Mangel paa ; men de svrige Levnets-Midler ere ret gode 
og faaes for got Kisb. Veirligets Forandringer ere her de samme, 
font paa Kysten Coromandel, ikkun at Landvinden er paa nogle Ste
der svag, og paa andre fita stcrrk, fornemmeligen der, hvor Sundet 
gaaer imellem Smaa-Keme og dm store §>e Zeylon; at alle Troee- 
Toppe ere nedtrykte og vende fra Sonden til Norden, endog de, som 
knap ere en Karl hoye. Dette kan ansees som noget besynderligt 
her, og maa i mine Tanker have en egen naturlig Aarsag, thi den 
hele Egn er stad og siet ikke biergig. Vare de hoye Palme-Tmer 
Aarstlg deri, nemlig saaledes, at Vinden forst stedte an paa dem, 
og derpaa tog sin Fart til et andet Sted, hvor dm kunde fordoble sin 
Magt, da er dette ogsaa et Beviis paa, at Landvinden allene stry
ger ved Jorden, thi de hoyeste Palme-Trceer kan ikke vcere meget 
over 40 Alen, thi deres kugelförmige Krone vil ikke giore dm meget 
hsyere. Det Fortrin have Indbyggerne paa Zeylott i Henseende 
til Landvinden, at dm hverken er strå tor eller medforer saa megen 
Hede, som paa andre Steder, og disse Egenffaber taber den ved at 
fare over detZeylonffe Sund. Herafkom det altsaa at de indsam
lede Naturaliers Torkning var meget langsommere og besvoerligere, 
end paa Kysten Coromandel, ister i denne Maaned.
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Min Tilbage-Reift varede to Dage, som jeg tilbragte i en 

ganffe Mådelig Baad med temmelig Fare formedelst indfaldende 
Storm. Jeg besaae endnu lidet samme Strandbred, hvorfra jeg 
for tre Uger og nogle Dage siden havde kiltraadt Reifen ; jeg igientog 
mine forhen giorde Beffrivelser, og fandt , endnu noget rnerkvar- 
digt, som jeg ey havde ftet for, nemlig den lille Arum, Jufticia hys- 
fopifolia, Cleome trifolia, Orchis Am Loi neniis Rum pli i i, som er (N 
Liliaceum, der af Indvaaneme bliver brugt som et kraftigt Aphro- 
difiacum. Det meget slette stinkende Vand drev mig herfra; jeg 
giorde atter iglen den Iagttagelse at iblant De haardblevne Leerar- 
ter, der deels vare so;u grovt Gruus, deAs som sinaa Kaftestcne, 
fandtes Lag af hnlreb Kalksteen. Den hele Strcekmng fta det 
Zeylonffe Sund ril i Ncerheden af Tanschauhr er fuld afOaå 
javanica, som her ikkun er en Buffere,rt, men falder destomeere i 
Dynene, saafom den bestandig er prydet med orange- og roftnred- 
siribede Blomster, fom radviis hange i smaa Umbeller paa de 
spade Grene. Jeg endte denne Reift i Begyndelsen af October, 
og ftgte, saa meget mueligt, at bringe de indsamlede Sager i Orden.
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Anbrucher, Selvverkcts, tage af og til

XI. 217 
------— et besynderligt t Krigens Tid 171'0 

aabnct i Gruben Gabe Gottes xi. 241 
Anmerkninger i Henseende til den Kongsberg- 

ste Mynt og de. foranderlige Myntcîî?d- 
der —- XI. 298-303

Ansgarins, den nordiste Llpostcl, oprettet eu 
Skole for 12 Bsrn —— XI 346

---------- tog under Fsrfslgelftrne sin Tilflugt 
is i sit Kloster i Flandern iglen ibid. 

------ — bragte de forste Munke ind til Danne
mark ------ ------ XI. 347

Anstalter, provisionclke, ved nye Indretninger, 
ere raadeligst ------ xi. 142

2lnterne, Ruffernes Uirrmestc Stamme-Fñdre 
XIL 283 

2lrbeydere, omkomne i en Grube ved et ned
styrtet Field ------ XL 131
— adskillige bleve aflagde, og andre af
kortede i deres' Lon 1632 ved Kongsberg 
Solvverk —- xi. 137

2lrbeydere



forekommen-e Materier.
Arbeydere, adflilligebleve atter aflagde, og an

dre afkortede i deres Lou 1648 ved Kongs- 
bera Solvverk ------ xi. 202

----------ligcsaa 1672 ------ XI- 215 
Argumenter, mod Verdens Evighed og um- 

dcîige Udstnkning, har ikke havt al den 
Styrke, dr kunde modtage XII. 248.250

------ — for Verdens Evighed, besvaret og af-  
bkviist - ~ XII. 268. s.

2lristokrater, gamle virkelige XII. 367 
Arithmetiken har intet, ey heller kan udtrykke 

noget Uendeligt ------ XII. 169-171
Arrest har fordum vKret ved Skolerne X!. 383 
Arfenicum nativum, see Fliegenstein. 
Arsenik gklcider ikke det Gediegene i nogen 

Qvantitct -— XI. 344
Arsenik-Syre opdaget ------ XII. 286
Astroit, tit stiernrhulled Goralstorpe, funden 

paa en af Havet optrakt Graastccn 
XII. 312. 31-3 

Astronomie var i Thyeo Brahes Tid ikke me- 
gct dyrket i Dannemark Xii. 191

-—— Lysten til den opvaagncde efter ham
XII. 192 

Astronomiske Undersøgere ansecs i Asien som 
Skattegravere ------ xii. 209

Athal-Gysstl, gammelt Navn pem en vis 
Stråling af Estland ogLifland xii. 40 

2lthelnil hos Jornandcs hvad er XII. 40
Atlas, (Gerhard Mercators) mindre, er 

baade pas Latin og Tydst XIi. 57
------ — den Tydste Udgave deraf, fa ni er 24 

Aar yngre, end den Latinste, er dog stst- 
tere, end hin ------ Xii. zg

----------deri er Grcendstn imellem Norge og
Sverrig ubestemt ------ Xlf. 61

----------(Johan Blaws) store, udelader Fin
marken gandste paa Kortet over Norge 

XII. 62
2lttagorce havde et halvt Aar bestandig Nat

XII. 27
2lttagstter, som boede i Seythien, forcenct 

sig med de Pikker og Gkoter i Brittanien
XII. 21. 27. 28 

Aunelignende Fostere ------ Xii. 233
Austurrike, Austurvirg, et almindeligt gam

melt Navn paa alle LandeKsten for Sstcr- 
ften —- ------ xii. 41

Avarer ------ ------ XII. 277
Azimmh - Lonrpasstt, hvorledes bedst ind

rettes ------ ------ XII. 95

Baggefen (Stygge) fis forste Opsigt Vvcv 
Golmsbergs Verk ------ xi. 137

----------blev siden fangen, rettet, og lagt paa 
Steile as Rederlarnderne — ib. 

Bambos, et scrrdcles Slags XII. 386 
Land-Iaspis, en Jordstecn — XI. 334 
Barbo Oernverk har indeholdt Guld- og

Sslv Ertz ------ XI. 99
--------- afstaaet af Chriftopher Gioe til Kon

gen ------ ------ ib.
----------atter overdraget til Jntcreffentere

XI. 202. Not. 
Barometeret, er ikke trygt at udregne Birrges

Hoyde efter ------ xi. 159. Not.
Barth (Daniel) en bcrgkyndig Mand, VLrct 

Oberbcrgmestcr ved Solvvcrket, og be
styret det i Interessenternes Tid XI. 190 

----------raadcdc, ikke meer at brñnde Kul ved 
og omkring Gruberne ------ Xi. 197

—- (John) Sonnen, reyst udenlands med
Brsstrnp Giedde ------ XI. 204

----------succederede sin Fader som Oberberg- 
mester ------ -— XI. 209

--------- var beordret med, at modtage Solv- 
verket paa Kongsberg — Xi. 211 

---------- fik sin Bestalling fornyet af Ko ugen 
XI. 213 

Basalterne cre i Almindelighed jcrnhaltigr 
XI. 336. Not. 

Basniev cre PtolomKi Brésil XII. 279 
Begreb, de Gamles, om Landene mellem det 

sorte Hav og Iishavct,. samt om det Cas- 
piffc .hav og dets Beliggenhed Xii. 16.17

— ------ stemmer cy overccns med disse Landes
nu verrende Bcstaffcnhed XII. 20 

Begreb, urigtige, setter i Fare for Vildfa
relser ------ ------ XII. 159

— ------om det Endelige og Uendelige xii. 162
Belifarius ------ ------ XII. 283
Belåning , udlovet for Findere af smeltvñr,

dig Ertz ■—• xi. 191
E eez Bmcxv-



Register over de i den Xi. og Xll. Deel 
Lcncrvnelser, nbrq-rinjnc, give Anledning til 

urigtige Forestáis«' ------ xii. 162
Leretning om So'vvcrket, aflagt efter Ordre

til Kongen 1642 ------  XI. 192. 193
----------om samme til Admiral <vre Giedde

1646 ------- XI. 197. 198
Bergamt, ct ordentligt indrettet 1689 pan

Konge berg, som endnu staaer ved Magt
XI 231 

------ det Nordcnfieldste -------- X!. 238 
Dergaebcidere, tolv afsendte fra KongLberg 

til Batavia ------ Xi. uz
----------har varet over 300 ved Kongsbcrgs

Solvverk 1635, foruden de Unge xi. 191 
23i’cg.-Cryfr(t[ (Hexc^ons) — XL 32Z 
Bergen i Norge har stor Overflvdighed af

Regn ------ ------ xi. zi
----------langt mecr end andre Sttrdcr X!.^;
----------er omgivet af syv hoyeBiergc XI. §2 
Bergfolk, indkaldte til Norge fra Meissen

X! 133
----------mange {Tuile verre i) røb te af de Norste

Bonder ------ — xi. 170 ■
—------en Deel indkaldte 1685 fra Hartz

X i. 225
Bergio crc Joker, som boede paa visse Dicrge

XII. 38
Berg-Jurisdiction blev ikke strax indfort i

Norge ------ — XI. igi
----------fsrst anvrdnet 1643 XI. 193. 194
----------den Nordenfieldste og Ssndenfieldste

stilt fra hinanden ---------- X). 237
Dergniand er ilde deran ved en- Anviisning

paa de erdle Metaller------ xi. 120
Bergmester, en Tydst reevmmenderes Bistop 

Mule af Christian II- — XI. 128
Berg Ordinaneer, de forste ere bygde paa

Skikke og Sirdvaner — xi. 127
----------den Gvlmébergste tilkiendegiver, at 

man har havt et stort Anleg i Sinde
XI. 136

----------den forste Edition deraf er rar xi. 139
----------hvorfor den er streven i det Tydste

Sprog ------ -------------- Xi. 140
----------er gandffe indrettet efter de Tydste

Berg Ordinaneer ------ ib. 141
--------- er paa nye oplagt 1647 XI. 143. 195
----------en nye kom for Lyset 1683 XI. 220

Berg staden Idongsdecg ligger ved Foden af 
Ertz Bierget ------ XI. 153

----------hvad Tid den fik sit Navn er uvist 
XI. 183. Nor.

----------blev anlagt en halv Mal fra den for
ste Grube ------ — XI, 185

----------fik fin egen Kirke 1631 — XI. 136 
Lerg-lerår, fortæller Friederich IV. en An« 

merkning om ------ XI. 243. Not.
Berg-Lrakterne, i.Norge, har deres storste

Steilhed mod Vesten ------ XI. 147
Bergverker, hvad Tid ere fsrst opkomne i

Norge, kan vel ikke udfindes XL 169 
----------har verret i Drift der, forend Christ.

i U- Bergordning udkom X!. '127 
----------et gammelt i Avre-Tellemarken om

meldes af Holberg ------ XI. 129
----------ere forsi optagne af enkelte Fole

XI. 130. 169 
----------de Norste komme strap i stort Udraab

xi. 137 
Bergverks-Historien kappes andre Riger nu 

omstunder om at oplyse X!. 124 
Bernoulli, (Daniel) Anchor af Hydrodyna

miken ------ — XII. 149
Bertiiis har udgivet fem sinaa Kort over de 

Danste Stater------ Xll. 62
Besigtigelse over Solvverket i Christian vi. 

T-d ------ ------ XI. 267
Beskaffenhed, Vindens og VeyrNgets hver 

Maaned i i2 Aar paa Sendmor XI. 406 
Beskrivelse over den Fist Mallen X I!. 133. ft 
----------over tvende Caleedoniste Skueswkker 

Xll. 217. ft 
----------over nogle rare Haandsteene fra Solv

verket ------ XI. 283x286'
----------over Velsen, Ciad ns ran i nus Xll. 291 
—-— over Norste Sse Verter Xll. 299 
Beffrradun ------ Xll. 282
Bestemmelse, geographist og astronvmist, af 

de vigtigste Steder i det generale Kort 
over Siestand ------ Xll. 65

Betragtninger over Danste Landkort Xll. 51 
----------over Friktionen i den circulaire Bever- 

gclse ------ ------ Xi. 47
----------over Virknings og Modvirknings Liig- 

hed ------ ------ xii. 148
Betydning,



forekommende Materier.
Betydning, latterlig, over cu selsom Dragt

XI. 372
Beuft, (Gehcimeraad von) hans Fcrflag til

etvidtlofiigt Compagnie xi 270.271 
Beviio, et kunstigt, at Gnldnees Kobbcrvcrk

er det gamle Golmsbcrg xi 155 
----------et tilforladeligt, pan Centerets Rig 

tighed og Inddcelingens Noyåglighcd ved
Ekstroms forbedrede Cirrul xil. 67 

----------at Bergsagcr ikke i lang Tid bleve as-
giortc ved noget Bcrgamt XI. 182 

•--------- at Mu ur salt henherer til Ludsaltcrne
XI. 430

----------de forste paalidelige om Bergvcrkcr i
Tellcinarkkn ------ Xi. 123. 130

----------paa et geographistt Instruments God
hed og Observationernes Noyagtighcd

XI!. 71
—------det sædvanlige for Rummets Guv-

stancc holder ry Stik Xil. 261 - 264. 266
Bevilgning at bygge Jernhytter og Hammere

pgg adskillige Steder i Norge, fif et Jn- 
teycffknlstab af Kongen, ester Eolrvcr-
kets Opdagelse ------ Xi. igg

Bevægelse, den ciraiteri, giver visse Orele en
hastigere Bevarelse end andre Xl. 54 

Biarmaland, dets Beliggenhed Xll. 39 
Bierge, de Norffe, har ikke den Hsyde, som

nogle har angivet —— Xi. 143 
---------- de Hclvctiffe eller Schweitzcrstc cre

bcderkkede med Snee, naar de opnaacr
1500 Favne ------ ik.

----------de Pernauffe ligesaa, naar de opnaacr
2440 Favne ------ ib.

Biergrmrr, en kalkagtig Materie paa Klipper
i Soen —— ------ X i. 39

Bisper vare i det sidste Aarhundrede for Re
formationen naisteu alle af den bedste Dan- 
ffe Adel ------ X '. 363. 369

Bi-rn, kalde de Svenffe den Kiste, hvori
Erlz og Berg udfores giennem StollenXI. 127 

Blandest, et stcenherrdet Leer Xl. 150
Blaabierg ------ ------ XI. 106
Blaaland ------ ------ Xll. 35
Blade, naar de affalde, giere Naturen endda

videre Tiencste ------ xii. 85

Blade, hvoraf de friste fane undertiden An
seelse af visne ------ Xll. 88

----------visne, tiene en Larve til Klerde og
Fode ------ — Xll. 85

Bladesolv ----- ----- X I. 279
Elaew (V/ilh.) en af Thyco Brahes Disciple

Xll. 63 
----------har lagt Grunden til det store Atlas 

af 12 Bud ------ Xll. 64
Blerk, et Norstt Navn paa tynde Skyer

XI. 414 
--------- er adstillig-Slags, Vesta-og Synna-

bleik ------ ------ xi. 415
Biennius viviparus, en Fiff, som foder leven

de Unger ------ XII. 292
Blodkuglerne ere hvide i Blodet XI. 31 
Blodfteen sindes trolig i Norge XL 151 
Blyant, Nvtstt, Molybdaena XI. 339 
----------lader sig danne med Kniven ligesom 

inan vil ------ XI. 340
Blyegrube, en gammel i Bainblc Prersic- 

gield  ------ XI. 124
——— adskillige forladte findes hist og her i

Egnen ved Skeen------ XI. 133
B'yesparh fra Engelland Xi. 32g
BUest, hvorudi udstiller sig fra Storm XI. 410 
Borpñle, de Venders og Vinulcrs XII. 46 
--------- de Dauffcs erldsie, hvor har vñrct

XII. 48
--------- Venders ñldsie -------- Xll. 172 
Bolvigs Iernverk, naar er oprettet XI. 234 
Bonde betegner en herdcrlig Borger-Tilstand

Xll. 354. 355 
Bonde Frikhcd, har Norge og Jylland ud- 

inerkct sig af ------ Xll. 343
Borejern, de mindre, asstaffcde ved Solv- 

verkct -— XI. 250
Borgerlig - Tilstand, Menneskenes, blandt 

voreFardre —- Xll. 325. f.
Boning (Jens) Guldsmed, fik ester Anssg- 

ning Slam og Trüber ved Pukvcrkerne
XI. 261 

--------- udbragte anseeligt deraf XI. 262 
Borup (Dr. Morten) var 24 Aar, da hankom 

til Skolen ------ xi. 366
--------- hjulpet sig frem i sin Skolegang ved at 

synge for Dorcne ------ xl 371
----------gik 9 til 10 Aar i Skolen xi. 374

Borup



Register over de i den XL og XIL Deel
Borup (Dr. Morten) blev den fsrste Rektor 

ved Aarhnus Gkoîe ------ XL 356
----------tog fin Doctor-Grad i Csln xi. 337
----------var navnkundig over ait i Riget for 

sin îærdom og Flid med Ungdommen 
XL Z58  dsde Aar 1526! Hans 82 Aar XI. 357

------— pan Hans Liîgsteen sees en Ferle og cu 
Greek ------ ------ xi. 333

----------hans Vita pan Latin af Ly fc b a nd er
XL 391-398

Brille-Ducater, t hvad Anledning ere sia'M
XL 100

Brittatria? de GamKs XII. 7. h
Brügman c iler Brochman (Johan) BcrgñMt- 

ffriver ------ XI. 211. 214,
--------- havde Haand med i en nye Bcrgord-

ning ------ —— XI. 220
----------var nær blcven dræbt i et Opror 

XI. 232
Bryflee (Anthon) forsi Opsynsmand over 

Golmsbergvcrk-, men blev siden Rigs- 
Cantzler ------ XI. 137

Bueeinum glutinofum —— XII 237
Bulaner ------- -----— XII 2K1
Bulcke (Betler) Kammevraad ogLivmrdicus, er 

med ved Golvverkets Modtagelse af 
Kongen ------ xi. 2i i

---------- (Ditlev) Sonnen, blev Directeur og 
Controileur ved Solvvcrket XI. 212

----------Oberberghauptmaud XI. 213
----------holder flet Huns -------- U>.
----------domt fra sit Embede — XI 214
Bulgarer, ñúscete urctteligen for Slaver

XII. 278
 -------- - cre Tyrker fra Wolga XII. 278

Burries , en Italiener, kaldet "Excellence
XI. 214

Bygninaer, de herligste, opfsrte uden Jcrn- 
Redffabcr ------ — XI. 125.

Bæltet er intet tilstrckkeligt Sk-ielnemerkr paa 
Regnormen ------ — XII. 225

Bændelorm, kommer ey af Vandet ind i 
Menneffet ------ — xii. 225

--------- har et andet Hoved hos Menneffet end 
hos Fiffene ------ ibid.

--------- funden i Gieddelever — Xll. 227
--------- i Hanen -------- — Xll. 229

Bærnms Iernverk, overdraget til ctJnker- 
cffentffab ------ — Xi. 133

Bøgeblade, visne, vandrende Xll. 89
Bøhmen, beboes endnu af Slaver Xll. 271 
----------.tidin' de nedsatte sig dcr Xll. 280 
----------frembringer ikkun tilfældigviis Guld 

XI. 119 
B^rstc-Splv —— — XI. 279

C.
Lalactri, Kongerige ------ XIL 390
Lalcedcm-Drppstee» ------ Xll. 218. 219
Lalcedoner sindes ey i Norge — X I. 329 
—— sindes paa Island og Færoerne

Xll. 217 
------- -- kan forædles af Kunstnere ib. 
----------cre for sig selv usmeltcligc x 11. 213 
Lalcedon-M^dre, tvende fundne paa Færoe

Xll. 2lg. 221 
----------hvorledes saadanne dannes ih 
Calculus differentialis, hvad indbefatter

Xll. 173 
Cantke Skoler ----- - — X). 349
Lapital, Rigernes cyendomlig rouklcrcnde, er 

cy den Myndt, som er as forffiellig Ge
halt og Vegt ' ------ XI. 304

Lapiteler, deres Oprettelse, hvoraf blcv for
anlediget ------ — XI. 349

----------maatte i det 15de Geculo underholde 
nogle Studerende i Paris — x 1. 337 

Larl de» Store begyndt forsi at bekrige Ven
derne ------ —- Xll. 276

Casfiodorus, HaandskriverhosKongikeodorik
Xll. 3, Not. 

----------en troværdig Skribent — Xl l. 4 
Lastor-Olie, hvoraf saacs — XI!. 383 
Cafas, vanffclige, afgiores bedre ved Forsog 

end Speculation ------ Xll. 152
Lettiske Sprogets Ovcreenstemmelse med det 

Jllyriffe ------ Xll. 101. f.
Centrum , Friktionens, hvorledes sindes

XI. 58-61 
Charming calamine, fra Engelland XI, 339 
Chasma (en Himmelens Aabning) sect paa

Gondmsr 1767 ------ Xi. 421
Lhristendommen har formildet de haarde Sæ

der i Norden ------ xn. 335. 333
Lhristian



forekommende Materier.
Christian II. gik i publik Skole i sin Barndom

XI. 369
----------afstaffcde Tiggeriet ved de Latinske

Skoler 1------ ------ XI. 373
-------— udgav en Skole Ordinants XI. 366 

380. 381. 383- 384- 385 
Christian III. udgivet en Berg - Ordning

X I. 124
Christian IV. var opmerksom paa sin Tids op- 

blvmsircnde Geographie — xil. 60
----------giordc en Revse indtil paa hiin Side

Vardvchuus ------- — Xil. 61
----------besage personlig en angiven Guld-

ertz-Minc, og lod Ersten deraf prove
X!. 100. 198. 199

—— Udfandt selv en nye Maade at smelte 
Ertzen paa ------ — ib-

•--------- undcrststtcde Vcrgvcrks Patroner med
Privilegier og Friehcder — XI. 146

—------- lod adskillige gange indkomme fremme- — 7Z.
de Bcrgimend ti! Rorge — xi. T71 Comedier, og andre Skuespil, opsortcs fordum 

----------hastede, selv at bcsce det opdagede
Solvvcrk ------ — XI 175

----------fornoycde sig i nogle Dage ved at be
tragte det ------ — XI. 176

—— lod det i fire Aar drive for egen Reg
ning ------ ------ XI. 177

- -------- gav siden Stadl holder Juul og hans
Jntcreffentcre Privilegium derpaa xi. 

177.-180
-—-— giordc selv Anlcvg til Bergstadcn Xl. 185
----------fortjener Navn af Norges Skyts-Hel

gen ------ ------ xi. 187
----------bessgcr atter Norge og Kongsbcrg

Xl. 190
——— ordinerede Gudsticncsten nsyere sam

mesteds ------ — Xi. 191
----------hans Tiende og Fordcel af Verket i de 

forste siorten Aar ------ XI 193
----------kommer 1646 sidste gang til Norge 

XI. 198 
----------var den gang i sit 70deAar XI. 199 
Christian V. udgav en Interims Bcrg-Ordi- 

nance ------ —— Xi. 143
--------- giordc Indbydelse til et nyt Partici

pantstab i Sslvvcrkct------ Xi igZ
Christian vi. besegle Sslvvcrkct og bcsaae 

Gruberne 1733 ------ Xl. 267

Christian VI. lod cfkersoge Gnldcrtz igien, 
men forgievcs ------ XI. 97. 267

-------- - gjorde med egen Haand Anmerkninger 
ved Tegningen til den nye Kirke, svin skul
de bygges i Kongsbcrg — XI 269

— -------havde mange berommelige Hensigter
XI. 271 

Christianis Fiord decker sig i to Decke
X*.  149 

-------— hvor dyb er paa dct dybeste XI. l6l 
Cirkel, den geographiste as Eckstrom, brugt 

til at maale Vinkler -— xil 67
Ciftercienfer Ordenen, naar blev forst op

rettet , - ----- — X!. 348. Not.
Cobolt-Blüthe fundet i Sclstab med dct gedie

gene Solv —— — XL 324
Cobolt - Eryer maae ved Prove have en vis 

Jldgrad, stal Farven ey blive sort XI. 323 
Logent hos Iornandcs, bliver Gotheni 

XII. 47. 48

i Skolerne af Disciplene — XI. 380 
------— aupriscs meget af Verulamio og Mor- 

hofio ------ ------ ib. Not.
Comete, til ¡CCÍ 1769 ------ XI. 424
Commisfion, sat over Sslvvcrkct i66i XL 210 
---------  over Obcrbcrghauptmand Bulke

XI. 214 
----------over Sslvvcrkct 1685 — XL 224 
----------over andre Bcrgverkcr — xi. 225 
----------en stor i Anret 1689 over Solvvcrket

XI. 228 
----------en i Frid. 4 Dd derover 'XI. 235 
----------en anden 1728 -— xl 250
— ------- en t sti at undersoge Pnkvcrkcrne

XI 273 
Committeredc, bestikke- til Sslvvci'kcts Di

rection ------ —— XI. 239
—— imellem dem begyndte tidlig Uenighed

XI. 240 
----------To af dem blcve arresterede <— ib. 
------ — men ved hoycste Retfrickiendte xi. 241 
Compagnie, det sorte, oprettet 1739 ved en 

Tydst Forordning . ------ XL 270
Lompaffer, dr almindelige style XII. 96 
----------et nyt opfundet af Herr Lorinier

XLI. 100 
Conferva geniculata —— XII. 313. 314
Fsf Corah



Register over de i den XI. og Xll. Deel
Loral, enNvrdfiordst — Xii. 300. 301 
----------cit n«t, vpfistct af Havbunden

Xll. 309. 310 
---------- at af hornagtig Art Xll. 311. 312 

'--------- de Zeylonste-------- Xii. 394
Loraldannede Calcedongreene Xll. 220
Loralsisterie ------ — Xll. 393
Lorallsidiste Calcedon Stalactiter XII. 220 
Corvo, den af nogle Geographer antagnc He, 

til at trekke den forste Meridian igicnncm 
Xll. 59 

Cosmas Indopleustes-------Xll 17
Crag merlder i fine Annales om de Nsrffe 

Bergverkerè Opkomst i Christian 3. Tid
XI. 128

Lroater, et Slavist Folk — Xll. 279 
Crotalaria juncifolia, V0PN' hsyt Xll. 363 
Crystal, ct lidet Stykke, fundet inden i en 

Kirftbñrstccn ------ — Xl. 323
Lrystallisationer ere allervanstcligst at oploft i 

den hecic Lithologie ------ XI. 327
Crystalli',crol Guld Lobber-Malm X>. 343 
----------Øplv, dets Oprindelse XI. 326 
Cyrillus ------- ------- XI í. 281
Cz.eclier, boet i en Deel af Böhmen Xll. 279

D.
Dagvandet bårer allene Grubcdriften 

Xl. 16$
Dalmater, et Slavist Folk — XII 279 
----------af gammel Herkomst — Xll 230  
Dampe, deres Merngde dependerer af Aarcts 

Tider ------ ------ Xl. 88 
Danste har fordrevet Hcrnlcrne fra deres Boe- 

pale ------ ------ Xll. 49
----------det crldsie Spor af det Navn Xll. 54  

----------Land- og Ferskvands Snegle findes tolv
Slñgter as ------ Xtl. 238. 239

Dantzig, Inspekteur ved Aardals Kodberverk
XI. 103

----------dsde paa Nedrcyscn til Kiobcnhavn i 
Snccsva ------ ------ Xl. 104

David fen, kon William) faget Privilegium
paa ct Kobber- og et Jernvcrk x¡. 216. Nor. 

Deel, en uendelig liden af Rummet, gives ey
Xll. 259

Deel, hver enkelt as al mutlid Tid lader sig 
meddele til mangfoldige Substancer til
lige —- ------ Xll. 265

Deele, hvad der kaldes -— Xíl. 161
----------oprindelige eller primordiales, findes 

ved alle Mixta, og ere cy Forandringer 
undergivne------ — XI. 323

---------- medfore en absolute Endelighed
Xii. 16$. 166 

----------af en mathcmatist Storrclsc, kan ud
trykkes i Tal ------ — Xii. 174

----------ingen virkelige crc »delelige Xll. 132 
Deichman, Bistop, beordres at beftc Solv- 

verkcts Tilstand ------ Xl. 245
----------bliver Commissarms med, for at un- 

dcrsogc samme og dets Administration
Xl. 250 

Deklinatorier giver en stsrre Rigtighed, end
Jnklinatoricr ------ — Xll. 95

----------style nn ikke det mindste i mnelig Fuld
kommenhed ------ — Xii. 96

Delelighed , dens ubestemte Fortgang
Xll. 185. 135 

Demokratie, hæderligt hos det gamle Nor
dens Folk ------ — XII. 326

Diegel (Johan) BcrghñNptMdNd — XI. 137 
Dimensioner, Planers og Legemers Xtl. 137 
Dimission, Disciplenes fra de offentlige Sko

ler i de aldre Tider ------ XI. 335
Diospyrps, et hsyñammkt Trae Xll. 393 
Disciple, vare i Forstningcn ikkun faa i Sko

lerne —*-  — Xl. 346. 366
----------deres Tal forogcdcs siden Xl 367 
----------maatte gaac lerngc i Skole XI. 363.373 
----------vare st.eggedc Karle paa 30 kil 40

Aar ------ ------ Xl. 374
----------iblant dem vare adelige — Xl. 363 
----------dr stecste vare fattige — X!. 370 
----------havde Tilladelse at betle paa Gaden ib. 
----------de havde en besynderlig Klædedragt 

XI. 3^2 
----------larte intet af Detydenhed

X!. 374. 375 £ 
----------agerede Comcdikr -------  Xl. 330 
--------- forte Sommer i By c — Xl. 331 
----------forkladte sig ved Fastelavns Tider ib. 
--------- bleve aarlig examinerede — xi. zg; 
—'— naar de fik udlerrt-----------------ib.

Dovre-



forekommende Materier.
Dovresteld er det hoyeste i Norge X!. 148
Dragehullerne, iv gamle Gruber vcdEhri-

siiania ------ ------ xi. 123
-------- -  cre af Apícola og Ziegler betegnede 

svin Sslvgrubcr -— ib.
Dramsfiord, er foiu en Arm af Christiani«

Fiord--------------------- XI. 149
Dreguizi ------ --------------XI1. 282
Drevlianer ----- ----- ib.
Dreyer, Berghauptiuand-------XI. 105
Druider, de gamle, holdt deres Disciplclam-

ge i Stole —— ------ xi 3^3
Druminer, eller spåede Ertzgange, kan stikke

meget viidt i Dybet ------ XL 162
Drnscr, de nu varelidc, fra hvem nedstamme

XII. 277
Ducater, nogle, myntcde ns Norskt Guld 

XI. 96. 99 
----------Svcnste af Svcnskt Guld, har det

SmaalandsteVaabcnisitPrKg XI. 120 
Dybde, Grubernes store, gier Driften og For 

dringen besvKrlig ------ XI. 162
D^be-Formular, en Pmstcs i Bayern j 

Munkealdcren — xi. 376. Not.

E.
Fchinorynchus ------- XII. 228 
Efterretninger, nogle, vm de Norske Gnld-

Ertzcr —------ XI. 93
«---------cre nyttige for Efterkommerne XI. 117 
----------Historiske om Solvverket XI. 145 313
----------om nogle Stccnarter og Ertzer, deres 

sorsticllige Tyngder ------ XL 320. f. 
Egeren, et Vand, een og en fierdcndecls Miil 

fra Solvverket, som er foregivct at vane 
grundlost ------ Xi. 162 

----------Loddet, og befundet mindre dybt >l>.
Eggehylser, giver Purpursneglen fra sig 

XI. 32. 34
----------voxcr langsomt frem-------- Xi. 35 
Egne, de omkring Bcrgstadcn Kongsberg

XI. 151. 152 
Eidsfos Iernverk, naar er oprettet

XI. 234. Not. 
Eidsvolds Guldverk, naar blev opdaget 

XI. in 
  dets Bcfaring   XI. 112

Eidsvolds Guldverk, hvorledes dets Guld-
kics seer ud ------ xi. 113

---------- hvorvidt avanceret med Gruben
XI. ii 5. Not.

----------hvad deraf er udbragt xi. 121
Elivaga, de Gamles-------XII. 24
Elly pi er, opfundne i Epicyclernes Sted flf 

Kepler-------— Xii. 200
Epicycierne, havde Thyco Brahe endnu stor 

Kierlighed for paa sit Uderste ib. Not.
Erfarenhed er for en Bergniand visscve, end 

Bcrgkyndighed ------ XL 162. 163
---------- leerer , at de rige Ertzer findes for i 

de tynde Gange, end i de ineegtige
XL 1Ñ7 

Ertzbierget, det rrldre Kongsbergffe XI. 152 
----------er cn Green af Storsieldct ibid. 
----------forekommer Fremmede Hoyt og stejlt 

XL IS7 
----------hvor Hoyt det kan ansees for xi. 15g 
----------dets Stejlhed eller hastigt Stigende

XI. 159. 160 
----------giver selv god Anledning til alle dets 

Fvrnodenhcdcr ------ XI. 168
Ertzer, Solvcrtzer findes ofte ved Siden af 

Gangen, og paa nogen Distance afsides 
fra den ------ ------------- XI. 166

---------- findes neppe nogcnstcds saa rige, font 
ved det Kongsbergskc Solvverk XI. 167.

186. 187.
— hvorledes behandles ved Indianske
Vcrker ------ — XI. 262

hvorledes angives — XI. 276 
hvorledes sorteres ved Gruberne ib. f. 
hvilke der salder ved Solvverket

xi. 278 
---------- virkelige, eller mineraliscrct Solo, 

falder ey der i Mamgde-------XI. 281
Ertzmaalet, hvor stort er ved Solvverket

XI. 276 
Essendrup, Okerbergamts- Forvalter, givet 

Efterretning om Guld-Anviisningerne
XI 114. f. 

Estland det Store-------XII. 42
Ethekrnger er de fornemste Rugier XI. 49 
Euclides har deri i st, at cn Circul ikke kan tø« 

res i nogen virkelig Punkt xii. igz 
S ff 3 Euclides



Register over de i den XL og xii. Deel 
Euclides har ikke demonstreret nogen uendelig

liden Vinkel ------ Xii. jg4
Europa har ikkun faa Guldverker XI. 119 
Evagorer, samme som Vareger XII. 42. 
Evighed, en metaphysiff og en mathcmatifl

XU- 25S 
----- -— Guds — ------ XII. 268 
Examina, offentlige i Skolerne, har i de erl- 

dre Tider vævet paabiidne xi. 384. 385 
Examination, langvarig, over siet Forhold ved

Sslvverkct ------ xr. 214
Exempler paa ecns betydende Ord i det Jk- 

lyriffe og Ccltisie Sprog xii. 104-132 
Expedient, et bestandigt, til H-clp ved Golv-

vcrket, paafunñt af Bisiop Deichman
Xl. 263 

Exteriores bcmcrker hos latinske Skribenter de
Steder og Folk, som ligge og boe mod
Vesten — ------ Xii. 29

----------dertil har Jornandes regnet alt det, 
som ligaer Vesten for Aster soen og den 
Finsie Bugt ------ Xii. 30

F.
Faareflynderen findes ikke i Vandet XII. 223 
- --------er en egen Art -------- Xil. 224 
Fallbaandene, eller de rette ALdelgeschiche i

Golvverkct, sirekker sig langt fra Kongs
berg ------ ------ XI 157

---------- hvad der har foranlediget, at kalde
dem Hoved-Gange ------ XI. 167

Fallerne, eller de adle Baand t Solvverket,
ere af forffiellig Stcenart fra den egentlige
Bergart ------ — xi. 157

---------- man er cy cenig om, hvad derved
egentlig forsiaaes — XI. 166. Not. 

---------- de Kongsbergsse har et vidtlostigt
Streg —— — xi. 167

Famlestcrnger, Mallens, ere sex XII. 137 
--------- cre i idelig Uroe -------- Xii. 143 
Farncrs, den Plads, hvor det Aardalsie Kob-

bcrvcrks Smelte-Hytte siaacr XI. 103
Fafciola barbata ------- XII 227
Feld-Riesel, Jslñndff rod, er snarere et Slags

Lava ------ —- XI. 335
Ferle, et Insigne, til at betegne et Gkole-

Embcdk ------ — XI. 383

XL 148
XIL 40
XII. 44
XII. 45
XII. 47
XL 422

Servie ere Finner — Xil. 40 
Fest, en Malabarist ------ XII. 388
Fexl, som kan degages ved det gcographiste 

Instruments Vérification XH. 68 
----------sammes Graudiers Bestemmelse 

XII. 69
----------som kan ittdlsbe, ved at inaale en 

Vinkel dermed ------ ib. •
----------hvorledes samme kan haves eller for

mindskes ------ — XII. 70
------ — ved Polhsydernes Observation, hvor

ledes kan ndsindes og rettes XII. 75 
----------af Uagtsomhed i et 1773 udgivet 

Skrift om Inklinations Compassct 
X'.l. 96 

Fidéseng, ligger Purpursneglcns lille Mave 
■ Udi ------ ------ XI. 15

Fillefield er ikke saa hsyt, som Pontoppidan 
har paastaact ------ •

Finnaither — ------
Finnerne har cy giort sig bckicndte 
----------verret meget fredelige — 
----------cre fmaa as Vcxt -------- 
Fiffe-Lys, hvad er ------
Fistcrie, hvorledes har verret i 12 Aar paa 

Ssndmor —— xi. 427. 4?8
Firstiernerne, Grunden til deres Bcosgelse 

opfundet ------ XIL 194
Fladorme ------   XII. 224
---------- stribede —— XII. 227 
Fleischer, Bergraad   XI. 227
----------bcffyldcr Schlanbnsch XI. 228 
—------ afínales som en underlig Mand

XI. 230 
Fliegenstein, gediegen Arsenik, funden i Så 

vcrket ------ ------ XI. 324
Flintesteen, den rette, findes cy i Norge 

XI. 126. 329 
----------nogle udglsdede giorde Vandet salt- 

agtigt ------ ------ Xi 330
Floderne Volga og Rama har rimelig en- . 

gang hñngt sammen — Xil. 22 
Flod og Ebbe, bruger nogle til at udmcrke 

sig den ventende Vind — xi. 416 
Floer ere tykke Regnskyer i Norge XI. 92 
Flotzer findes i jcvne Egne i Norge XI. 149 
Flusspat-Syre, et opdaget Gnursalt 

XII. 286
Flusspat-



forekommende Matener.
Flusspat-Syre c plejer Guld XII. 289 
Fstyfieldet, ct Hoyt Field vcd Bergen XI. §2 
Foedviigs - Mariner, mñldrr Olavs Mag

nus 0M ------ XI. 127. Nor.
Fokkefrieheds Land, det reite Xll. 325 
----------har Norge langer vmet, end Danne

mark ---------------------Xli. 356
Foraaret er den tsrreste Tid i Bergen XI. §7 
Forandringer, utallige, paasiaae nogle, at 

kunne have havt Sted i Verden Xli. 24.9
• --------- en uendelig R«kke deraf er mmielig

XII. 250
--------- i Thermometer, indtreffcr fielden om

Sommeren ------ XI. 404
----------voldsomme i Barometret, ere ey rare 

i uroligt Veyr ------ XI. 403
----------ere Maalet, til at udmaale Tiden

XII. 253
---------- mindste ved Myntefodcn forer inange

Befsarrligheder med sig XI. 301
Forbund, det forste, imellem Tyrker og Ro

mere ------ —— Xii. 34
Forbud mod smaa Myltts Jndforsel, og god

Mynts Udforfel, er forgieves XI. 305 
• --------- naar kan siges at have Sted XI. 306
Forestillinger, rigtige, h«r de Gamle havt 

over de Dcclc as Verden, som de kiendte 
xn. 53 

Formuler til «t finde Friktionens Centrum 
XI. 58.-61. 69-76----------hvorledes samme ffulle bruges XI.  

6z. 75 
Forordning af 1632 om Friheder og benaad- 

ninger ved Bcrgverkcrs Optagelse XI. igg 
---------- Anledning til samme Forordning

XI. 189  af 1636 o ni Straf for dem, somaf-
strclke fundne Ertzbierges Aabcnbarelse, 
og Belonning for Finderne — XI. igi

---------- jgientagen 1643 i Christ. 4 Recafs
XI. 193

---------- af 1723 om Geders Afstaffelse i Solv- 
vrrkets Circumference — XL 247 

----------igl'enàet ved en seenere Placat
XL 248

—------ af 1730 om de Norste Jernvcrker og
Solvverket, som den ßdste i Frid. 4 Lid 

XI. 266

Forordning af 1734. om Löverdags-Pmdl- 
kens Afstaffclsc i Kongsbcrg, og Arbeydet 
paa den Dag ------ XI. 268

----------fif 1735 om et ftit Jndkiob paaKongs- 
berg ------ ------ ib.

----------"af 1736 om S traf for Solvtyveric paa 
Kongsbcrg ------ ------ ib.

Forraadnelse gaaer den dode Malle hastig udi 
XII. 145 

Forstiel, paa at vatre virkelig ncndelig og at 
ikke endes ------ — Xli. 167. 251

—-— imellem en mctaphysist og mathematist 
Evighed ------ —— Xll. 255

--------- imellem Thyco Brahes og Picards Me
ridian af Uraniborg xii. 191. 201. s. 

----------imellem Mneligheds Virkelighed og 
Tings Virkelighed, er fornoden at giere 

XII. 263 
Forstamt, et oprettet paa Kongsberg XI. 270 
—— sammes forste Arbeyde ib. 
Forstvæsenet, sat i forbedret Stand ved Konas- 

berg ------ ------ XL 268
Forstg, adstillige giorte, at finde Guld i Nor

ges Bergverkcr ------ XL 102
------ — anstillede med det crystallinstc Muur- 

salt ------ ------ XI. 431-436
----------med Seltzer- og Pyrmonter-Vand

XI. 438 
---------- de som ere giorte med Jnkkinations- 

Cvmpasset, ere endnu for faa XU. 93 
----------et anstillet i Petersborg paa Vandets 

Reaction ------ Xll. 149. 150
---------  et Par, giorte med Purpur - Snegle 

xi. 33. f. 
--------- om Tsy, farvet med Purpur, eyveyer 

altid ligemcget ------ XI. 45
--------- med at plante Eegestos i Norge

XI. 271 
--------- med pulveriseret Calccdon og Kride 

Xll. 2ig. No-r. 
----------med straalet Zeolith — Xll. 221 
- -------- med Flusspath xn: 285.-288. 290 
----------til en Skole-Historie — XI. 345 

Fortælling om en Saudsteenblok paa Bierget 
Tri'pndi -— ------ xii. 387

Fossum Iernverk, var Preben von Ahnen 
Eyer af ------ ------ XL Not.

Fred, stnttet 1613 til Knamd — XII. 61.
F ff 3 Friderich



Register over De i den XI. og XII. Deel
Fruens Larme-Siim, fuld flf Jv.fusions-

Dyr ------ — XU. 229
Fñlledsñab, have Sarmater ey havt >ncd Sla

ver ------ ------ XII. 272
F^l-Traade hos Land- og Fcrstvands-Snekker 

XII. 238

Friderich IH. ladet flaae Guldmynter afRorsk 
Guld ------ ------ Xi. iot

--------- verrct vcd Kongsberg, og givet Almuen
i Sansvwrd Friehcd ------ XL 202

----------indrettet et Oberbergamt xi. 205-207
----------udlsstc Participanterne as Sslvverkct 

XI. 210

----------hvorledes han betalte dem xi. 211
Friderich IV. gior adstlliqe Forandringer ved 

sin Rcgicrings Tiltrcedclsc — xi. 235
---------- bessger Sslvverkct ------ XI. 239 
----------hefter det tilligemed Kronprindsen

XL 243
----------ester hans Dod ffccdc mange Foran

dringer, som og stkaktesig til Sslvverkct
XI. 266

Friderich V. bessger ligeledes Sslvverkct
XL 269

Friegivire, deres crldste Vilkaar i Dannemark
XU. 340. f.

Friktionen, eren betydelig Post at see paa ved 
Maskiners Indretning ------ XL 47

----------er en af Naturens Virkninger, som 
vanskelig lader sig bringe under almindelige 
Love ------ ------ XI. 54 

----------er anderledes i en circnlerr, end i en 
retlincd Bcvergclse ------ XI. 48

----------dens absolute Virkninger mod Punk
terne i en Linie, er i Forhold as Distan
cerne fra det fsrstc Punkt — XI. 49

----------er i de mindste Hastigheder mestendels 
i Forhold med Hastighederne Xi. 50

----------voxer ikke immcrhen med Hastighc- 
dcrne ------ ------ XI. 51

•--------- dens Middelvcrgtstangs Larngde XI. 52
----------dens Virkning i to Punkter, som be- 

vñgcsom et feelleds Centro, erproportio- 
ncrct Distancerne fra Centro XL 53

----------hvor dens Centrum er — XI. 57
----------dens Centrums Distance, beregnet  

over nogle Planer ------ XL 63. 64 
---------- hvorledes Phvfici ansee den XL 68  
Frostpunkten i Norden troes at vcrre lavere, 

end i de Sondre Lecndcr — XI. 149Frugtbarhed, hvorledes har v«ret i 12 Aar 
paa Sondmor ------ XI. 427. 428

Froe-Levcren opfylt mcd LEg — XII. 229

G.
Gabe Gottes, en meget rig Sslvgrube

XI. 241. 242 
----------er forffiellig fra de vorige Kongsbcrg-

ske Gruber ------ ib. 243
Gabel, Stadtholder------ XI. 214
---------- (Frid. Viih.) Jnstitsraad og Berg-

hanptmand ------ xi. 105. 240
—-— bliver Obcrbcrghauptmand xi. 244 
----------bliver syg, rcyser bort, og doer

XI. 267 
Galden as Mallen, stal vcrre et M-ddcl mod

Vorter og Sycnsvaghcd xn. 146 
Gangarter, hvori gedicgcnt Svlv indeholdes

Xi. 280
Gange, i Solvvcrkct, stryge fra Asier til

Vester ------ ------ XI. 155
----------ere mcrgtigst og nicest crdlc i det mid- 

tcrjieDyb ------ Xi. 162
----------Kobber - SolvhMg, Blyc rc. maac

ikkun optages as Gevcrrkskab, og i mindst 
inddecles i 120 Lodder XI 268 

Gardenia, er meget gummifuld XII. 390 
Gautigoth, et stridbart Folk XII. 41 
Gavebrev, Bisp Tures , til Riber Skole

XI. 367 
Gedde (Ove) Adniiral og Opsigtsmand mcd

Sslvverkct ------ XL igi. Not.
---------- var cn af de stsrste Intcrcffcntere

dcrudi ------ xi. >82.183
----------gjorde den fsrstc Ostindiffc Rcysc og

Anlcg til Dansborg paa Trankcbar ibid. 
■--------- lod bygge Tislcbroc ovcrLaucn Elv ib,
----------hans Omhue for Sslvverkct Xl 203 
----------(Brostrup) Oberbcrghaupkmand, lod 

besigtige en gammel Blycgrube xi.
124, Nor. 

---------- skriver i et Brev til Stadtholder
Krabbe, at han og har bcsigtigct det Bcrg- 
vcrk Golmsberg ------ xi. 134

Gedde



forekommende Materier..
Gedde (Lrostrup) holdt Lopin for dm ene

ste Aarsaa til Uordenen ved de Norden- 
ficldstc Verier ------ XI. i95

—-------opferte sig med Distinction pan sin
udenlands Repse ------ XL 204

----------lod sig kalde Rigets Oberbcrghaupt- 
mand ------ — Xl 2O5

----------var tillige Amtmand over Numn'.edal
XI. 209

----------gjort Forflag, at Kongen fluide tage 
Solvverket til sig ------ xi. 210 

—— var en as de Beordrede til dets Mod
tagelse ------ ----- - XI 211

----------blev misfornøjet, tog sin Assied og  
dode ------ Xl. 212. 2lz

----------(Christian) Amtmand paa Born  
holm, befaret Solvverket ester Kongelig 
Besalning, og givet Rapport om dets 
Tilstand — ------ XI. 2i5

----------gjort Forflag til Besparelse derved ¡b.
Gediegene frembringes af de mineraifle Vande

XI. 167
----------hvorledes kan blive fanget alt , og an

grebet — ------ XI 262
----------hvorledes falder ved Kongsbcrg Solv-  

vcrk ------ xi. 278. 280
----------Solo er ikke faa rart som Capel. Solv

XI. 344
Geographer, de fleeste, trekke den forste Me

ridian igiennem Fcrri ------ XII. 55
----------tK riore j pet sextende Aarhundrcde 

XII. 56
Geographien har med Vanflelighcd ladet sig 

bringe i Hoydc ------ Xll. 55
Geometrien har intet, som bestyrker en nen- 

dclig niathematist Slorrelse Xii. 175
Gepider, boet i Daeicu XII. 247. 277
Geschiche, de «dle ved Solvverket, ere ikke 

indsiutlcde faa smrvcrt, som man har troet
XI 153

Geter, gjorte til Gother ------ XII 4
Severkflab, oprettet i Solvverket Xl. 177
Gieddekratftren ------ Xii. 23a
----------Hunnens Beskrivelse XII. 231
----------Hannens-------- — xlL 234
Giell finnens Strå rier er »bestemt hosFiste- 

arterne ------ XII. 293. 294.
Glashütte, anlagt »Norge — XI. 271

Glasser.(Johan) var Bergmester ved Golms- 
bcrg Verk, vg giorde den sorste Indret
ning derved ------ X!- 137- 138

----------blev siden Bergmester ved Schwartzcn- 
berg ■ -—7- ------ Xl. 139

Glas-Spathcr, som indeholde Solv Xl. 279 
----------gennemsigtige og uden Farve xi 327 
Godheim, hvor ligget ------ XII 41
Golmsberg, et gammelt Norflt Bergverk 

X!. 123 
--------- dets egentlige Beliggenhed vides ey ib. 
--------- er af Sperling og andre paastaact, at 

vttre dct ældste Verk her i Rigerne
Xl. 124 

----------dets Navn kan man ingensteds finde 
igien ------ ------ xl 128

----------nogle troe, det har ligget nær ved 
Opflo ------ ------ ib.

----------har ikke været det gamle Kobberverk 
Slygstnl i Sove Tcllemarken Xl. 129 

----------kunde maaflec være den Blycgrube 
paa Trog i Bamble ------ Xl 133

---------- hvorledes dets Ravn er blevet foran
dret ved Udtalen as Goldmvsverg til 
Golmsberg ------ ------ Xl. 13;

----------hvad der soraarsagede, at det blev for
ladt ------ ------ XI. 136

Gorgonis, en Nordsiordfl XII. 302. 30Z 
----------en forkominet — xii. 304. Not. 
Gotherne have engang vandret ud fra vort 

Norden ------ ------ XI1. 5
---------- doet paa andre Steder, ssrend de naae- 

de tæ Romerste Grændser — Xii. 6 
Gottes Hüls in der Noth, en Grube, som 

tidt har understottet Solvverket Xl. 255 
03tv.ob?tg, ben Bergart, hvoraf Ertzbierget 

bestaaer ved Kongsberg — XI. 154 
Grabou (¿Xdolpb Ftid.) den sorste Berghanpt- 

mand paa Kvngsberg-------Xi. 177
Granaste Kobber, hvortil brugt ved Svlv- 

verket —— ------ XI. 217
Granater, fra Nordlandene og de Norste 

Jerngruber ------ ------ XI 33c
Srannier, de gamle Indbyggere i Bahus- 

Lehn ——------- XU- 49
Grannit, den rode, Mængde af i Norge

XI. 150 
---------- hvoraf har sin Oprindelse xi. 154.

Gronovius



Register over de i den XL og XIL Deel
Gronovitis har bedst beskrevet Mallen XIL 13; 
Grube, Berghauptmand —— XT. 177
Gruber, nye, opdagede ved Kongsberg

XT. 153 
--------- ikke mange der anlagte paa en og sam- 

me Gang, men vel paa et og samme Fall- 
baaud —- —— XI. 167

----------maac gemcenlig i bisse Wer indstilles 
paa 250 til 300 îachter xi. 160. Not.

----------nogle varet i Drist sorend Solvvcrkct
XI. 169. 170 

--------- hvor mange har varet opdagede, da 
Gcverkstabct tog Solvvcrkct i Possession

XI. 183
------ — hvor mange i Doctor Normands Tw 

• XI. 186
------ — Fra 1632 st,ilde ester en Beflnlmng af 

Interessenterne ikkun Ti drives XI. 157 
----------een, kaldet Hannibals Grube, fundet 

1642 —— ------ XI. 192
■ --------- til den blev forstrcvct et stort Antal

Bcrgfolk fta Tydskland —- ib.
----------164; blevc en Snces byggede xi. 197  
•--------- 1648 vare 23 i Drift — XI. 200

----------1673 var deres Tal 8« — XI 216 
----------1684 var der 67 Gruber og Schnosser

XI. 222. 223
— -------- hvor vidt vare assynkcdc i Schlanbu-

schcs Tid ------ — XI. 237
— ------- hvor mange nye i hans Tid optagne ib.
------ — 1721 blev deres Tal foroget med stcere

nye ------ ——- xi. 245
----------adskillige gamle paa nye optagne

X I. 272
■ --------- andre opdages — — Xl. 273
Grunden til Forstielleu i Vinklerne ved Thy-

eos og Picards Meridians Afvigelse
XII. 207. 208 

----------til vort hecle Soclsystcms Orden er 
lagt paa Hvecn-------X[l. 209

Grundevirer, til de rige Ertzer og Metaller, 
hvor stal soges i Ertzbicrgct XI. 164. 165

—— indeholdes i Fallbaandene XI. 166
■ --------- bliver »icere adsprccdt, naar samme

indlades i magtige Gange XI. 167 
Grundjsrde, hvad ere ------ XII. 285
Grundlinie for Trianglerne ved Opmaalingcn 

paa Kiobenhavns Amt — xn. 71

Grundved — - ---- XII. 304
Grüner (Peter) Myntmester iNorge XL 289 
Grcrst, la'rtes i de aldre Lider siclden i Sko

lerne — —— XL 378
Grceker, boet i det Europaiste Tyrkie 

Xu. 272
Grcrndser, imellem Europa og Asien, hvor 

de Gamle har sat — XII 20 
---------- hvilke de rette ere for Jornandis

Seanzia — ------ xu. 22
—------- hvilke de Gamle holdt for de Ddcrste

af den da bekiendte Verden XU. 55 
----------hvor en Tings er -------- XIL 162 
GrcrnvLFt, hvortil bruges paa Sslvvcrket

Xl. 276
------ — indbragt i Stedet for Penning xi. 293 
Gr^ndcrls Bierg ------ XI. 107
Gudleik Gersti — —— XIL 33
Guld Anviisning, ved Kongsberg Solvverk 

XI 94. 95
Guld, hvorledes miueraliseres, har Henkel 

viist - - -------------- XI. 94
----------af hvad Beskaffenhed findes i Bicrg- 

vcrkerne — —— ibid.
----------et lidet Stykke Kongsbergst med Fri- 

derich IV. Brystbillede paa XI 97
----------indeholdes i mange Kobber-Ertzer 

XI. ur

----------store Stykker ere rare Pbæuomena 
XI. 118

----------gedicgent, fundet i et Kobbervcrk 
XI. 102

Guldertz, Gronlandff ------ XI. 93
----------Norst, nedsendt til Kisbenhavn, vid-

/ste ingen at behandle — XL 101
------ — for nogle Aar siden opdaget i Eidsvold 

Sogn ------ -— XI. in
Guld-Robber.iLrtz med Skovl XI. 343 
Guldmine, den forste i Norge 1644 funden

XL 99
---------- fil funden 1701 i Juel Grube XI. 97
----------om nogle haves Efterretninger fra

Christian IV. Tid ------ XI. 99
------ — en angivet at vaere funden paa Barboc- 

Gvds ------ ------ XI. 100
----------en opdages af en Bonde XI. 101
----------den yngste opdaget i Eidsvolds Sogns 

Aldminding ------ XI. ni
Guldn-rs



forekommende Materier.
Guldncsa Robbervsrk, ligger paa Vestre Side 

fea Snndsbcrg — XL. 13.1. 132
----------Traditionen om dette Berks Vigtig

hed i.forrige Lider ------ ibid.
----------dets Erl; stal have verret rig baade paa

Kobber og Solv ------ xi. 133
----------maae verre det gamle Golmsbcrg xi 135
Guld og Sslv cr Maal, hvorefter andre

Bahre determineres ------ XI. 303
Guld stuffs, en Kongsbergst, findes i det Dres- 

mste Natural-Cabinet ------ Xi. 95
---------- en ncdscndt til Kiånhavn med Po

sten, men blev borte ------ Xi. 113
Guldverker, de fleste, ere af ringe Impor

tance ' ------ XI. 118.-128
Sttstefiñld, det hoyeste Field Ssnde'nfields i

Norge — ------ B Xi. 152
Guttoner ------ ------ XI!. 41
Syldiñ S-lv holder pr. Mark en vis Deel 

Guld ------ ------ XI. 95
——— er fundet adskillige Steder i de Norstc 

Bicrgvcrkcr ------ XI. 97. 98
----------iseer as Kougsbcrgs Blyegangs-Ertzer 

XI. 113
----------bor samles til en Smeltning XL 117
----------dets Estersogning sorttvrcr meget af 

Vcrket ------ X1. 234.235
Gñpel eller Gaipel, en Kongsbergst Tonde, 

hvor meget holder ■ ------ x 1. 275

H.
Haab, Bergmandens, underholder ham, men 

cr meget misligt —- XI. 121
Haandsteene, modtagne i et Aar allene af 

Kongen fra Solvverkct for en anseelig 
Sum ------ xi. on. 283-286

----------nogle cre tilladte at seelgcs paa Kongs- 
bcrg for 1 Riksdalcr 12 Skilling Loddet 

XL 343. Not.
Hagel, folger ofte med Torden og Lynild paa 

Sondmor ------ xi. 411
Hakmette, et Norst Minerale X I I. 317 
---------- tre fvrstiellige Slags deraf bcstrcvne  

og provede ------ Xll. 313.-320 
Halfdan den Gamle ------ X I!. 44
Halic; i Polen ------ Xll. 281
- --------i Rusland —- Xll. 282

Hallin ere vore Forfadres Halftiscr Xll. gg 
Hamborg har i mange Aar trart Fordeelen 

fra Dannemark — XI. 302. Nat. 
Handel, med Pelsvcrk i Rusland og Sibérien, 

er gammel — ------ ' Xll. 34
Hane havt Bandelorme og andre i fine Ind

volde —-— ------ Xll. 229
Hårtog Field, i Haranger Lehn XL 151 
Halims (Hent. Sigism.) bestilles til Hyttcfvr- 

valter og Bergmcster af Oberbcrghaupt- 
manden — ------ xi. 208

----------bliver siden Obcrbergamtsforvaltcr
XI. 209 

----------beordret med, at modtage Solvverkct 
paa Kongens Vegne —- XI. 211

----------(Johan Sigism.) Sonnen, bliver nobi- 
litcret og Stiftamtmand x 1. 208. Not. 

Hastighed, cl Lcgcms i Faldet ved sin Tyngde
XII. 153 

----------uendelig stor, kan cy statueres i Praxi
Xll. 155 

Hav, mod Norden, de gamles Tanker derom
Xll. 6 

----------det Kaspiske -—------- Xll. 16 
Havkulje, cr en Soclgangs Vind Vester paa 

Norge ------ ------ XL 88
Helbach (CaCpr) (N stor ChyMicus og Kttîlst- 

ncr ------ -------------- xi. vor
------— verret lange bckicndt i Dannemark

X!. 102 
Hellewel ([ames) cn Englander, kiobt Aar- 

dals Kobbcrvcrk ------ XI. 106
----------giort Forsiag, at bruge Engelske Vind- 

cller Trastorne, til at smelte Ertzcn ved ib. 
--------- forlod siden dette Vcrk igicn ib. 
--------- maldtc sig, at kiobe ester forpagte 

Solvverkct ------ XI. 267
Heltzen (Etatsraad) forst Berghauptmaud og 

siden Oberbcrghauptmand XI. 272
--------- dode nformodentlig -------- ib. 
--------- i hans Tid blcve giorte adstillige Jnd- 

rctningcr ved Solvverkct X I. 275 
Hem mingi us (Nicol.), gik 22 Aar i Skole

X I. 374 
--------- skrev jammerligt -— xi. 375 
--------- lagde sig efter Grast XL 37g. Not. 
Hermnndmer, hvor har fordum boet

Xll. 271 
G g g Hcrulcrne



Register over de L den XL og xn. Deel 
Herulerne har engang beboet Halland og

Skaane -— ------- x 11. 49
---------  og Pommern —— x 11. 271 
Hcvelli ------ —— XI!. 276
Heyre, tø Arter sorte , med hvide Halse

XII. 398
Hinde, filmet, omgives alle Snegle med 

XI1. 242
---------- bcfiaaer af tre Parter xn. 243 
Historie, lerrd, kan og udarbeydes over Geo

graphien ------ ------ xi 1. 52
Hiulbaar, hvorledes er indrettet ved Sokv- 

vcrket ------ ------ xi. 275 
Hinlsnnrreren ------ — Xlt. 228
Holdens Iernverk, gav Kongen Privilegium

paa til Admiral Gedde og Befalingsmand
von Ahnen ------ Xi. 211. Not.

Holmgardste Xjge ------ X11. 283
Horae canonicae, hvortil bestemte XI. 349 
----------over deres Iagttagelse har Canikcrne i

Lund bcsvirrct sig ------ ib. Not.
Hovedsprog, det gamle Celtiffe, er Kilden

til adstilligc yngre ------ XII. 102
Hovedstoller aåggcs til Solvverks Gru

berne ------ ------ XL 244
Hovedgangen, indrettet til et Laboratorium

’ X 289
Hovedtrianglerne, ved den gcographific Op-

uiaaking, hvorledes crholdte Xtl. 71Hudel ser, gicnnemgaae Larverne firdvanligcn 
XII. 91 

Hunkelät (Hgltv.) Bcrghauptmand XI. 172 
Huniche(Chriítoph.) BerghñIIptlNÑNd XI. 99 - -------- Oberberghauptmañd i Lopins Sted 

XL J99Hunner, deres Herkomst — XIl. 40. 277 
Hunugarer ------ ------ X I I. 34
Hydranlfiî Maskine, den Segneriste

X 11. 151. 152 
Hydrostatiken, brugt til at Ndsinde Propor

tionen af tilhobe blandede Metaller
X!. 343. Not. 

Hyperboreer ------ ------ XI i. 21
Hytte, en grundmuret, opbygges ved Kongs

berg med 2 Smelteovne — XI. 209
----------en nye i Nnmmedalcn — xi. 273 
Hcrrfle, tynde Skyer, som driver langs med

Horizonten til Wen eller Norden, xi. 414

Hoeg, Stadtholder, holder en ffarp Examen 
i Kongsbcrg —- XL. 232

H-ins, vilde, i Cakactri — xn. 390. 39j

I-
Jacob, Hertug af Curland, eyktNsrffeBcrg- 

vcrkcr ------ — X I. 208. Nor.
Iafnapatnanl, i Zeylon X I I. 393. 395
Iagttagelser, meteorologiffe for 12 Aar paa

Gondmsr ------ — xi. 399. f.
----------Hensigten med samme -------- ib. 
----------Nytten deraf ------- X i. 400 
Jarl var cy hæderligere end Bonde X11. 354 
IarldFmmet var k de forste Tider ry arveligt

X I I. 363 
Iarlebergske S-lvhaltige Bergverk ligger

paa Vestre Side as Drammen xi. 150 
Iaspis, rod, fases i Norge — XI. 132 
----------er dog snarere et Slags Porphyr

XL 150 
Iazyger, et Lettisk Folk —- Xil. 2gi 
Ibenholt, det sorte, hvorledes voxer

x 11. 385. 397- 398 
Iern var ubckiendt i America, sorcild Euro

pærerne kom derhen ------ XL 125
----------er paa sine Steder endnu overmaadv 

dyrt ------ 1 ------ XL 126
----------vplsst af acidis, paatager det sig ad- 

ffillige Farver —- xi. 323. Not.
Ierngruber, Iernverker, rige udi Norge

XL IS2 
----------adskillige drevne for Kongens Regning 

forsi i det 17 be Aarhund re de XI. 171
----------det crldste —— xl. 190. Not. 
Iernmalm, har de Norffe Jndvaanere vidst 

at smelte fra umindelige Tider af
XI. 124. 126 

Iern-Tilvirkning, ved Smidning, bruges 
endnu i Ssterdakcn ------ x i. 12S

Ihlerg, er en Urtemand paa Malabarist
XII. 386 

Jis, kan Vandene belegges med, uagtet Ther
mometer staaer 10 a n Grader over Fry- 
scpunktcn — —- X I. 405

Ikter i sodt og salt Vand ere ikke Faare-Jkten
XI1- 224 
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Ild off Blinken i Luften, secs Mldortidon
oí» Sinteren i Norge — XL 422 

Illyriste Sprogets Avereenstemmolse used 
det Celtisto ------ XII. 101. f.

forekommende Materier.  
jornandes har ry digtet fine Beretninger 

XII, 4 
- -------- kaldet vort Norden Seanzia xn. 0 
------ r— bestriver Brittannien Xd. 7 
----------har dog fulgt «ldre Beretninger 

XII. L
Inddcettng, Norges, verret meget foranderlig

XL 131 
Individuelt, înaac verre bestemt xn. 251
Indsigt, den rette, i Myntversenet, har de 

manglet, fom har givet Forsiag til de 
mange Mond Forandringer XI. 305- 307 

Indffnd, de forste Partieipanteres i Solv- 
verket ------ xl igo. igi

Indvoldsdyr, de sieeste opdagede af Gron- 
lernderne ------ XII. 23Ä

Information, privat, kunde i de erldre Tided cy let faaes ------ XL 369 
--------- er i vore Tider ofte siet nok Xl. 370 
Infusions-Dyr, utallige, feote i en Draabe

Slilm af en Froes Tarme xn. 229
Inklinationen, hvor noye kan bestemmes paa 

Landjorden —— xn. 95
------ — paa det noreste i Kiobenhavn XII. 97 
Inklinatorier, til hvad Rigtighed kan brin

ges paa Landet ------ xn. 94 
----------med dem kan cd naaes den Rigtighed, 

fom med Deklinatorier — xn. 95
Ingvisitiong-Lonnnission 1728 paa Kongs- 

berg ------ —— XI. 250
■--------- varede i 3 Aar -------- XI. 266
----------om Solvtyverie sammesteds Xl. 268 
Insektbolig, en nye, opdaget XII. 86 
----------dens Stsrrelse -------- XII. 89 
Interessenter, see Participanter.
Ioendalselven — ------ XI. 153
Ioensknuden, en liden Bergknaddo eller Top 

ibid.
Jordanes, fnldks 0g Jornandes XII. 2 
Iordbeffrivcre, har fulgt de Mdres Vild

farelser ------ —- XII. 5
Iordeyere vare fordum de ecneste Frie Ma:ud

XII. 330
Jordfæstere, de gamle Tiders, bleve ved at 

vivre Frie Mamd ------ XII. 353
Jornandes har kundet give gode Esierrotmn- 

ger om Gotherne og Norden XII. 2
—------- hans Fortrin for aldre Skribenter

om Norden -— XII. 3. 5

------— hvad han indbefatter under Seanzia
XII. il 13

— ------ har strakt samme langt hen mod Asten
XII. 15. 20. 2Ï 

——— navner de Danste og Gotherne som 
SeauzienS Beboere, og deeler dens Ind
byggere i to Classer ------ XII. 29

Iordstielv, et heftigt, skoet i Norge kort for 
Solvvorkets Opfindelse XI. 173

----------fornummet nogle gange i Norge fra 
1761 til 1773 —- XI. 423

Ister, de gamle, boede i Seythien XII. 28 
----------Beskrivelse over dem — xn 27  
 giere Toge til Brittannien xn. 28 
Irgens (Joachim) Kongelig Kammertiener, fik 

Privilegium paa Rsraas Kobberverk 
XI. 199 

---------- (Henning) en Brodorssn af forrige, 
bragte Kobberverket i Confusion, og blev 
domt til Muniholm Xl. 238. Not.

Islandsk Lrystal, Spntum objecta duplicans, 
' t bemerkelig Steenart — XI. 325

— — kan cy henregnes til de fuldkomne
Gibsarter -—- ib. Not.

----------rar, for sin Pelluciditet xi. 327 
Jubelfest, Solvvorkets 1723, hsytidelig holdt 

i 3 Dage ------ Xl. 246. 247
jael (Jens) Stadtholder i Norge, lader forsi 

belegge Sslvvorket-------XI. 175
---------- fmur sidon med Jnterossentore Privi

legium derpaa ------ xi. 177. f.
Izide, en omvendt, har overdrevet beskrevet de

Rorste Biergverker — XI. 93

K.

Aalkspath er den fornemste Gangart eller Ma- 
trix- ved Sslvverket — xi. 326 

'Lalksiem begynder vestlig i Norge XII. 149 
Bareler, Kyrialer ------ XI. 46
R-rtsche-Dive, c« Zcylonst Ae XII. 393 

Ggg 2 Rienbetegn



Register over de r den XI. og XII. Deel
Riendetegn paa Pnrpur-Sneglchuscne, fern 

adffiller dem fra andre ------ XI. 7
Riesart, rn rar, fra Sslvverket, font oste 

holder Solo ------ XI. 341
■ -------- - en anden Sort ------ ibid.
Rieser, lapis quadrus finenfis XI. 341 
Rirke, en nye, opbygges i Kongsberg XI. 269 

----------bliver sat i Stand indvendig XL 273 
L^benhavns Meridian, bestemt ved Obser

vationer ------ XII. 77. 78
----------derefter anlagt paa gcographiste Carter

XII. 79 
----------Lerugdcn af samme fra Gilleleye til

Sttcnsbycstrand ------ XIL 34
— ------- Polhdyde -------- XII. 79
— ------Skole, har varret til for Refvrma-

tionen ------ XI. 360.361
Ri^bskñderne, de nordiske gamles Aftagclse

XlL 327 
Mage, Boudcrncs, mod Kong Hagen Adel- 

stccn------ -------------- XlL 334
■ --------- Embedsmands i erldrc Tider over

Mynten ------ XI. 304. Not.
Blår Iglen, dens Nngclsomhcd XII. 234
Mart Vcyv, na ar indtrcffer mecst paa Svnd- 

mor ------ ------ xi 409
Mimater, hvor de Gamle satte Xi-. ig 
Rlodevcr Iteren ------ XlL 228
Rlostere, mange anseelige etablerede i Dan

nemark laenge for Aar 1216 XI 347 
Rncrr^d, bckicndt af Freden 1613 XI. 61 
Robber, gediegent, i Aardalsvcrk XL 109 

----------og Jern, er Hovedsagen i de Nordi
ste Bicrgvcrkcr —— XL 122

----------har i de arldstc Tider verret bckicndt 
for Jernet ------ XI. 125

Robderglas, det smukkeste, fundet i Aardals- 
vcrk ------ ------ XI. 109

Robberstikkerkunst, naar opfundet XII. 53 
Rocblonime, hvad Insekt den har paa stg

XI!. 92 
Roelrenter fandt en Kratser ! Karpen XII. 228 
Rog, et Slags Baad------ XII, 46
Ronger, de Rhaumarikistc og Hringarikistc, 

giort sig beromte------ xu. 44
Rongsberg, sce Bergstaden, og SPlvverkct. 
Ronnerudverk ----- XI. jjo

Kopp, (Eanccllicraad) bestikket til Comniisir- 
rins med, at nndersoge Solvverkcts Ad
ministration ------ XI. 250

----------bliver General-Inspekteur derved
XI. 263

----------er ilde liidt af Almuen idid. 
----------mister sin General-Inspektion XL 267 
----------bliver endelig rccnt dimitteret id. 
Kotbitz, Rigsmarschall — XI. 214 
Rort over Hvcen (See Landkort) XII. 64 
Krabbe, Stadthvldcr ------ X!. 134
Rraft, den virkende i Magnetnaalcn XII. 100 
Rratser, den glatte ------ XII. 228
----------funden i Gicddcr og andre Fiste

XIL 230. 232 
----------Snudens Dannelse — xu. 235 
Rrig, den Calmarstc, hvoraf opkom XII. 61 
Rrigstoge, de Attagotters eller Jotters

XII. 28
Rrivitzi - ----- ------ XI!. 2g2
Rrndmrlle, anlagt ved Ss'vvcrkct XI. 268 
Rrukker, et Oanstt Navn paa Purpur-

Sneglen — ------ XI. 7
Rrcrster, soin i samme Tid stulte frembringe 

nlige Virkninger, kunne ikke virre lige 
store ------ ------ XI. 49

Rulde, den bestandigste og haardeste, falder 
efter Vinter Soclvcrv — XI. 88

---------- naar den stsrste er paa Sondmsr
XI. 403 

Luftende, ved Sslvverket, hvor stor stal
verre ------ —— XI. 275

Rllndstab, om Vandets Jndvaanere, er 
ufuldkommen ------ XII. 133

----------tydelig, om rn Storrclscs Udmaaling, 
udfordrcs ry til den Mathematiste

XII. 161 
Rpbel, en, udgior fire Gerpel xi. 275 
Rcrrnen, et Taarn ved Helsingborg XII. 193

L.
Lachter, Kongsbergffe, hvor meget holder 

xi. 275 
Ladislaus, Konge i Ungarn — XII. 280 
Lande, adstillige, har for v«rct Aer XII. 19 
----------mange af de Tyrkiste vrimle af Slaver 

XIL 271
Landkort,



forekommende Materier.
Landkort, er det eneste Middel, at give ty

deligt Begreb ont Geograph en XIL 52 
--------- »ogle ammrldte over de Danstc Stater 

ibid, 
---------- til hvert Land henhorcnde, anviiste af

Busching — ------ xil 53
--------- bleve tronede af dc Gamle — >b. 
--------- har havt samme Skicbne, som Bog

trykkeriet ------ — XII. 56. 57
■------- hvilken Meengde nu er til — w.
Landmaaling kan blive ftylagtig XII. 66 
Landm/nkafvetKongsbergsteSolv XI. 289 
--------- paabudcn af Christ. IV. XI. 290 
Land- cg AerstMands Snegle optages cy gier

ne i Samleres Cabine tler XU. 238
----------Jnddceling -------- ibid. 
Landstyid, naar begyndt at betales XII. 349 
Landsnekke, «der ikke Kalkstecn XII. 245 
Landvrnd, er ey ker paa Zcylou Xlf. 401
Langebech (Etatsrtmd) begyndt at afhandle

" den Norske Bergverks Historie XI. 123
Larve, en liden nbckicndt, opdaget Xli. §6 
----------sammes Beskrivelse -------- Xîi.--37 
----------hvorledes den danner sin Bolig Xli. 33 
----------ligger los i samnle -------- XII. 89 
----------hvoraf den lever--------- Xil. 88 
----------er givet Navn af Nsysom XIi. 90 
----------forvandles om Hosten — XII. 91 
----------bliver et Mol om Fvraarct ibid
Larvehcveder, hvorledes cre sammensatte

7 XIL 86
Laste Handlere undersirlger den ene den anden 

i Norge ------ — XI. >91. Not.
Latinst Skole, oprettet i Kongsberg 1719 

(Ser Skoler.) Xf. 243
Langen Elv, hvor har sit Udspring og Lob til

Kongsberg ------ — xi. 151
----------hvor meget hsyere den ligger, end

Dramssiorden ------ xi. 158. f.
Laurdal og Laurvlg, hvoraf har sit Navn

XL 151
Lava, Islandsk------------------ XI. 335
______  be Gamles lapis obfidianus XI. 336
Lazur, et nnrgtigt Stykke paa Kunsikammeret

XI. 103 
--------- den smukkeste, funden i Hitterdalcn

XI. ni

Lazur as mangfoldige foranderlige Farver 
XL 342 

Leeuvenhoek, forblgaaet i Opdagelsers An- 
merldclse ------ ------ xil. 223

Legkincr, de, som underkastes Friktion, har 
dccls nogen Blodhed, decís nogen Elasti
citet ------ ------ XI. 49

Lchns-Aristseratiet, hvorpaa grunder sig 
XII. 329 

Lehirs-Iurisdiction, Idee derom XIL 326 
Lehns-Regiering, dens sccncre Opkomst 

xil 325. f. 
Lemmata, algebraiske, naar cy bor angives 

XII. 154 
Lever, en Frocs, opfyldt mcd ZEg Xil. 229 
Ligevcegt, naar Kraft og Last kan siges at staae 

udi, i henseende til Friktionen XI. 49 
Liighed imellem Navne kan let bedrage 

XII. 32. 36 
--------- imellem Virkning og Modvirkning cr 

ofte vaîiskcliq at forklare — Xli 147 
--------- imellem Friktionens og Svingels Cen

trum ------ ------ XI. 62
----------imellem de gamle Graste, Romerske 

og Nordiste Server — Xil. 333. f. 
Lillienpalm, see Hailius.
Linie, uendelig og udelelig, er umuclig 

XIL 176. f. 
----------hvad en krum bcstaacr af Xil. 134 
Linnæus gjort Vold paa Skabningen for at 

danne den ester sin Lcrre-Bygning XII. 135 
Listhider, hvad bcmcrker ------ XII. 39
Livegenstab, hvor har verret strongest 

XII. 344 
Livegne, samme som Tmlle — XII. 341 
——solgtes for let Priis — XII. 343 
Loca ter, det forste Navn paa Horerr og Colle

ger i Skolerne ------ Xi. 365
■--------- hvoraf har sin Oprindelse ih. Not.
Lodomerier, hvorfra komne — XII. 282 
Loftftuen ( facob) en Bondedreng, Solvver- 

kets forste Opfinder — xi. 174 
Lopin (Johan Chriil.) Obcrberghauptmand i 

Lüttichaus Sted ------ XI. 195
----------tog alle Bcrgamter og Underofficerer i

Ecd ------ ------ XI. 143
GggZ



Register over de i Dm XL og XII. Deel
Lopin (Johan Chrift.) resignerede igren Kber- 

bcrghauptmands Chargen,-og gik til Tumd- 
hicm, font forste Bcrghanptmaud xi. 195 

—— blev citeret for Obcrbergantts - Rette» 
XI. 196 

Lovtale, Fontenelles over Chazelles, hvvr- 
Udi han gror en Opdagelse sor Verde» 

XII 196 
Lndsalt, det naturlige, findes font c» versent- 

lig Deel i mange Lægedoms Vande
XI. 437 

—— lader sig forandre til Kalkjord
XIL 2-86 

Luftens "Varme er en mathematist Gtsrrelse
XII. 161 

Luftsyner, adskillige XI. 418/422. 423 
Lund Skole er en af de crldsie her i Rigerne

XI. 351 
-------------------------------- var i stor Anseelse ved Reformations

tiden ------   xi. 352
Lüttichau (Hans Siegfr. von) ObcrlM'ghaUpt- 

mand ------ XI 99. 193
--------- stal have givet C. Helbach Underret

ning om Ertzers Smeltning xi. 102
'—-— bragt Christian ni. Bergforordning i 

Erindring — ------ Xi. 194
----------opfandt en Guldmine, men dode fort 

Tid derefter ------ ibid.
Lygier, boet i Slesien — XII. 271 
Lergedoms "vande kan gisres af vore egne ved 

Kunsten og en Tilsats as Munrsalt
Xi. 437. 438 

Lernde-Steen, lapis nephriticus XL 354 
Lcrngde sg Dreede, adstillige Sterders i Norge 

XII. 371.-382 
Lcrngder, beregnede, siemtovereens med maalte 

Storrelscr ------ XIL 72
Lcrrdom, var fordum lidet bekiendt her til 

Lands — ------ XI. 375
—— var heller ikke meget ndbredet Uden

lands- — ------ ib. Not.
Lavninger, af gamle Bergvcrker, findesen 

Merngde as i Norge ------ Xi. 128
----------af Overftommclse findes ry ved Kongs- 

berg ------ ------ XI. 153
M>«, Skolelcrrernes, var i de trldre Tider 

meget ringe ------ XI. 389

Löwendal (Baron) kom 1710 til Norge med 
stor Myndighed ------ Xi. 240

--------   qvitterebe uformodentlig xi. 241

M.
Maade, at fange Mallen paa XII. 14; 
--------- at fiste paa den Malabariste Kyst

XII. 400 
Mander, alle mnclige at vivre til paa, veed 

ingen — ------ XII. 254
Maal og "vñgt, brugeligt ved Solvverket

Xi. 275 
Madelung, Borgmester, forfmdigct et Kort 

over Solvvorkets adle Gesehiche XI. 156 
Magnetia, Norsk, straalet fra Centro XI. 339 
Magnet-Araste«», dens Oprindelse og Be- 

ffaffenhed at opdage — XIL 93 
----------den vorer, ligesom Naalens Vagt 

fvrmindstes ------ Xii 94
Magistergrad, naar er kommet i Brug ved 

Universiteterne ------ xi. 364. Not.
Mabudel (M.) har nove bestemt de Gamles

Steenredstabers Brug — XI. 125
May, kold, gior varm Sommer XI. 413 
Majgreve, var en af de fornemste Disciple 

fordum, ved den lystige Avclsc at fore 
Gomurer i Bye------ XL 38t

Malachit, den ñgte rette, fundet faa haard i
Norge, at den antog en mat Politur 

XI 109 
Maldi, en Italienst Greve og Alchyunst, har 

forsudlet megen Guldertz Xi. no
----------blev indstt.paa Kastellet XI. 104 
Materie over Staten i de gamle Tider

XII. 368-370 
Mallen, en Ferffvands Fist XII. 134 
----------bens «löste og adWige Navne

XII. 135. 294
----------beskrevet af adskillige Larde Xii. 136 
----------dens Skabning — XI I. 137 f.
----------har ingen egentlig Tunge Xii. 133 
----------er uden Skal og glathudct XII. 140 
----------hvor den forekommer XIL 141 
----------er graadig, men kan og faste xii. 142 
----------kan let snoe og dreye sig XII. 143 
----------hvor den opholder sig i Vandet

XII 144
iHalim



forekommende Materier-
Mallen bliver meget gammel XH. 145 
------- — har ingen behagelig Smag Xii. 146 
Man, den Ae — —•— XI). 7
Mangfoldighed, en Kendelig er unmclig 

XU- 17s 
Mann script, et af Thyco Brahes X1L 210 
Marcomaner, boet i Böhmen XII. 271 
Marina, adssillige sorcfmidne ndi Norge

XI. 150 
Marmorbrud, Norssc XI. 149. 150 
----------adskillige anlagte — XI. 271 
Marfelierne (en Familie MarfeKus) giørt 

frøri Forskud til Bergvcrkcrne i Norge 
XI. 196 

----------fif Privilegium paa Barums Verf i
Christ. IV. Tid ------ XI. 197. Not.

------— cn as dem opbringer Jcrnverkers Drift
i Rusland paa samme Tid — ib. 

Masovn, tu nye, arbcydet paa i mange Aar 
XL 239 

Mathematiker afvige i deres Bestemmelser 
over Vandets Réaction — xii. 149. 

153. 156 
Mathematik Størrelse, hvad er XII. 161 
------ — kan cy verre uendelig XI1. 159. 164.

16)
- — er enten bestemt eller ubestemt XII. 162
----------hvad der har foranlediget Begreb om 

saadan Størrelses Uendelighed Xii. 167 
——— kan ky verre omni dabili major ell r 

minor-------— Xii. i6&
----------hvorledes den kan virre sammensat af 

immerfort delelige Decle Xll. 189. 249 
----------hvorledes Len kan vore eller aftage

Xll. 188- 189 
Medaille, stagen paa Jubelfesten 1760 af

Rorstt Guld —— XI. iig. 114 
----------paa Sslvvcrkets Jubelfest i- Aa ret 

1723 ------ ------ XI. 247
Melon Orm ------ — XII. 227
Memnrer, Ae i Nord Havet — XII. 7. 8 
Merani-------------------- XII. 282
Meridianen, var i lang Tid ikke rigtig bestemt 

as Thyco Brahe ------ XIL 212
----------blev forandret af ham Xll. 213. 214 
—-— er en af de vanffrligstfTing til astro-

»omiste Observationer — XII. 2i5

Messestiorte, har Skoledisciple forhen brugt 
XI. 372. 37g 

Metalgmnger, en stor Deel afdc Norste lig- 
ger lige for Aynene ------ XI. igo

Mel!)oder, to bcqvemme, at bestemme Meri
dianens Lob paa Rcyser — Xii. 72. 73 

Methodius------- --------------- XII. 281
Meuania, en Ae i Nord Havet XI t. 6. 7 
Meurfius (Joh.) ivrer imod Tlggeriets AfstaAl- 

se iblandt Skole-Disciplene Xl. 371 
----------beskriver de ñlderc Tiders Skole-Di

sciples Klædedragt — XI. 372. Nor. 
Mepeblik, et Luftsyn, som ligner Slñdeiucyer

XL 414 
Meyer (Henning Chrirtopher) blev bestilt til 

Myntmester af Berghauptinand Schlau- 
bu ich ------- ------- XL 229. 292

----------mynkcde et heelt Aar uden Bestalling, 
hvad for Mynt han vilde, imod 24 stil, as 
hver Mark fim til Kongen — ib.

Meyer (Henrich Chriilopher) SvNNtN, blev 
ved Afstaaelse af Faderen Myntmester ved 
Solvverket ------ — XI. 251

---------- forte en kostbar Huusholdying ib.
----------var hevvugierrig, og besvigede Mynten 

Xl. 252•
----------kom under Action — XI. 253 f. 
----------de as ham myntede Penge bcfandtes 

deftandcrede ------ XI 256. 257
----------blev indstñvuet for udNivvute Kongelige 

Commiffarier ------ XI. 258
----------domines til at kagstryges, bramdcmñr- 

kcs, og gage i Slaveriet fin Livestid 
XI. 259 

--------- udstod sin Straf, men dode nogle Uger 
derefter ------ ------ ib.

----------havde sortient det, som overgik ham
XI. 260 

----------hans Sag blev siden revideret, og hans
Do>n befundet grundet ------ XI. 262

----------hans Enke blev dog eftergivet noget af 
det, han var tildomt ------ ib.

Middel, sikkert at opdage Vand Dyr XII. 240 
■--------- at udtage Sneglen as sit Huns

XII. 24.1 
Middeldi stance, hvor er, for aste Modvirk

ningers Moment paa en Vecgtstang
XL 48 

Mige



Register over ve i den XL og Xli. Dees
Mige ------ ------ XII. 240
Minering naar er kommen i Brug ved Solv-

verket ------ ------ XI 210
Mineraljer, deres speeifiqve eller relative Tyng

de kan give Anledning at bestemme deres 
indvortes Natur ------ XI. 320

iîTineraÜferet S<ölv findes ey meget af ved
j^ngsberg Sslvverk ------ XI. 281

Mispichèl, en hvid Kies/ forefaldet ved Solv-
verket .------ ------ XI. 322

---------- proveí og beskrevet XI. 323. 324 
Misviivningen, Compassets, hvor n<rr kan

viises xaa Landet og Soen — Xli. 95
----------Foreger sig aarligen — XII. 378 
NIodsigelse, i det absolute Uendelige, er For-

merelfe og Formindskelse — Xli. 163 
Modstand, den absolute i en Linies Punkter 

ved Friktionen, kan verre i Forhold afde-
res Distaneer fra Liniens fsrste Punkt

XL 50 
  dens Moment i ethvert Punkt, er som

Quadraten af Distancerne — w.

---------- Cohæfionens, er i de steeste Tilfarlde 
ubetydelig, mod Matenens Modstand

xi. 53 
•--------- Kornets under en Msllestecn, hvor

stor er ------ —— XL 67 
Monarchiste Regieringcr, dtres Grund

Xli. 359 
Mosesberg, fee Slygstul.
Mostamarks Ieruverk XL 216. Not. 
--------- indstillet —— XL 217. Not. 
Mulemynt, hvoraf kan have faaet det Navn

XI. 128. Not. 288 
Mundart, egen hos Russerne - XII. 42
Munding, af det CasplskeHav, har ikke ver

ret til i Jornandis Tider XII. 22 
Munke, de fsrste i Dannemark XI. 347 
----------vare i Forskningen faa, imod de mange,

som siden oversvommede Landet ibid.
----------vare forbundne tit at undervisse de  

yngre Ordens -Brodre og andre Uuge
XL 348

----------nogle skreve en nert og smuk Haand 
XI. 375

 Munkestolcr i Dannemark XI. 346. 348 
Musling ------ ------ Xli. 240

Muursalt (Aphionitrum) er et mineralskt na
turligt Ludsalt ------ XI. 429

---------- findes paa adstililge Steder udvoxcnde 
af Jorden — ------ ibid.

----------er ved Udludning faaet af graa Un
gersk Sand ------ xi. 430

—*—— er ofte blandet med Kiokkensalt og 
andre fremmede Ting — ibid.

----------fundet paa en Verg i Holmens Kirke 
og andre Steder ------ ib¡d.

----------kommer overeens med Kiskkeissaltet, 
og har sin Oprindelse deraf XI. 431 

----------setter ved Solution i distilleret Vand 
intet Bundfald ------ ibid.

------— dets Forhold i Ilden, saavel alle
ne, som blandet med andre Legemer

X!. 432. f.
•--------- laker sig foreene med Olie XL 436
—-------er et stiont Lergemiddel i Stcen-

smerter ------ —— XL 437
Müller (Hent.) Etatsraad og Rentemester fik 

Solvverket sig overdraget — XI. 218 
----------antog samme 1673 XI. 215-218 
----------hvad dertil var Aarsag XL 217 
----------so g te forgieves Participanter XI. 219 
----------mistede det iglen for sin flette Huns

holdning derved ------ XL 220
----------havde i de Aar vundet anseeligt

XI. 221. 222
Myndighed, den Kongelige, MM meget 

indskramket ------ XI. 185
----------nsardvanlig stor, brugte Berahaupt- 

mand Schlanbusch paa Kougkberg 
XL 227 

Mynt, den Norske, en Tid gandste forsvundet
XL 287 

----------VM har varret frembragt af Norskt 
Selv, forend det Kongsbergst'e ibid. 

----------hvad Slags deraf forst blev ndmyntet
XL 289 

------ — efter Christian IV. Mynte-Edikt
XI. 290 

----------ett egen udmyntet til Fremmedes Tie- 
ncste ------ ------ XI. 291

----------megen smuk er flagen i Christ, v. Tid
XL 292 

----------har undergaaet store og merkclige For
andringer — —- XI. 299

Mynt,



forekommende Materier.
Myitt, smaa eg rmghaltig medtager flere Bc-

kosininger og storre Afgang Xl. 300 
----------den GiuWadste bortforpagtel tUJg-

----------en ordentlig Danst tilraadcs XI, 301
— ------ - at gyd og anseelig gaaer ud af Landet,

er en Skredne, som alle Riger har
X XL 302 

----------ved dens Reduktion taber Undersaat-
tcrne -* — ------ ibid.

----------falst, at forekomme xi. 304. 305 
Myme-Edikt, Christ. IV. —— XI. 290 
Myntefod, den garnie i Norge er uvis

XI. 288 
---------- den foranderlige giorde snart Ende 

paa de gode og smukke Penge Xl. 293 
----------»Æret meget foranderlig i Christ, iv.

Frid. ut. Christ. V. og Frid.iv. Tid
XI. 299

----------det var onstcligt, om en bestandig var 
udfundet ------ XI 300

— -------mi uforanderlig er tu Me for Regie
ringen - -- ------ ibid.

----------den bestandige er nicest vvcrecnssiem- 
mcnde med Rigernes og Statens Vel- 
strrd------ -------------- XL 307

Mynte-GinkostniNger, hvor store cn Mynte- 
mestcr kan beregne sig XI. 289. 290 

Myntercttîghed, hvem har fordum vieret 
tilstaaet — -— XL 287

Penge til fletter ——
Myrejern, et Slags Jernmalm 
- --------blev tilvirket i Udmarken 
Myriliema — ——

Myntefteder, hvor har fordum vieret i Norge
XL 287

------ — forsi indrettet i Dpflo XL 288
----------siden flyttet kil Hovedtangen XL 289 
----------endelig forflyttet til Kongsberg, hvor 

Myntestedet endnu er — XI. 292

Myndtnresîere, har fordum havt for megen 
stie Haand, at mynte som de viide

XL 288
--------- tre tilstaacde en vis Afgang xi. 292

----------har allene sect paa deres egen Fordcc! 
XL 298  kan med Fordert forvandle de bedre

XI. 299
XI. 125
XI. 126 

XII. 300

Myfchenbroecb, gjort mange Forsag 0»CY 
Friktionen — -— XI. 50

——— observeret Regnens Mivngde paa ad- 
stillige Steder -— XI.

Mcrhren, derudi nedsette Slaver sig XII. 280 
Marker, proguostiste af Luften XI. 414 
iTLpii, det nsysomme — Xii. 85. f. 
----------dets KirndemÆrkcr xii. 91

î
Naale, de inklinerende, hvor lange og tunge 

bor virre ------ Xii. 94. 96
----------de kortere og mindre ere de bedste til 

Sees — ------ xii 93
- --------de horizontale bsr virre lcrnger xii. 9$ 
Nagari, et Birrg paa den Malabariste Kyst

XII. 384 
Nair-Ncrvram, et Bicrg — XI t. 38; 
Naturen er rig paa levende Valsener XI. 39 
------— har meget sparsommelig udsaaet Guldet

XI. ug 
Naturkyndige bor vivre opmcrksomme i at

underssge — ------ xn. 285
Navne, adskillige Nordiste Folks, ere opdig

tede af gi'Lste Skribenter XIL 15 
—------  Jornandis,paa Gcanziens Indbyggere,

har »irret fremmede i Norden xii. 26 
Nemetes eller Nemetzor kaldes de Tydste af 

Slaverne — ------ xii. 274
Nerigon kaldtes Norge for Christi Fodsel

XII. 43 
Nordiste Folk, har tidlig giert Krigstoge til

Brittannim —— xii. 28
Nordlys, naar lader sig fee paa Gendmsr

XL 410 
------- -- af dets Fart, flutter man sig til Vinden

XI. 415 
-------- - dets Natur og Bcstaffeuhed XI. 418 
----------secs mindst ved Nyeniaane XI. 419 
-------- -  -, nogle Aar sies det oftere, end i andre 

ibid.
----------er det samme om Natten, som det 

man i Norge kalder Lleik om Dagen ib.
Nordpunkt af Meridianen, treer Picard at 

vcvre avanceret mod Ästen xii. 193 
——- ved ben Nyehed satte han alle Astro

nomer i Bivikgelse — xit. 194 
Hhh Nordsten



uftylbar — ------- xii. 6
Noreg, Norrveg, bet allcrceidstc Navn paa 

Helgeland og bet Trundhiemffc x i 1. 44
Norge ever ikke den rette Flintesieen X I. 126 
----------fan alisces som et idcl sammenharngen- 

de Bierg — ------ xi. 147
----------har lavt Land paa begge Sider af 

, Christiani« Fiorden ------ xi. 149
Normand (Joban Friderich) Doet. Med. har 

givet Beretning om nogle Solvgrnbrr 
X l. 169. 170

----------blev bestikket til Berghanptmand 
XL 181

----------giorbe sig tilsidst risynlig XI. 187 
Nmnmedal og Gansvcrr har for lang Tid 

siden hsrt til Kongsbergs Circumferente 
X !. 244 

Nyeste, seges helst i bet gcographiste Stu
dium — ------ 1 XII. 56

Nytten af be grographistc Charter »tier Dan
mark —------ XII. 65. 66

----------nf nt anvende Flid paa det Slavoni-  ste Sprog ------ X i i. 132
Ntrstborer, har Mallen fire XI!. 136
N«s Iernverk — X I I. 202. Nor.

O.
Obsrbergamt, oprettet af Friderich IH. 

XI. 20$. 207
----------behandlede Sagerne i det Tydste 

Spr^g — ------ XL 208
----------stal og domine in criminalibus 

XL 231
----------et General / foranstaltet Aar 1711 

-XL 240
----------et nyt oprettet 1771, hvorved Ober- 

berghauptmands Chargen ophorte
XI. 274 

Observationer as Regnens Ma'ngbe i Bergen
XI. Ri. 83. 84

---------- astronomiste, glorie i Alexandrien
XII. 195

---------- Thy co Brahes har skaffet Verden en 
Kepler øg en Newton — XII. 196

----------i Henseende til Refraktionen kehsve 
Forbedring ------- Xli. 200

Commentarier otier dem paa 
/ begyiidte Thyeo at 

— X11. 213
Holms, glorie i Norge 

, XI1. 373
meteorologiske, |te Iagttagelser.

Observatorium, astronomiske, bygget i Kio- 
benhavn af Chnftian IV og i Paris af 
Ludv.XIV. ------ XII. 192

----------hvorledes Thyco Brahes var bygt
XII. 199 

----------bet Kisbenhavnste ombygget og forsy
net med nye Instrumenter X11. 321 

Odelsmand, de før fte frie Folk XII. 347. 348 
----------vare ikke de eneste frie Xil 352 
----------vare virkelig «ble — Xll. 367 
Odelsretten hangte Ved Jorden XII. 368 
Odense Skole, stiftet 1271 — XI. 353 
----------tiår i Flor ved Reformations-Tiden

XI. Z54 
Osficianter og Arbeydere ved S»lvverket 

1648 ------ ------ XI. 201
----------i Aaret 1672   XI. 215 
 i Aaret 1689 ------ XI. 232 
----------og deres Lsn 1689 -------- ibid. 
Oke, TrallenesVinding ------ Xli. 346
Olaus Magnus inalber om Norske fBcrgmernb

XI. 127 
Olriken, et anseeligt Field ved Bergen XI. 82 
Ollen, (Jens) en Kis dm and paa Kongsberg, 

indrettet en standset Masovn X I. 233 
----------var lykkelig derudi--------X!. 239 
Omdals Lobberverk — XI. 129. 135 
Omkostn'ngcr, store, geraades nfomierkt i 

ved Forssg ester adle Metaller XI. 120 
Omstcendighed, en rar i Chriit. IV. Levnet

XI 100 
Opdagelser i Naturen, endog de mindste, 

mebfører ofte stor Nytte — xi. 44 
----------af de adle Metaller, ffeer oftest Han- 

delseviis — ------ XI. 121
Opfilldcre lover sig gcmeenlig meer, end Ud

faldet st idfaster ------ x 11. 150
Opl^b as den Kongsbergske Almue X I. 214 

(Gee Sammenrottelst.) 
Opr^r, har Svre Tellemarkens Indbyggere 

altid varet genegne til Xi. 133. 134 
----------et stort i Kongsberg — xi. 232 

Optegnelse

Register over de i dm XI. og XII. Deel 
Nordsoen holdtes fif de Gamle for at vare Observationer,

Ura ni borg gierte
giere 1582 
— Justitèraad



Optegnelse paa dc 1648
Drist vKrende Gruber, mcd deres Nav
ne, Dybde og Belñg XL 200. 201 

Originaler ere den mindste Deel Landkort 
XU 57 

Orme i Legemerne have cy deres Oprinde fe 
udenfra — ------ xu. 223

-------— et meget stort Tal i en Snegl Xl. 39 
Ortelius, en sortient Geograph Xll. 59 
----------glor et nyt Kort over Norge og

Sverrig — —— Xll. 60 
—— maae undstyldes i en derved bcgaaet

Forseelse — ------ Xll 61
Oííiones, vore Forfadres Eisthir og Ostringer

Xll. 41 
Ostrogsther — ------ XiJ. 43
Other,"ten Kidste Nordiste Geograph Xll. 30 
Othinger ------ ------ XII. 41
Overet ns stemme Ise, imellem det Jllyristc og 

Ccliiste Sprog ------ Xll. 101
----------imellem det Slavonrste og Celtiste

Xll. 103 
  imellem det Slavvniste og Gothifle

Xll. 104 
Overflade, Jordens, varet langt anderledes 

forhen, end nu omstunder xu. 22 
Overstud ved Solvvcrkct i adstillige Aar 

XI. 234 239 
Ovne, de hoye, ved Jernvcrkerne, allerede 

indbragte i Kong Chriitian IV. Lid
XI. 171. ig$

P. ■
paafugke, vilde --------- XII. 395. 396
paasund, et rart, at sorbyggc Gruber

XI. 108
Palladius (Dr. Peder) givet Beretning om Di«

Pallas sandt fil Kratfer i et Sviin XIi. 228 
Palliacattiffe Licrge------ XII. 383
Parai ellus, har bande varet i Dannemark og i

Sverrig ------ ------ XL 93
paris holdtes for Lårdoms Hovcd-Sadc i det

I2tC og 13de Seculo —— XI 385
----------der lagde mange Danste Grund ti! de

res Lårdom ------ — XL 386

pariser Klerke, en LErestitel for dem, som 
havde studeret i Paris ------ XI. 336

Participants, de forste i Solvvcrket 
Xl. igo. igl 

----------i Aarct 1651 derud! -------- xi. 203 
--------- tabe deres Myndighed — xi. 209 
----------i Slavet 1661--------- ------ XL 211 
Peder fe 11 (Ablhkm) Lefl-. Theol. j Bergen, 

malder i sin Norges Bcffrivelse om nogle 
Rvrste Bergverkcr, som ey vare i Drift 

XL 127 
----------(Magiít. Chriiten) Kanik i Lund, kla

ger over den lange Skolegang, og at Di- 
stiplenc ey larte noget XL 373. 374 

----------beskriver den gamle starpe Skolcdisci- 
plin ------  - XL 382

----------udgav forste gang Saxo Grammaticus 
i Trykken ------ — XI. 386. Not.

peloverk, har i de aldre Tider varet meget 
handlet med ------ Xll. 33

——— givet Anledning ti! Age Navne ib. 
penge faner ingen anden Bardie, end ester det 

fiinc Solv, de indeholder — Xi 303 
—— mange udoste for Sneglehuse og Mus

lingstaller —- — xu. 237
Pepitas, gediegene Guldstykker XI. ug. Nor. 
permien", et fevnt o« frugtbart Land Xll. 39 
persianer ere haardk mod de Unge i Skolerne

XI. 382 
Petrificara, ma ug c kunne vanstelig henfores til

deres Originaler — xi. 340. Not. 
Phænicopteri rubri —— Xll 389
Phænomenon , et besynderligt i Vandet

XII. 392
Picard, en Franst Mathematicus/ besogt Dan

nemark -— — Xll. 63
----------hans Reyses Hensigt — Xll. 192 
---------- fik her den Tanke, at Meridianen var 

bevagclig ------ — Xll. 193
----------bragte den Nykhed med sig til Fran- 

kcrig ------ ------ XII. 194
pietet ne, udstamme fra Norden XII. 28 
pimp (leen , den almindelige, har man v<r- 

rct uvis om, hvorfra den kommer 
XI. 337. Nor. 

plade-Doelig, givres af en Larve XII. 88 
——— hvorvidt den, forstyrret atter i stand 

sås ------ —— XIL 90
Hhh 2 pletter,

forekommende Materier. 
ved Solvverket i



Register over Ve i den XI. og XII. Deel
pletter, nogle nyclig observerede i Solen 

XII. 324 
pokkerrsteeu findes i Sletsbiergct i Tonsberg

XL 151 
pokverker, hvor mange ved Kongsberg 1648 

XL 201
----------blive forogcdr -------- XI. 273 
polabt ------ ------ XII. 275
polen, det egentlige, bcbse Slaver XU. 271 
----------hvoraf har fit Navn — xii. 281 
polh-pderns, hvorledes ere observerede 

Xll. 74
----------i Kiobenhavn -------- Xll. 79

--------- i Rocskildc-------- Xll. §o
----------paa Fridcrichsborg Slot — ib.
----------vcd Gillcîeye -------- XII. 82. 83
----------vcd Bakkcbslle og Steeusbye 

XII 8Z. 84
----------i Norge -------- Xll. 371. s.
Polotani ------ ------ Xll. 282
pomeraui, hvoraf have Navnet XII. 276 
positionen af de Tgyptrffk Pyramiders Sider 

Xll. J95. 196 
positions Vinkler, Thyes Brahes/ as Ura- 

niborg — ------ XII. 192
——— undersogke af Pieard xn. 193 
------— begges af Kisbenhavn og Malmse 

stemme overcens ------ xu. 203
Poil (Johan) den forste Myntmestcr i Norge 

XI. 289
----------fik, med Conforter, et Privilegium

paa at bygge Jcrnhyttcr oz Hamre i 
Norge — ------ XI igg

----------fik siden samme udvidet til alle Me
taller ------ ------ ibid. 

----------kunde ci) bestride dette, og-derfor af

 
stod sin Deel deraf ------- XI. 189

----------har indgaaet en Foreening derom 
XI. 19.0- Nor.

Proces imellem Sradkholder Gabel, og Apo 
theker H. Blsth »m Aarbalêvcrk XI. 103 

--------- - imellem Hvitfeldt og Brocfcenhuus
om en Saugmslle ved Harre XI. 124 

productor paa den malabariffc Kyst XII. 401 
Projectura ger, cti i Kiobcnhavn vi! style til

Hclsingvcr ved Raketter — XIi. 149 
Præceuta, de fordum i Skolerne brugelige 

2“’ 3»

Præcepta, de gamle, blive afstaffcde XI. 380 
Pr^ve, af den guldhaltige Ertz, som sorst 

fandtes i Norge, studes paa det Kongelige 
Kunstkammer ------Xl. 85

----------giort med 63 Steenartcrs og Ertzcrs 
relative Tyngde ------ xi. 320-322

—— paa Meridianens UbevL'gelighed
xn. 195 

Ptolem-riste Rort, cre brugelige i Henseende 
til Dannemark ------ xn. 54

ns fimpiex, er umueligt xn. 259. 260 
pngestoler, vare uberettigede, som en og an

den holdt paa egen Haand XI. 363. 364 
---------- hvoraf har sit Navn ibid. Nor. 
----------afstaffcde vcd Clnift. III. Kirke-Or- 

dinants — ------ Xl. 364
Punkt, den at finde, som bcvñger sig lige ha

stigt i en circular og retlined Bevergelse
XI 65 

Purpur, de Gamles, hvorledes bcstrivcs af
Plinius — ------ xi. 22

---------- hvorledes den seer ud as Purpur-
Sucglcn —------ XI. 31

----------dcns Tilberedelse — xi. 40. f. 
Purpur-Sneglen, bcstrevcn df Hans Ström

XI. i. f. 
----------dens indeholdende Purpur, hvortil en

Deel Fruentimmer bruge — XI. 5 
—— afviger fra andre Slags Snegle i d.« 

fiecstc Ting — ------ XI. 6
----------dens Huses og egne udvortes Dcclr 

XI. 6. 7 
—— dens Hoved ------ XI. 9
--------- dens Tungerod -------- XI. 10 
----------dens Tunge, as kunstig Indretning 

XI. ii 
---------  dcns Tunge ligner Sommcrfuglcncs

XI. 1.2 
--------- dcns Strube og lille Mave---Xl. 14 
--------- dens Hierne ------------ XL 15 
 dens Saglcgange ------- XI. 16 
--------— dcns Hicrtc seer ud som en tyk Pai

re, og har cn Fasthed som Fiste-Lever
XI. 17 

—— har en Stayiaare, stor Blodaare, og
Pulsaare — ------ xi. ig

---------dcns Kalkstvk er sorcenet med Aa rerne
XI. 19 

purpur-



forekommende Matener.
Purpur-Sneglen, bens Lunger bestaacr af

to Parter — ------ xi. 20
----------dens Lever og LEggcstok udgiore ben

nederste Deel af dens Krop ibid.
■----------dens Nyrer, som ikke altid er cens af

Skabning, indeholder en gron eller rod
Vadffe -— -— ibid. 

----------dens Fidt er den flimige Materie om
Fodsels-Lemmerne ------ ibid.

----------dens Fodsels-Lemmer ere adskillige
XI. 21

----------hvor dens Purpurstrk egentlig er
XÍ. 2'2

----------dens Mave, Tarme, og Galkegang
XI. 26

----------dens Leve- og Migke-Maade XI. 27. f.

----------dens Sygdomme — XI. 38. 39
----------maae knuses, forend man kan faae

Purpnrfarvcn af den XI 40. 42 
Pprmontervand, hvorledes kan giorcs ved

Kunsten------ ------------- xi. 438

L
Lvabbe, dens Eaenskabcr — XII. 293 
évadlr, boet i Machren ------ XII. 271
Lvart;, er tildeels Gangarten i Sslvverkct

XI. 155
----------jernhaltig, ndmerkcr sig gemeenlig med

Gnldgehalt. ------ xi. 113, Not.
— ------- blaafarvct, findes i nogle Jcrngruber

X!. 323. Nor. 
åvartsarter, fra Faro? ------ XL 328
êveifen, den almindeligste Orra i Strandsisk

X'I. 226 
----------er ñkc Aarsñgtil den Bcrgcnssc Spe- 

dalffhcd ------ ------ XII. 227
— ----— ev ingen Gordius ---- — ib. 
êvikarbepde, indfort ved Sslvverkct XI. 209
--------- iglen frafaldet -------- XI. 212  
--------- atter optaget —— XI. 213
Llvtvnland, et opdigtet Qvindeland i Norden

XII. 41

R.
Ramelberg har ikkun ringe Gnldhaltigr Ert-er

XI. 119
Ränke kaldt.es Bahuslehn af de Gamle

XII. 49

Raugnaricier, Indbyggerne f Ringarike
XII. 43 

Raumaricier, Indbyggere i Raumarike ib. 
Reaction, Vandets, Theorie derom XII. 15z 
Reactions Hiul, forsirrdiget til Forsag efter

den unge Hr. Eulers Forstag X1Ï. 155 
------ — dets Virkning er ringere, end Eulers

Beregning angiver ------ XII. 157
----------det Segncrske har ey racereVeerd, end

andre brugelige Vandhjul — xii. 153 
Rector, en, ved Rcsormationstiden i de flore

rende Skoler, havde ligesaa mange Di
sciple i sin Skole, som en General havde 
Soldater i sit Regiment — XI. 367 

Redskaber , af Steen , Been og Haardt Tme, 
har mange gamle Folkeflag brugt, som 
har manglet Jern ------ XI. 125

----------deraf findes endnu nogle i Antigvarier- 
ucs Cabinctter ------ — ib.

Reduction, Myntens, er et stort Tab for Ri
ger og Unvcrsaatter ------ XI. 3O2

----------til den har de Handlende varet Skyld 
XI. go2 

Regieringen har ingen Fordeel af Mylitcfo-
dcns Forringelse------ XI. 3O2

Reglement, et nyt af 1729 for Sslvverkct
X!. 263 

----------for Skovhugster udi Norge XI. 270 
Regler, de almindeligste, for Barometers

Stigende og. Faldende XI. 402 
Regn, i Bergen, storre, end andre Stader i

Europa — ------ xi. 83
----------er ikke lige stor hver Maaucd xi. gg 
------ — stsrrc ester Soelvcrv oui Somnreren, 

end for sasnme------ Xi. 87. 91
----------gior ofte Hundedagene kisligc xi. gg 
----------naar den er hyppigst, og hvad Tid den 

igicn aftager ------ XI.
----------paa Ssndmsr falder mindst, naar 

Kulden er stsrst —— XI. 403
Regnbue, en usñdvanlig. -— XI. 420
Reidgothaland ------ XII. 41
Relation, en af 1622 MKougen, om adffilligt,

Bergverkcrne angaaende XI. 171. I73 
Relative Uendeligt, er absolute Endeligt

XII. 162 
Religion, Slavernes og Ankernes xii. 234

H h h A Reiss



Register over de i den XL og xil. Deel

Richtpfenningvargt, hvorved
Solvvcrkct ------

Rigsdalere, in ynkede i Norge
----------udfores as Fkcmmcde
—-— Syv Slags i Species 
--------- bliver forhoycde ——

Royse, til Skibs, fm Sverrig lige til Gree- 
kcnland, ftal Forsardrene have knndct giore

Xil. 19
----------Doê. Koenigs,, fta Trankcbar til Cey

lon 1777 ------ xil 383. f.
Rhcdari ------ ------ XII 270
Rhud (Knud) Lehnsmand, Mññkke tage en

Skolediscipel til sine Borns Informator
XL 369 

Riber Skole er en af de ivldstc i Dannemark 
* XI. 3Z4

----------blev 1278 sat i en forbedret Tilstand 
355 
paa 
276
289
290
292
293

XI. 
bruges 

XI. 
XL 
XI. 
XI.
XI.

----------Tv tusinde i falske 16 Skill'ngS Styk
ker indbragte til Friderichshald af en Hol- 
lanidcr —-— XI. 296. Not.

Rüñ, fûlbct Sceptrum fcholafticuin XL 383
Ring, om Maanen, hvorledes lader sig til

syne, og sammes Betydning Xl. 421
Rivningen i den circulaire Bcvñgelse kan stee 

paa en dobbelt Maade ------ Xl. 48
Rodulpb, Konge paa Scanzia XII. 6. 25 
Roeskilde Skole, stiftet 1251 XI. 352 
------- — har ved Reformationens Tid v<rrct i 

stor Anseelse ------ XI. 353
Romere har i de ñldre Tider handlet med Ta

tarerne — ------ XI. 34
Rovfiñ, er Mallen —- xil. 141
Rubin, en orientalsk, har forandret sin Farve i 

nogle Dage, og faact den igien XL 335
Rubin Blende, fra Sslvvcrkct Xl. 338 
Rugierne, har sin Herkomst fra Rygiafylke 

eller Rogaland i Norge — XII. 50
----------boede forhen i Pommern X1I. 271
Rugman (jon) urigtig udtvlket Konnnnga Sa

garne ------ ------ Xl. 126
Rum, er en mathcmatisk Udstrækning xii.258 
——— maac have bestemt endelig Storrclse,

»aar det er virkeligt ------ XIL 259
----------er ingen Substance XII. 261
--------- naar det virkelige ophorer, vedbliver 

knn det muclige ------ XII. 262. 263

Rum, har ikkun en Mucligheds Virkelighed 
XIL 264

--------- et blot Mueligt kan blive, og lade af 
at vcrre virkeligt ------ Xil. 265. 266

---------  lader sig decleviis mcddcelc kil firere 
Substancer efter hinanden Xil. 265 

Rnnümeftere, kaldtes de gamle Tiders Nor
diske Philosopher —— Xl 345 

Rusland, det egentlige, bcboes af Slaver 
XII. 271 

RuthengñNgere, har mistet deres Tillid ved 
Bergverker ------ xi. 155. 184

---------- bleve maancdtlig lonnede XI. igz 
Ryttere, kirkke, har Ungarerne fordum v.vrct 

XIL 34 
Rakke af Forandringer, er en utilstrekkelig 

Beskrivelse paa siden ------ X I 252
R-de, en stcrk og stmkbar paa Himmelen, 

undertiden sect ------ XI 422
----------er gemeenlig Forvarsel for stark Blerst 

ibid.
Rödsteen, findes i Jarlsbcrgs Krcvffab x >. 150 
----------iblant samme er mueligt Blodsteen ib. 
R^raas Robberverk, overdrages med Privi

legium paa 4 Miles Circumference til 
Kongens Kammerticncr J. Irgens Airr 
1646 ------ XI 199. Not.

----------af hvem det ellers skal forsi verre ble
vet optaget ------ XL 20!. Not.

----------givet rigeligt Udbytte indtil Aar 1668
XL 238. Nol   dets Produkter af tilvirket Garkobber

fra 1646 til 1774 XI. 314'318 
----------dets Skiebne indtil 1685, da det blev 

dcclt i 180 Kurer XI. 238. Not. 
----------Naar og as hvem dette Vcrk er ftrst 

opfundet — ------ XI. 319

S.
Sabel-Skind, og andct Peksverk, lode de 

gamle Konger og Hvfniñnd indkiobc fra 
Holmgard, Gardarikc, og Biarmaland 

Xil. 33 
Sagn om en Sslvgrnbc i Lurefield XI. 170.17t 
Saltverk, anlagt paa Valoe 1739. Xl 27c 
Samling, den fsrstc af trykte Landkort'

XIL 55. 56
Sammenlig-



forekommende Materier.
Sammenligning, imellem Bevcrgclsens Stor

hed i et Legeme, font bemges lige frem, 
og i et, som svinger sigom et vist Centrum

XI. 55 
Sammenrottelse, af den Kongsbergfte Al 

mue 1729 ------ XI. 263. 264
---------- maatte stilles ved Krigsfolket XI. 265 
Sandeltrcre, en nye Art deraf XII. 3g6. 397 
Sandhed, kan og den sige iblant, som ellers 

meget lyver ------ xi. 390
Sandheder, demonstrerede, kan ey tilintet- 

givres -■*  ' 2l¡7 
Sands, en vis, simles i Mallens Famle- 

ståer ------ XII. 144
Sandsteensbrud, et vidtloftigk i Norge

XI. 150
Sarmater, stamme fra Seyther XII. 272
---------- kom til Europa 100 Aar for Christi

Fedsel — ------ XII. 273
------- — deres Navns Betydning Xll. 274 

■---------  har i det andet Aarhnndrede antaget 
det Slavisie Navn — Xll. 277

Seanzia, de Gamles , — XII. 6. 9
------- -- hvor vidt strakt sig — Xll. 12 
---------- hvad hos Jornandes indbefattet

XII. 13. 15
----------dens Gmndser — XII.' 22. 28
Schalen (Samuel Weis von) Berghauptmand

XI 177
Schianhufch (Henrich) indkom 1685 fra Claus

thal i Hanover ------ XI. 226
«--------- blev Oberberghauptmand paa Kongs-

berg ------ —— XI. 227
——— blev beffyldt for at have ladet komme 

Ungcrff Guld Ertz ------ XI. 97
-------- - fif Eidsvolds Jernverk afKongenftien- 

fet ------ —— XI. 208. Net.
----------mange Besiyldninger imod hannem

XL 228. 229 *
' kom dog ci) til at lide noget for sin Per

son ------ ------ XI. 231
----------fom til Solvverket iglen xi. 232 
----------fik sin Son til Vice-Berghauptmand

XI. 235
- — hans videre Skicbne til hans Dod ih.
—------ hans Foranstaltninger ved Solvverket

og Bedommelse ------ XI. 236. f.
——— (Johan Ludvig) blev Vire Berghaupt- 

mand ------ - ------ Xi. 235

Schlanbulch (Joh. Ludvig) giennemgik mange
Fortredeligheder ------ Xi. 236

----------blev efter tyve Aar indsat iglen som
Vice - Berghauptmand — XI. 244 

----------biet virkelig Berghauptmand XI. 267 
----------dode i samme Station — XI. 269 
Gchlicsgehel er Glygstnl ------ XI. 129
Schort (Brofirup) General Major, bliver 

Oberberghauptmand 1680 — Xi. 219 
Schubart (Joh. Ludv.) Forst - Seeretair fra 

Hartz, blev Vice-Berghanptmand xi. 267 
----------var i stor Naade hos Kongen XI. 26g 
----------virkelig Berghauptmand xi. 269 
----------dode to Aar derefter -------- ib. 
©corbifer, et gallisk Folk ------ XII. 272
Scyther, de gamle, giorte tilGotherafman- 

ge grirsie Skribenter ------ Xll. 4
Segen Gottes, en af de erlöste og gavmildeste

Golvverkets Gruber ------ XI. igs
----------hvor dyb den er --------- XI. 161 
---------- dens Jndstillelse overveyet XI. 162 
----------har hjulpet Vcrket tidt af sin Rod 

XI. 233. 239 
Seheilec! (Hannibal) Stadtbilder XI. 194. 
--------- gav Rapport til Kongen 1645 om ad- 

stilligt Bcrgverkerne angaaende XL 196 
----------synes at ville opmuntre Kongen til at 

tage dem i Syesyn ------ xi. 197
----------maatte qvittere sin Stadtholder Char- 

ge, og overgive alt sit faste Gods til Kro
nen ------ ------ XI. 202

Sekkenod, et Slags Vod ------ XI. 428
Selffub, elftes af Mallen ------ Xll. 142
Seltzervand, hvorledes kan givres ved Kun

sten ------ ------ XI. 438
Semb, en Hen egaard paa Egcr^xi. 183. Not. 
Semmonev, boet i Brandenborg Xll. 271 
Serkland, hvad de Gamle derved forstode 

Xll. 35. Not. 
Servii - ---- — Xll 279. 282
Setkapa - Lhauterie, et mcrkvñrdigt Sted 

Veb Fretum Zeylanicum — XII. 391 
Siebenbürgen har de rigeste Guldverker i Eu

ropa ------ ------ XI. ug
Siegbrit, (Madame) udvirker hos Christ. II.

en Forordning til latinfte Tiggeres Afftaf- 
felse ------ ------ XI. 317

Silex, Flintcsteeu, hvoraf er deriveret xi. 125 
Situation,



Registe? over de i den Xi. og Xlï. Deel
Situation, en sirckbar i Norge for Fremmede 

XL 103
Skabning, enhver, glñdcr sig ved sit Element 

XII 240
Skallberg, er Skiffer, som sindes i Mængde

omkring ved Christiania — XI. 149 
Skallen af Slimhornet, hvorledes seer ud  Xll. 241  Skaraverkvt Ma Eger ------ XI. 150 
Skatteb-»der, cyede fordum selv deres Jor 

der ------ ------ XII. 351
Skib, et lidet forsirrdiget, for at viisc Bandets Reaction ------ Xll. 150 
Skieggetramgselet, en trang Dal paa Kongs- 

bcrg-Vcyen ------ — XI. 185
----------der staacr Kongernes Chiffre indhugae

XI. 202 
Skrelbred, en Hei-regaard paa Eger XI. 172 
Skier, sgrstaae alle Finner at lvbe paa Xll. 31 
Skikkelse, Corallcrncs ulige, hvoraf kommer

Xll. 311. Not. 
Skillemynt, har de gamle Norste Penge ikkun 

verret. nummi mercantium fuppletorii
XI. 2.88 

Skillerum, det rette, imellem Exteriores
Scanziæ og de modistenhoeude Xll. 45 

Skindet af Mallen, bruge Tyrkerne ti! Trom
mer ------ ------ Xll. 146

Sklndhcrtte, Purpur-Sneglens, har en tre
dobbelt Brug -—- — XI. 14

Skind-Vahrer, Handel dermed XII. 20.33.34 
Ski un aBioen, cnPMvcrkshandlcr Xll. 33 
Skodde, en tyk Taag« i Norge — XI. 91 
Skole > Drstiplm, stup i de erldre Tider 

XI. 382
----------Inspektion samme Tid — XI. 384
---------- Examina, offentlige — id. 
——— Stipendia------- XI. 387
----------Lerrere, deres Indkomster i de <rldre

Tider ------ ------ XI. 333
Skole'Gilde, et i Aarhnus, kaldet vor store

Frues Gilde ------- XI. 380
Skoler, vare endog linder Hedcnstabct i diffc 

nordiste Lande ------ XI. 345
—-------forste christelige Skole her i Landet,

naar oprettet ------ XI. 346
•—■— vare i MunkcKlosterne XI. 34g
----------og i Capiklerne hosKanikerne xi. 349

351
352
353
354
356
359

Skoler, adstillige separate for Reformationen
XI. 3io 

 XI.
XI.
XL
XI.
XI.
XI. 
XI. 360

---------- i Lund i Skaane 
---------- i Roeskilde 
—— i Odense 
----------i Ribe 
---------- i Rarhuns 
----------i Viborg 
---------- i Kisbcrchavn 
----------siccre Skoler vare og i een Bye XI 362 
----------private, som ey vare aurhoriserede

XI 363 
----------naar ere blevne inddcelte i fleerc Le

ktier, er uvist ------ xi. 364
---------- havde fordum en stor Maenade Di

sciple ------ ---- - XI. 367
------ — havde og adelige Disciple XI. 363 
---------- den storste hob Disciple i dem vare dog 

fattige — ------ XI. 370
—— hvad derudifordum Kertes xi. 374-331 
Skove, Kronens, forundt Participanterne i 

Svlvvcrret at bruge ------ XI. 178
----------deres anbefalede Inddeling i visse Plad- 

sc, hvert Rar at hugge, er ci efterlevet
XL 185

— ------ med deres Hugst var man tilforn me
get vacrsom ------ XI. jpi. 194

--------- adstillige stimme tilkisbte til Sslvvcr- 
kets Ticneste ------ XI. 244

Skrei eller Skreit;, Ravn paa et vist Slags 
Torst i Norge -— xn. 31

Skretofinnevrrc Fenner eller Finner XII. 28 
----------boede i de Gmnlcs Biarmalaud XII. 30 
----------hvoraf har saaet dette Navn xn. 31.32 
Skue stykke, et Mineralstt af to Stcenarter

XII. 222 
Skurffer og Gruber, fundne en Hob nye ved 

Solvvcrkct i de sccncre Tider XI. 153
Skyer, de tynde, tilkicnbegive ved sit Trak 

den kommende Vind -------- XI. 414
Skcrlstrurreren -------XI. 228
GkM, adstillige Sorter xi. 332. 333 
Slaverne, hvor de nu omstunder boc Xll. 271 
----------deres Kidste Bolig — XIJ. 272
— ------ Navns Oprindelse — Xll. 274
----------dceltes i teende Hoved Folk Xll.- 275 
----------giort store Hdelcggelscr xn. 277

Slaverne,



forekommende Materier.
Slaverne, nogle af dcm blcvc scent Christne

XII. 278
----------oprettede fire Riger Sonden for Do

nau —— ------- X11. 279
----------deres Stamfadre — Xll. 280 
----------af hvem de fik deres forste Bogstaver 

* X11 2gl
---------- deres Religion   XII. 284 
Slavist, findes intet i de Folks Sprog ved det 

sorte Hav -—-------- XI I. 272
—— intet i det Jllyristc — XII. 280 
Slavonien, hvoraf saa kalbet XII. 274 
Slemgraver indrettes ved Kongsberg XI. 273 
Sligene, hvorledes vcyes ved Pukvcrkcrne

XI. 276 
Sligstolens Nobbervcrk — X!. 135 
Sllimdorn . Sneglen, dens udvendige Decke

X I I. 242 
----------hvad dcn lcvcr af -------- XI I. 24;

---------- ñdcr Aadsclcr ------ ib.
----------er aldeles ubckicndt — X I I. 246 
----------dens Gkall —--------- XII. 24c 
Sliimkngle, en sieldcn Snegls Bolig XII. 240 
Slotsloven, ophtevct i Norge — XI. 245 
Slutning, ingen vis, kan glores af Friktio

nen i en retlined Bcvergclsc, til samme i 
en circulrrr ------ X1. 66

Slygstnll, et gammelt Kobberverk XI. 129 
-------— det samme som Agricola kalder Mo- 

sesbcrq ------ ------ »bid. 
Smeltehytte, ser Hytte. 
Gmeltenmade, den forste ved Solvvcrkct

XI. 181
 ---------- den vedtagne forandres af Detlev  

Bulke — ------ xi. 213  ----------derved foravaklcs meget silnt Golv
XI. 214

Smid har en vidtloftig Bemcrkclsc X I. 126 
Sm^r, ct Stykke, ofres til Solen paa et

Sled i Norge ------ XI. 103
Snee, naar falder i storstc Merngde paa Sond- 

mor------ ------------- XI. 409
Sneekaver, kaldes Snccstycr paaNorff XI. 89 
Snegle-Kragens Nytte ------ XII. 243 
----------Tropens -------- —— ibid.
----------Kappens -------- ------ XII. 244 
Snekke-Arker, findes en storMamgdc af, som 

ere egnefor det nordlige Europa xil, 238

Snekke-Arter, har allcsammen Krage og Be
trak ------ ------ XIL 244

Snekker, Sandkorn-Snekken XII. 238 
----------Soejkast -------- ------ XII. 239 
— — Soclgran —-----— ibid.
----------Horn-Snekken    ibid. 
----------Nerite —   ibid. 
——— Skive — —— ibid.
----------Plumas —   ibid.
Snekkens Dckkel eller Lukkclse XII. 243 
------ — Sommer-Gardin ------- ibid.
----------Farver og Tegning henrore fra Snegle- 

Troycn ------ ------ ibid.
Sneppe, en hvid -—- Xil. 389
Snude, Kratserncs, fortiener-Opmcrksomhcd

XII. 234 
----------er en bcvergelig Valtze, besat med 

mangeKrumhagcr ------ Xil. 235
Soelfonn-rkelse, en observeret Xll. 321. s. 
Soelhov (Parhelius) sees ofte paa Sondmor

X1. 420 
Solens paralaxis, hvor stor bestemt efter 

-Observationer ------ X11. 372. 373
Sort Spath, falder ved Kongsbcrg XI. 326 
Sor^es^e, det cueste Sted, hvor Mallcn'fal- 

dcr her til Lands Xii, 140. 141 
Spather, ailchaande, i ster den alcali uste, ud- 

glor Gangarten i Svlvvcrket XI, izz 
------ — girnnemvoxne med Solvtraader

XI. 279 
----------violette, blaa og gronne XI. 327 
Spolorm, den store, lcvcr allene udi Dur

XII. 224
----------seer ry Regnormen liig i alle Decke ib, 
----------den lille, kommer er as Flue-åg ib. 
--------------------- ------ ci af Moser ib. 
Spor af Sprogenes Ovcrcenssicmmclsc kan cy

tilskrives Herndelse ------ Xll. 102
Spore, Mallens, befordrer dens hastige Fart

Xll. 143 
Sprog, det Illyriste i Italien, hvorfra er 

kommet — ------- Xll. 101
—-------er Kilden til alle Slavoniste Mund

arter ------ --------------- Xll. 102
--------- det Scyrhiste, et af de fsrsie og nicest 

udbreedte — ------ Xll. 103
------ — har ikke varet gandffe forsticlligt fra 

dctCeltistc ------ Xll. 104
Jii Sprog,



Register over de i Len XI. og Xll. Deel
Sprog, -Vendernes, ey fan vécut, som Sla

vernes — ------ Xll. 276
----------et farllcds har Ankerne og Slaverne

havt — ------ Xll. 283
Staalfabriker, dertil giort Anleg i Christian

IV. Tid ■— ------ XI. 171
Staalîerk, ct paa Brnnlaugnas, fik Georg

Orie Privilegium paa X1. 212. Not. 
Stalactiter, Flint- og Agalhartcde, ey om- 

mñldte i noget miucralvgistt Skrift
Xll. 218 

Stàctit-Fosîere ------ Xll. 219
---------- hvoraf dannes XI i. 221. 222 
Stand, Barometers og Thermometers hoyesie

og nedrigste i 12 Aar paa Srmdmsr
X I. 401

Stationer, ved den geographiffe Dpmaaling 
i Siclland ------ Xll. 71

Sted, er et bestemt Rum ------ Xll. 259
S te c n art, den som indstil ttcr Gangenes LEdel- 

hcd ved Solvverker, gives Navn af Faller,
Fallbaand, eller Kdle Baand Xl. 155 

Steene, coulcurede, ville neppe i Ilden mod-
staae Forandring ------ Xl. 343

Steenkul, har varet sogt efter i Norges lave 
Egne — —— Xl. 149

Stecnlagene, i Sslvvcrket, stryge fra Son
den til Norden, og ere as foranderlig Ud
seende — —— XI. 155

Steinbutter, er Allun, bemamgct med Svovl
XL 150 

Stipendier, for Skoledisciple funderede i de 
aldre T'dcr ------ xi. 388

-------— vare meget ringe imod nerrvarcnde 
Tiders ------ ------ lbid-

Storfieldet i Norge, gicnncmsticrcr hecle 
Landet — ------ Xl. 147

----------fra samme udgaaer mange Grene, fom
adffillcr Beygdelavcne — Xi. 149 

Storhed, Bevægelsens og Friktionens, hvad er
X1. 34 

----------hvor Bevægelsens foreener sig i en
Circul ------ ------ XL 57

Storm, naar indtreffer mcest paa Sondmsr
Xi. 409 

Strcralrrnnderen ------ Xll. 230
Straalflint, anseet for åvning as Havdyr

XL 330. 2ZI

Straf, fastsat for dem, som asstrekkcdc nogen 
fra at aabenbarefundneErtzb crge xi. 191 

Stub (Magilier K-e d) giort god Ticncste i den 
Svcnste Feide —— Xi. 199

Skuffer, en Deel, meget herlige fra de Rorste 
Vcrker, bcstrives —— Xi. 233-236

------ — en ankimonialst Solvhaltig, fra Solv- 
verkrt ------ ------ Xl. 341

Stukkenbroech, Berghñilptmand Xl. 110. 
267. 269 

---------- en aarvaagen og driftig Mand for 
Sslvvcrket — ------ ibid.

- ------- - vedblev tillige at vrere Bcrgmcster 
XL 272 

  —' dsde 1756 ——------- ibid. 
Størrelse, er enten extensiv eller intensiv 

xii. i6r 
----------enhver ukicndelig liden eller overmande 

stor, er endelig i sin Natur Xll. 163 
Substance, maae have Kraft, hvoraf at kicn- 

des tilvarrcnde -— Xll. 257
----------enhver har sit Rum med sig, sna snart 

den bliver Li! ------ x 11. 26;
Snethaus, havde ypperlige Heste og Sabel- 

Skind ---- - ------ XI!. 32
------— hvo de har varet, og hvor de har boet 

Xll- 33. 34. 36 
Sucthldi, Svenske —— xii. ¿.5
Sundsbergs Rrbberverk, hvor har ligget 

Xl 13t 
Swammerdam givet Anviisning til ñt kåde 

Pnrpm'-Snegscn ------ xi. 6
Svampe, voxe paa Bunden i det Fcylonste 

Sund ■— —— Xll. 391
Svaningius (Joh.) ivret imod Tiggcricts As- 

stasfelsc ved de liikinstr Skoler Xl. 370' 
----------ansaac det for en stor Ugudelighed, at 

de latinste Tiggere ffulde forvises Byen ib.
•--------- havde selv, som fattig Discipel, ovct

samme Haaudverk ------ ibid.
----------havde fon« Student en besynderlig 

Handelst, i sin Fattigdom ibid. Not. 
Sverrig har af sine Guldminer i 30 Aar ey 

udbragt mcer end 8000 Ducatcr Xl. 120 
Svithiod, hvor langt har strakt sig Xll. 35 
----------hin kalda -------- Xll 36 
Svovel-Syre, hvad er ------ Xll. 2^6
Systeme, Spinozas,hvorafreystesig xii. i59 

Sñbe,



forekommende Materier.
Så, c a chymist, Brugt som Lcrgcdom moi)

Steen ------ XI. 436. 4Z7 
Scrkkelerred, Ostindinst, Hvoraf gisres

XII. 383 
S^e-<Zcste-Tand, Dens Hippopotami, tildccls 

petrificeret —— XI. 340 
S^e-Inklinations Lompasset, et nyt op

fundet ------ ------ XII. 93 
------ — dets Indretning XII. 97. 98. 99 
Soeknl indeholder c« af Purpur-Sneglens

Fjender ------ ------ XI. 39
Gser, mange sterste, angives for grundlose 

XL 161
S^evcxter, Rorske, nogle forhen bestrevnc, 

videre oplyste ------ Xii. 299
S-lv , dct fiine, hvor meget Kongen derfor be

talte Jntercffenterne i Sslvverket Xf.
178. 181. 289 

S^lvertzstuffer, de Kong-sbergste fremviser
Tid efter anden Tegn til Goldgehalt XL 95

----------to meget vaegtige Stykker fundne 1630
XI. 186. I"87

----------ligefaa 1694 og 1695, hvilke findes  
paa dct Kongelige Kunstkammcr XL 234 

----------ligeledes 1705 ------ XI. 239
----------en atter i Aaret 1719 XL 243
----------to yngre anseelige gediegene XI. 273  
S-lvvorket, dct Kongsbergste, na ar er op

fundet og belagt — XI. 174. 17$
----------for dets Opdagelse steede offentlig Tak 

sigelse i alle Danste Kieker — ibid.
----------blev drevet i de fire forste Aar for

Kongens Regning allene — XL'177
----------derefter overdraget til et Compagnie 

mcd visse Privilegier XI. 178. 179
----- -— forsi 'overleveret Aaret derefter XL 130
----------dets Solo leveret i Compagnicts Lid 

for en vis Priis til Mynten XI. igi
—— er en af Norges fornemste Herligheder

XI. 14 s
----------givet godt Udbytte XI. 202.210. 211
—------ dets Situation og Beliggende er en af 

 
de lykkeligste ------ XI. 147. 168

----------Kongen tager det til sig iglen
XI. 210. LU

- --------hvor langt det sirekker sig fra Brag-
nKs eller Drammen -— XI. 151

- --------dets eyendomlige Bergart er Graa- 
berg ------ — XI. 154

S-lvverket, dets Ganges Maigtighed er ikkun 
fra i til 20 Fingre — XI. 155 

—— dets Gruber har en anseelig Dybde
XI 159. IÑI 

-------- -  har meget gcdiegent Solo Xi.167.18S 
---------- kommer i Asta gel se — XI. 214 
----------overdrages til Rentemester Müller

XL 215. 217 
----------Kongen maae atter tage det til sig 

igien ------ ------ xi. 220
----------det kommes til Hielp mcd 2000 Rigs

daler maamdtlig ------ XI. 224
----------arbejder sig alt mecr og meer i Gicld

XI. 232
— ------kommer ud af Giclden igien 1694 ved

Gruben Segen Gottes XI. 233 
----------giver anseeligt Overskud i tre Aar

XI. 234
— ------kommer i Aftagclse paa nye, men aab-

ner atter en rig Anbruch — XI. 241 
----------dets aabncde rige Anbruch continuerez 

i 4 Aar — ------ XI. 242
----------dets Circumference udvides xi. 244 
----------faâer en nye Tilvcrt XL 245 
----------maae atter underststtes maanedtlig as 

Kongen ------ xi. 263
----------kan desuagtet ey soiktenere sig XI. 265 
----------bliver af Regieringen opbudet ti! Bort

forpagtning eller eyendomlig Afstaaelse
XI. 267 

----------det bliver bcsigtigct — ¡bid. 
----------drives med Forsigtighed XI. 266 
------— kommer af sin Gicld XI. 269 
 — sontxnerer sig rigelig XI. 272 
----------dets Produkter fra dets forste Opta

gelse indtil 1772 XI. 237-313 
----------i dets Oagstcen Har Cobolt-Dlåthe 

jcvulig ladet fy tilsyne xi. 324

T.
Taage, naar man Har incest åf paa Ssndmsr 

XI. 409 
----------af den udmcrker man sig Veyrliget

XI. 415 
--------- cn rod observeret, som ester Solens 

' Nedgang fik cn Nordlys Couleur XI. 420 
Tabelle, over den i Bergen observerede Van

dets Hoyde i ftp Aar XL 84
J i i 2 Tabelle,



Register over de t den XL og xu. Deel
Tabelle over Regnens Mtrngde, som hver 

Manned falder i Bergen XL 36 
----------over Udmyntuingen i Norge fra 1674 

til 1684, med Beregning over Vinding 
og Tab ------ ------ Xi. 291

 over Udmyntningen paa Kongsbcrg fra 
» 1694 til 1710 ------ XL. 294

—--— paa hvad der er myntet fra Friderich 
IV. Regierings Begyndelse til 1728.

XL 295-298 
——— over det Selv og Kobber, som er vun

det ved Solvverkct fra forst af til 1774.
XL 308'313 

——— over det ved Roraas Kobbervcrk til
virkede Garkobbcr fra 1646 til 1774.

XI. 314-319 
----------over Barometrets og Thermomctrets 

hsyeste Stand i 12 Aar paa Sondmor
XL 401 

----------orer Vindens og Vcyrligets Bestaf- 
fcnhed ------ ------ XL 406

Tabula Peutingeriana ------- XII. 53
----------kan have sin Nytte i den Danste «vidste

Historie — ------ XII. 54
Tak, hvad der kaldes ------ XII. 161
---------- et absolute uendeligt er umueligt

XII 164. 169 -172. 173 
Tallenes Rñkke er en Samling af alle mnc- 

ligc Mangfoldigheder xii. 266 
TñNlpervñge, hvoraf have deres Oprindelse 

XI. 412. Nor. 
Tanke, som falder ep ind, men ikke en anden, 

kan ofte ndbrecdc Lys XI!. 247
----------ulige, om Grundens Besianddeelc un

der Biergcne ------ xi. 163
Tappe, hvad Slags ere de fordeelagtigsie i den 

eirenlarre Bevægelse — xi. 78 
Tarro, Buetarre ------ XII 299
----------Kurvetarre -------- ibid. 
Taufen, (M. Hans) sogte sit Ophold i sin Sko

legang ved at synge for Dørene XI. 371 
Teglverk, anlagt i Norge-------------- XI. 271
Tegn, tit cette Metaller, ere ikke paal delige 

for Bcrgmtend ------ xi 121
Tellemarken har mange Anviisninger af Kob

ber Ertzer — -— XI. ni
——— og Larvninger af mange Bergverkcr

XI. 129

Telline — ------ XII. 240
Terfenner, hvor boede ------ XU. 31
Telfin, Greve, hans Betevnkning cm de Sven

ske Guldgruber ------ XI. 122
Teutoner, beboet Bagrien XII. 271
Theologie cg Philosophie vare i Munkealdc- 

ren blandede i et Mistmast xi. 379 
Theorie, den Eulerste, om Vandets Reaction 

XII. 152 
----------den Ncwtonste om samme XII. 153 

Thermometer holder en vis Orden om Som
meren i Stigende og Faldende XI 404 

Thenstes, hvem de har vteret — XII. 38 
Thule, hvad de Gamle derved har forstaaet 

XII. 12 
Thüringer, have stisnne Heste XU. 10 
Thyco Brahe, hjulpet til Geographicns Fuld

kommenhed ------ XII. 63
----------opfandt og forsterdigede selv sine astro

nomiske Instrumenter xu. 191 
—— dsintc bestedcnt om sine egne Obser

vationer ------ XII. 194. 197
----------kan rndnn tiene til Undervisir i den 

practiste Astronomie XII. 198
----------varierer meget i hans Distancer af 

Fixstiernerne ------- xii. 199
----------havde kun faa Instrumenter, da han 

opmaalte sine Positions-Vinkler xii. 212 
----------forbedrede sin Meridian Xii. 214 
- -------- bør vare et Monster for alle Astrono

mer ------ -------------- XII. 216
Tid, hvad er ------ XII. 252
------ hvori har sin Grund XII 253 
------ kan ikke faae stedse nye Tillteg i sin Be

gyndelse —— Xi i. 256
------ er en Egenstab af noget andet XU. 257 
------ er ikke substantiel — Xll 258 
•------ har ikkun en blot Mucligheds Virkelighed

XII. 264 
------ uden Forandringer lader sig ikke tamke

XÍI. 250 
------ er, saavelsom Rummet, en mathcmatist

Størrelse ------ XII. 249
------ er intet for sig selv Bestaaende XII. 252 
------ har sine Gramdscr -------- Xii. 255 
Tiende, af Ieenverkerne, forhoyes XL 268 
---------- hvor stor ethvert Verk stulde svare 

XI. 269
Tiende,



forekommende Måner.

Aougsberg

Xll. 255
XI. 214

XII. 376
XI. 290

XII. 163
XI. 203
XI. 210

Trælle, blcvc fordum bcgravne med Vanære 
XII 335 

------ -— vare de ulyksaligste Mennesker
XII. 336. 337 

----------fæere 1 Norden, end andre Steder
Xll. 342 

---------- blevc det paa adskillige Maadcr
XII. 345. 346 

Tung Spathe», en fra Sslvvcrkct, og en fra 
et uvist Sted ------ XI. 325

Tænder, nogle tusinde hvasse, har Mallen 
XII. 133 

Ta ni-, pifcinm er ikke et spceifist Navn paa alle 
Bændelorme i Fiskene ------ xii. 229

----------Hæruca -------- Xll. 227 
Tÿnsbetg er fordum af Fremmede incest kaldet

XI. 183

u.
Ubestemt Uendeligt, hvad kaldes 
Udbytte as Golvrerket ------
----------hvor længe er givet — 
----------hvor meget Longen fik det forste Aar

eftcrat han havde udlost Participanterne
XI. 211 

----------efter den Tid -------- XI. 212. 214 
----------et stort i en haard Nod — X(. 243 
------- -- (t, som havde beklagelige Folger ester 

sig ------ ------ XI. 248. 249
--------- det hoycsic af Solvvcrkct i eet Aar

XI. 272 
Udenlands Reyser, de Danske Studentcrcs, 

hvorhen fordum glordes — XI. 337 
----------bleve af Kong Hans dem forbudne, 

som cy havde opholdt sig i 3 Aar ved Kw- 
benhavns Universitet------ ibid.

----------maakte ingen giore, uden han var cr ea
reis Bacenlsureus ------ ibid.

Uendelige, det inctaphysiffe, bestaaer ikke af 
sammenfatte Decie ------

Ue niabcder ved Solvvcrkct — 
Uhina Rapekl, Længden deraf 
Uifelt, har ikke forst Istct Mynten 
Ulkefos Iernverk, ser foldens Iernverk. 
Uinchsdals Bobborverk, fik Baron Villiam 

Davidl'en , Engelsk Resident i Holland, 
Privilegium paa ------ xi. 216. Not

Jii z Underflæb,

Tiende, hvor megen Kongen har havt af Ror- 
aas Kobbcrverk ------ Xi. 319

Tigre, hvorledes kan fordrives, at de ry stal
anfalde Mcnncster ------ x:i 336 

----------den saa kaldte Royal-Tigcr, hvorledes
fanges ------ ------ Xll. 384 

Tilbagcl-b, en Kanons, hvorved formeres 
XU- -47 

Tildragelser, usædvanlige, med Mennesker

----------med fire fod te Dyr —

----------- med Fugle ------
----------med F'ske --------
----------med Orme og Insekter

XI. 424
XI. 425 

ibid.
XL 426 

 ibid.
----------tu merkværdîg, ved en af de Kongs'

bergste Gruber ------ XL 163
Tilværelse, udfordrer ingen nodvendig Gam-

mensettclsr —— X11..254
Ting, kan være tilværcnde, uden at indtagens«

get Rum ------ xi! 254. 260
------— har ikke været muelige i en uendel g

Tid------ --------------XI i. 257
-------- i.f virkelige har en vis Grund i Mue- 

lighederne ------ ------------- XI i. 262
Tiærebrænderie, har den Nvrstc Bonde i Al

mindingen eller Udmarken — Xi. 126 
Tiære-Gvne, anlagte 1 Norge — Xl. 271 
Torden ogLynild, hvad Lid vm Aarct inderes 

fer oftest paa Ssudmer ------ xi 410
Traadorm, en nye ------- Xll. 229
Trem el! a, en nbkkie'Ndt------ XII. 240
Triangelrader, lagte ti! Grund for de Dansse

geoaraphiste Charter ------ Xll. 70
-------— ved hvilke Steder de ere dannede 

X ! 71 
Trichurider, en nye opdaget Ormcarti Men-

nestct ------ ------ Xll. 225
Tripudi, et helligt Bierg------ Xll 38S
----------har en Slags Ovrrcensstcmmelse med

Sinai ------ Xll. 387. Z88
Trolle (Guftav) kyede et Kobbcrverk i Christ. II.

Tid ------ ------ XL 127
Trundhiem, har tort Vcyr med samme Vivid,

som Bergen har Regn med — Xi. 90 
Træer, et Slags med ncdtryktc Toppe XII 4.01 
Trældom, i Norden ------ XII. 333. s.
Trælle, rå man ha« begyndt at kalde Slaver

XII. 278



Register over de I den XT. og XII. Deel 
lînbetiLvb, vcd Myntningcn, fan lettest 6c- 

gaaes ved dc smaa riughaltigc Mynter
XL 300 

Unders-gelse, af en Hydraulist Mastine
XII. 147. f.

—------- as de af Thyco Brahe og Picard fund
ne Afvigmnger sra Meridianen afUrani- 
borg ------ — xiL 201. f.

----------as Muiirsalt -------- xi. 429. f. 
Ungarer, hvor har boet i de «löste Tider

XU 34 
Ungarn, er fuld af Slaver — XI1. 271 
----------hvo der boede fordum — Xii. 272 
----------er ikke det ccnesie Land, efter Greve 

Marfiglis Paastand , hvor Solvet i Bicrg- 
vcrkcrnc har Guld i Selskab XI 94. 

----------faaer aarlig en temmelig Deel Guld af
sine Biergvcrker —- Xi. 119 

 
Universitet, var cy her i Landet, forcnd7479 

XI. 385
Unixer, hvo har v«rct ------ XII. 49
Ucanieborg., naar blev bygt — XII. 191 
---------- . naar forstyrret ------ XII. 192 
Uret, gior man ofte de Gamle — XIL 23
Uvished, vare Astronomerne laengci, om Me

ridianen var bcv«gelig eller cy xii. 195

V.

Vag eller Vaag, hvad betegnede hos dc Gamle
XII. 24

Vag!, hvad er for en Flod XII. 16. 23. 24 
Vagot, hvad bcmcrkcr ------ XII. 38
Vakl eller Vank, hvad er —- XII. 24
Vand, det tykke lerede, hvorledes Malabarer- 

nc afklarcr ------ XI!. 389
Vandaler , hvor har boet ------ XII. ,2^1
Vandene har mange Skabninger til Undcrss- 

gclse------ -------------- Xii. 133
Vandprøve paa Ertzerne, kan ingensteds 

bedre bruges, end ved Kongskerg Solv- 
vcrk ------ ------ XI. 343. Not.

Vandst'abninger, cvc Nordens Indbyggere
udraabte for ------ ------ Xii. 27

Vaner, et Folk ------ ------ XII. 24
v-rregcr, hvor har boet ------ XII. 42

Vareger, gave Anledning til ct stort Rige 
XII. 283 

Vareskoi-More, ct gammelt Navn paa Sstcr- 
sscn ------- ------ Xii 42

Varigheder, som folge paa hinanden, udgis- 
re dcu store Samling af al muclig Tid

XIL 265 
Vanne, den sierkestc, falder efter Sommer

Goclvcrv ------ ------ xl gg
Varner, hvor boede ------ X1I, 271
Veie, de Norfke, cre mcere og mindre steile

XI. 147 
Veixelen, dcn Flod, ------ XII. 9
Velfen, en Fist , urigtig bcstrcvet af Linnæus

XiL 291. 292 
----------stogcr fra det salte Vand, ind i fyrste

Soer ------ —— xii. 293
----------er en Torffc Art —— XII. 294 
----------bestreuen ester Naturen XH 295 297 
----------den beskrevne Fistes Storrelse

XiL 298 
Vender, ct talrigt Folk ------ Xii. 275
—------- hvor har laengst boet — Xii. 274
----------har stiftet mange smaa Folk oa Stater

i Tydstland------ — XII. 276
Vendiste Scider vare gode og ustraffelige ib. 
Verden kan nmuelig vivre uendelig XII. 247 
----------kan ikke vivre ret gammel Xii. 249  
----------er ihcnsecnde ti! Tid og Rum absolute

endelig ------ ------ ibid.
----------hvorledes nogle har vildct beviisc dens

Uendelighed ------ XIi. 250
Vers 05 Sange, meget gamle i Norden, og

cy Fosicre af sccnere Tider — XII. 5 
----------de gamles -— -------- xii. 3 
Vette-Uryrer, hvad er ------ XII. 316
Vexelcours, determineres ofte efter ct Riges

Mynt ------ ------------- XI. 302
----------stiger hsyt, stisnt Myntefvdcn bliver 

uforandret ------ ------ XI. 303
Vexler kom sildig i Brug her i Norden 

XL 297. Nor. 299 
V ex ter, udenlandstc, findes undertiden opka

stede paa de Norste Strandbredde
XII. 314. 315 

Veyr. Omskiftelser, de sKdvanligstc og bestan
digste paa Ssndmer — xi. 4.11=413

Vex-rstifter,



forekommende Matener*.
Vejrskifter, vedvarende, udmrrkcr nogle sig 

as Tamperdagcne-------XI. 412
Viborg Skole var allerede ordentlig indrettet 

for Reformationen —- XI. 3,59
Victriolverk, anlagt i Norge — XI. 271 
Viinaa, et gammelt Navn paa Dvina Floden 

XiL 46 
Vinde, de almindeligste paa Vestre-Kanten i 

Norge ------ ------ XI. 8s
----------hvilke cre de mecst fugtige xi. 89 
----------hvilke cre paa visse Lider herskende i 

Sendmor ------ xi. 407. 408
Vinkler, svin nogle Steeder i Siclland danne 

med Meridianen ------ xu. gi. 82-
Vinovilotl), hvad er -— xu. 46
Vinter, en mild, folger naturlig paa en kold 

Sommer ------ X!. 413
Virkning, og Modvirkning, maae altid verre 

lige store — ------ XI. 49
—— de bcvKgcde Legemers, er i Forhold 

afQvadraten as Hastighederne xi. 51 
----------Tyngdens, hvorledes findes XI. 76 
-------- -  as den Scgneriste hydrauliske Ma

ssine, svarer ikke ttllLcregningerne xu.
151. 154. 157 

—— er altid lug den virkende Aarsag 
XII. 153 

Vitzthum (Chriíhan Died, von Eichítedt) 
S ach si st Adel, blev- Oberbcrgraad

XL 240 
---------- udbragte alt, hvad hau formaaede, af 

Golvverket ------ xi. 241
----------as hans Mundheld kunde man fliittc, 

han ikke agtede at legge sine Been, her r 
Landet ------ -------------- ibid.

Volds Iernvcrk, see Bolvigs.
Vñgt, baadc Danss og Colnss bruges ved 

Golvverket —-— XL. 276
Virgtftang, Friktionens ------ XI. 52
---------- er mindre i Keglen, end ; Cylinderen 

XI. 79.

W.

LVagerland — ------ XII. 275
Wagier opfandt Trichmidcrne XIL. 225. 
Wallis, c« heroint Mathematicus, forsvarer 

Thyco Brahe. -—- xu. 195

Weichhart, (Michael) Bcrgmeffer, fik efter
givet 1862 Rigsdalers Mangels Poster

XI. 235 
----------blev siden en af de Committende ved

Golvverket ------ xi. 239
---------- dodk 1709------------------- XI. 240 
Welatabi ------   XII. 275
Welzi ------- ------- ibid,
wengidesapenrmal, en Malabariss Afgud 

XU. 388 
Wefani — — XII. 2§2
Wibe, Stadtholdcr, kan af Myndighed om 

Golvverket cy tiende paa adssillige Augi- 
vclftr ------ ------ - xi. 245

wiittlcmd, derhen scylede de gamle Norsse 
xi 125 

winda-RlUlir, Vendernes Bogstave
XII. 276 

wittdisch-Mark, btvrer Navn af Venderne
XIL 278 

Worm (Jens) givet Efterretninger om Aardals 
Kobbcrverk ------ xi.

Lvimscbel-Ruthkn tabte sin Credit ved Kongs- 
berg Solvvcrk ------ xi. 154

X.
Kimenes (Rodericas) har forandret de Natio

ners Navne, som boede paa Seandien
XII. 25

Fetk, i Fillertfidl, paa Grerndsirnr mellem 
Salzborg og Tyrol, har Guld-Miner

XI. 119 
Zeollther, fra Fñroe, Stierne-Steene XI 337 
Zeolirl?, den straalcde, hvoraf har sin Op< 

rindelze — ------ xir. 221
—------- kan blive Calcetón XI I. 222
Zeolithisse Sråctitcr ere endnu ubekiendte 

sov Mincralogerne XIL 221
Ziegler, (Jacob) Professor i Mathematiken i

Upsal, har ssrevet om de Rorsse Berg-. ■ 
verter — —- xi. 127

Ziener,
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— ibid. — 19

— 147.
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139
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T r y k f e i l.
Bugman [æc Rugman.

skal ft il ih" Comma imcllcm Vagotb og Bergio. 
ptoionuto lcrs Ptoicmaco.
Hat 15 @trittilet l«rs har TV Straaler, hvoraf den cene er 

storre, stivere og stcrkcrr, end de ovrige 15.
de indeholde 12 til iz Strañlet lees de indeholde-îr kiler r? 

Straalcr, d. e. 13 eller 74 Straaler, hvoraf den eene 
ligeledes er sierkerc, end de ovrige.

i den lñs i det. 
modltigt str- modsagt, 
tilkommen lers tilkommende, 
hcrngende deleatur.
i stn lacs med sin
Asrandes ,'ñs afcarides.
tlíelonorme las Mclonormen.
(Pinte las Orinen.
vermiculas livs vermiculos. 
b arn ojo s las hamofas. 
op las og 
Følelser las Folclscn.
Hyarimb las Hyacinth.
Randen las Kanten. 
obtugo las obtufo. 
akcelertition las acceleration.
kl. 4. 40'. 52. las kl. 4. 39'. 52.

— 149 •
— 157.
— ibid.
— 224. — 26
— 227. — 18

— 228. not. (b)
— ibid.
— 233. lin. 16
— 240. — 22
— 241. penult.
— 242. — 6
— 246. — 5
— 324. — 14

’..ener, Berg mester, gjordes de» Compliment 
‘ af Gtadtholdcr Wibe, at han kunde stabe

En; ------ ------ XL 248
--------- blev angivet for at svakke Vcrkct 

xi. 249 
---------blev demitteret, men kom dog i fin 

foiwigc Station iglen • XI 250. 266 
5oo»=lPtitcv, det Hollandske Navn paa Chri

stiania: Ford ------ XI. 149

SE.
2Ldel Ftill, ct Navn, hvormed Gangenes JE- 

delhcd betegnes i Solvverkct XI. 155
Œgtefltib, ci nodtvnngct XI. 229
2Listhir, de gamle Indbyggere i Estland

XII. 40 
H.

Ker, uden Navne og ode i Norden, har Pli« 
nius og Mcla ommñldt XII. 19


