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el erdet aabenbare og upaatvivleligt, at 
det meeste, som paa-arbeides og ffri- 
vcs til Nytte i den lcerde Verden, skeer 
uden for Selffaber og de faa kaldede 
Academiske Forsamlinger. Ja de vig
tigste Ting, som ere opfundne, tilstaaer 
man enten at have varet til, lange for- 

end slige Indretninger, eller og at vcrre komne frem 
foruden dem. Men saa er dette dog vist, atvedSel- 
ffabcr, saadanne som udi nwstforrige Seculo og indtil
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denne Tilo ere bleven stiftede i eet og andet Land/ ere 
ogsaa mange heel nyttige/ og til Forstands og Viden- 
ffabers Oplmsning beqvcrmme/ saavelsom behagelige og 
artige Ting/ bragte for Dagen. Man kand sikkerligen 
troe/ at ikke en ringe Deel af det som nu vides/ var ellers/ 
omendskiont vel her og der paatwnkt/ dog alligevel ble
ven i Opfindernes Hoveder og Studere-Kammere stik
kendes/ og aldrig til flere meddeelt/ hvis ikke den Pligt 
og Forbindelighev/ tillige med den Opmuntring og Til- 
ffyndelse/ der medfelger ltvrde Forsamlinger/ havde fort 
det frem for Liuset. Til dette at gotgiore / holder man 
ufornodent at opregne Exempler af fremmede Landes 
storre eller mindre Societcrter/ Academier/ eller andre 
deslige Stiftelser. Thi hvem kand det vwre ubekicendt, 
at dewed ikke een eller faae/ men mange/ ja heel adffilte 
flags Videnffaber have bekommet anseelig Lilvwxt? 
Men for at vise/ det Tingen ikke er end heller nye her i 
Landet / behover man ikkun at drage sig til Minde den 
fortreffelige Samling / kaldet Acta Medica Hafnienfia, 

som fordum under den vidtberomte Mands Dr.Thomæ 

Bartholins Direktion, fra Aaret 1672. indtil l68o. 
(i hvilket Aar hand dode/) udkom paa Latinff Sprog/ 

rfl- 



Fortale.

i fire maadelige Bind in 4. og som velstorstc Parten ind
befatter hvad som til Naturens Kundskab, Medicin, 
Anatomie, Lhymie, og Chirurgie henhorer, men der^ 
hos vasaa fremstiller, endffiont sparsommeligen, visse 
Mathematiffe Afhandlinger, samt noget lidet om vore 
Landes Antigvitaeter, og Sprogges Egenffaber. Saa 
nyttigt et Verk fem dette var, og saa beklageligt at det 
ikke längere blev fortsat; Saa meget desmere tor man 
haabe, at det for halvtredie Aar siden, ved Hr. Eehkl- 

Me-LonLrentz-Naad j)DN Holsteins 
berømmelige Forsorg og under HaNö Excellency 
Præiîdio, her oprettede Selskab udaf nogle faae Lår
doms Elffere skal kunde vinde et gunstigt Dmdomme, 
ey allene hos deres Lige og enhver Studerende, men 
end ogsaa hos de Allerhoyeste, saavelsom de ringere i 
Feedernelandet: Nu det har taget sig for, at udgive i 
Trykken en Deel af hvad som i mrstforrigc tvende Aar, 
(imellem visse andre af Deres Kongel. Mmest. 
Allernaadigst anbefalede Forretninger,) er bleven 
fremlagt og oplmst i dets holdne Forsamlinger. Man 
bekicmder, at dette som hidindtil er foretaget og nu her-
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oktale.

med til Deels fremkommer, er temmelig meget ja vel 
gandfle uliigt tit de foromtalte Medicinske Acta, j Hen
seende til Materien, til Behandlings Maaden, saavel- 
som til Sprogget. Ja det er og langt fra, at man til
tænker denne vores forste Prove et saa almindeligt Bi
fald, eller giver den ud for nar saa vigtig og nyttig 
som en stor Deel af hine vare. Men hvad som endnu 
ikke er naaet, venter man at kunde oprettes med Tiden. 
Dg, naar som vore klare Landsmand ville have den 
Godhed, for det forste at tage til Takke med denne, 
og maaffee flere Dele, af dette ved nogle faae begyndte 
Vcrk; omendssiont det meeste derndi ikkun omhandler 
vort Fadernelands Sager, tillige med andre smaae 
Luriositater, af de nu i Selskabet arbejdende deres For
mad ; tor man vel giorr sig den Forhaabning, at ffulle 
herefter kunde komme videre, og see Verket forbedret 
med vigtigere Ting, og Materier af storre Betydenhed. 
Thi det er saa langt fra Selskabets Forsat og Dyc- 
mcerke, enten den Medicinske eller andre saa nyttige 
Videnskaber derfra at udelukke, at det tvertimod intet 
heller ynffer, end den Fordecl at kunde nyde, udaf lar
de Medicis og Natur-kyndige, saavelsom Mathematicis, 

her 



Fortale.

her i Staden og overalt i Landene, at bekomme til de 
estcrfolgende Dele jo flere gode og rare Afhandlinger, 
jo timere. Hvortil vi ey allene bemaldte flags Larde, 
men end ogsaa alle andre, som udi smukke Kunster og 
Videnskaber besidde et besynderligt Pund, vare sig end 
hvad flags Videnskaber det er, (Theologien allene und
tagen, med mindre det er Philologist og Critist til 
Stader i den Hell. Skrift, eller til Kirke-Historien,) 
ville have paa det venligste og tienestligste indbudne. 
Om Skrive - eller Behandlings - Maaden, naar og der
ved fvrstaaes Korthed eller Vidtloftighed, er det aftalt, 
at den bor staae aldeles til enhvers frie Villie, og vare 
alle tilladt derudi at lempe sig efter Materierne, som 
de selv best befinde, og eftersom enhvers Hensigt, Tiid 
eller andre Dmstandigheder ville tillade. Saaledes at, 
naar en rüg Afhandling bliver stadse velkommen, om 
den end var längere end sadvanligt, saa stal endogså« 
en anden, der er paa een eniste Side, vare Selstabet 
ligefa« kiar, som hvis den var paa mange Ark Papir: 
Alleniste, at derudi noget ugemecnt, noget nyttigt, eller 
i det mindste nogetmarkeligt indeholdes, tilDpliusning 
og Underretning, for de nu levende og for Efterkom

merne



nierne. Sg eftersom Tanken fra Begyndelsen ey har 
verret, at dette Arbeide ffulde komme videre, end til 
vore egne Landsmernds Kundffab og Forlystning, da 
det og meestendeels, som sagt er, angaaer vore Jnden- 
landffe Ting; Saa have vi og ikke fundet, hvorfore vi 
ffulde bruge andet Tungemaal, end vort eget; Helst 
man i denne Post haver saa mange udenlandffc Exempler 
at csterfslge. Endelige» haver man herhos tilfsyet Ef
terretning om Personerne i dette Sclffab, hvoraf ogsaa 
kunde kierndcs de udi denne forste Deel indbcfatteoe

Skrifters Autores, hvis Ravne derudi ellers med 
Begyndelses-Bogstaver ere bemærkede.

Kiobenhavn den 8. Julii
17 45'



(tragtning
over den 

som

Mag. HANS TAUSSEN
har giort

over

blank de Herligheder font den Evangéliste Kirke besidder/ er 
denne at agte og anjee for den allerstorsteog ypperligste/ 
at den er saaleedis bygt paa Apostiernes og Propheternes 
Grundvold / at den kand bevise alle sine Troens Artikler, 
ingen undtagen/ af Guds Ord, og derfor troer dem/ fordi 

Gud saaleedis har aabenbaret dem i den Hellige Skrifft; derimod an
tager den ikke de Lcrrdomme/ men forkaster dem/som ere stridige iinod 
Guds Ord og dets rette Meening/ihvor mange og anseelige Mcend der 
end kunde hasst dem, og ihvormeget de end kunde synes at komme 
overeens med Fornufftens Slutninger.

Paa det nu dette Fortrin som den Evangeliste Religion har frem 
for alle andre Religioner/ kand holdes vedlige/ saa og Kirken selv ey 

A aleene



2 M. W. om M. Hans Tariffens 

aleene bå ved, men endogsaa voxe og tiltage, saa er det hoytforno- 
dent, ihvor den Evangeliske Kirke er, at ogsaa derApostlernesogPro- 
pheternes Skriffter skulle lcrses, hores og forstaaes. Hvorfor og saa 
snart som Reformationen i noget Land er bleven begyndt, og den 
Evangelifle Kirke plantet, saa har man og strap varet betankt paa, 
at mage det saaleedis, at den Hellige Skrifft kunde blive oversat i det 
Lands Sprog, komme i Folkes Hander, og af dennem forstaaes.

Det er vel saa, at endogsaa for Reformationen har den Hellige 
Skrifft varet oversat i de fieeste Europæi^e Sprog, men til deels 
vare alle disse Oversattelftr ikke giorte efter Grundttxten, men efter 
vulgatam verfionem, saasom, uagtet alle de Paamindelser som der
om skeede af Paver og Conciliis, ftudium linguarum i den Did me
get forsommeligen blev tratact: til deels vare ogsaa exemplaricrne 
af flige Oversattelftr meget faae og rare, saa at man i den Did lettere 
kunde talle de Exemplarier som fandtes i heele Lande, end man nu 
kand talle editioner. Siclden stk man et Exemplar af verfione vul
gata at fte, men Oversattelftr vare endnu meget rarere.

Den salige Forandring som da hemdi er fleet, har ikke strax kundet 
sattes i Verk. Thi da den Gierning, at forfatte en god,noyagtig og 
forstaaelig verfion over den heele Bibel, ikke aleene er afstorVanfle- 
kighed og Viidtloftighed, men endogsaa af stor Vigtighed, faa har den 
ogsaa udkravetat dertil maatte anvendes den fornodne Did. Imid- 
lertiid have dog de brave Mand som arbeidede derpaa, ikke kundet fo
re det over deres Sind, at lade Folk bie faalange efter Overflyttelsen, 
indtil den fuldkommeligen var udarbeidet; men ligesom de ere blevne 
ferdige med det eene Stykke efter det andet, saa have de givet det i 
Trykken, saa at hvert Stykke som paa denne Maade kom ud, kunde 
ansees for et nyt Lofte, at meere flulde folge efter, indtil det heele 
Verk kunde blive ferdigt.

Saaleedis gik det med den fal. D. Luthers tydfle Oversattelft. 
Der vare heele tolv Aar imellem, at hand udgaf det forste Stykke af 
Biblen paa tydfl, og at hand kunde udgive den heele Bibel. Thi 
det forste Stykke fom hand blev ferdig med var det Ny Testamente 
hvilket A. 1522. to gange blev trykt og diitraheret, nemlig bande i 
September og i December Manned ; men den heele tydfle Bibel blev 
ikke ferdig forend A. 1ZZ4.

Saalee-



__________ Dversirttelse af Mose Beger._______ 3
Saaleedis er det ogsaa gaaet til med vores danske Bibel. Den 

hoypristlige og meget gudelige Konges Kong Omitían in. Omsorg og 
Gavmildhed, har man ncrff Gud at tilffrive/ at den heele Hellige 
Skrift blev oversatt paa danst, og forste gang tilsammen udgivet; 
men dette Arbeide blev ikke ferdigt forend Aar 1550.

Jmidlertiid have dog de gode Guds Mcend som indtil den Tiid saa 
troljgen havde arbeidet paa at indfore en bedre Kundstab om Gud i 
vores kicrre Fcrderncland/ end den var / som her havde vcrret i Pave- 
dommet/ nreget vel ffionnet derpå«/ hvor hoyt fornodent det var/Nt 
den Hellige Skrifft blev oversatt paa danst/og derfor anvendt al mue- 
lig Fliid/ paa at det eene Stykke efter det andet kunde blive forfcrrdi- 
get/og ved Trykken til hvermands Brug og Nytte udstcrdet.

Den forste som i den Henseende har forthient at roses/er disse tre 
nordiste Rigers store Konge Kong Omitían 11. hvilken endogså« udi 
sin Landflygtighed vilde lade see fin Kicerlighed imod Gud og inlod 
dem som havde vceret hans Undersaatter f ved at besorge den forste 
danste Oversættelse af det Nye Testamente. Dette Arbeide blev ved 
hoystbemelte Konges gudelige Omsorg forferdiget og trykt til Leipzig 
A. 1524. som var det ncrrmeste Aar efter at hand havde mist tre store 
Kongeriger: hvoraf man kand fee/ at da stor Modgang kand drage 
nedrige Gemytter til Fortvivlelse; saa forer den derimod crdle og 
hoye Sicrle ncrrmere til Gud. Den lcrrde Mand hvis Thieniste hoyst
bemelte Konge brugte dertil/ varden meget merkeiige Mand Hans 
Mikkelsen fordum Borgemester i Malmse/ som havde forladtHuus 
ogHiem, Hustru og Born/ Riigdom og Embede/ for at folge ogthie- 
ne sin ulykkelige Herre Kongen udi hans Landflygtighed. Hand har 
da oversatt det Ny Testamente, men maastee ikke forstaaet saa meget 
Grcrkist, at hand havde kundet efterfolge den Text derudh og derover 
ikkun foretaget sig verilonem vulgatam at fordanste, hvilket han ogsaa 
i Titlen selv giver tilkiende/ som lyder saaleedis: Thette er thet noye 
Testamenth paadanffe ret efter Latinen udfatthe^lvXXilil.

Arter igien blev det Ny Testament paa danst oplagt til Antwer
pen i Braband Aar IZ2Y. denne verfion og edition er ogsaa besorget 
ved een af forbemelte Landflygtige Kong Omitían den Andens tro 
Thienere nemlig Mester Christen Pedersen Cannik i Lund i Skanne 
og Erkebispens sammestcrds Canceller. Denne gudfrygtige og lcrrde 

A 2 Mand



4 M. W. om M. Hans Tau/Tens
Mand har vel i de sieeste Ting efterfulgt Hans Vækkelsens Overftrttel- 
fe / og saaleedis lagt verfionem vulgatam til Grund/ men dog i Hen
seende til Orthographien og det danffe Sprogs Ziirlighed og Reenhed 
forbedret faare meget som behovede Forbedring. I Fortalen til den
ne Oversættelse, havde samme Mand ogfaa lovet at hand iiigemaade 
vilde oversirtte det Gamle Testamente, hvilket dog ikke erffeet/md- 
ffiont hand levede lcrnge efter den Tiid fom Sognepreft i Kirkehelfin- 
ge t Love Herred: maaffee hans egne Omftcendigheder ere saaleedis 
blevne forandrede / at hand ikke har kundet have Leylighed dertil, og 
maaffee hand har feet/ at den danffe Kirke ikke trcengede til hans Ar- 
beide, da der vare andre, som det blev befalet at fuldfort. Dog for
end hand oversatte det Ny Testament/ havde hand af det Gamle Te
stamente udgivet paa dansk Davids Psalmer som ere trykte ti! Antwer
pen A. 1528.

Nogle andre brave og'lcrrde Mcrnd have med ligesaadan Fliid og 
gudelig Intention paataget stg at arbeite paa det Gamle Testamentes 
Overscettelse. Den forste Part deraf nemlig de fem Mosts Bogger 
har den retsindige Evangelit Thiener og tro Arbeidere udi Reforma
tionen Mester Hans Tauften fordanffet og udgivet. Hand har vek 
ogsaa havt 1 Sinde at overscette og efterhaanden udgive det heele Gam
le Testament, hvilket kand sees baade paa Titulbladet som staaer for 
ved disse fem Mose Bogger, og lyder saaleedis: Det Gamle Testa
mente med Tro og Flud fordanffet af M.Hans Tauften praedi- 
kerudiB.i^benhavn; saa og af Fortalen, hvor hand lover at fort- 
stette dette Arbeide, dersom det kunde finde Bifald: Saa haver jeg 
nu beviist min Tieniste paa disse Moses B^ger, og fordmrffet 
demrem efter min Formue, Aunde forstandige Folk ffi^nne det 
at det strå kand vcere lideligt- da vil jeg gierne gfore ydermere 
hvad jeg kand ; Ellers vil jeg hermed have givet dennem Aarfa- 
ge til at gi-re det bedre, som bedre kunde. Og denne hans Over- 
fætteife er det, som jeg denne sinde noget noyere vil betragte.

Davids psalmer ere oversatte paa danff, og med korte Anmerk- 
ninger forklarede af Francisco Wormordo, fom har ladet denne fin 
Overstrttelse trykke til Rostok A. 1528. Hand melder udi Fortalen, at 
hand baade i Henseende til Overscettelfen og Anmerkm'ngeme har havt 
storHielp af Le&ore Paulo Eliæ, og takker hannem for den Godhed 

fom



_________ Oversættelse af Mose Boger.__________ 5 
som hand derudj havde beviist. Franciscus Vormordus kunde vel 
trcrnge til Hielp udi Overscrttelsen, saasom hand var en Hånder/ og 
den Did ikke endnu Sproget her i Danmark saa mcrgtig, som hand 
siden efterhaanden er bleven , og Leftor kovel var saalcrrd en Mand, 
at hand meget vel kunde hielpe/ og i hvorvel hand allereede var faldet 
fra denEvangeliffeLcrrdom til Pavedommet iglen, og ovede Fiend- 
stab imod andre Reformationens Thienere, saa havde hand dog endnu 
nogen Kierlighed for Franeiscum Vornrordum som sin gode Ven og 
Discipel.

Dommernes Bog er bleven oversat paa danff og trykt i Kisben
havn A.1539. med denne Titel: Dommernes Bog af det Gamle 
Testamente fordanffet. Overstrtteren har veeret Peder Tideman 
som ogsaa har brugt god Fliid og Agtsomhed.

Af de Apocryphiffe Bogger er SLrachs Bog og Salomons 
Viisdom overfatt paa danff og trykt til Magdeborg A. 1541. Efter 
Jac. le Longs Beretning ffulde M. Hans Taussen verre Auftor til den
ne Overscettelse ; derudi tager Hand feil. Thi Overscrtteren har verret 
den forbemelte Peder Tideman.

Efter at Kong Chriitian ni. danffe Bibel A. t^o. var bleven fer
dig/ er ogsaa desforuden i scrr trykt Salomons B^ger fordanffet af 
Hans SmnefM, item Tobie Bog paa danffe; disse Stykker ere Ord 
fra Ord/ligefaaleedis som de staae udi Chriitiani I li. Bibel, trykte til 
Wittenberg A. 1552. Jeg lader det verre usagt, enten disse Boger ere 
saaleedis i scrr oplagde, for at hielpe Folkes Andagt, som i seer vilde lerfe 
disse Bogger til deres Opbyggelse, eller og om Johannes Syningius 
vildet ved denne edition lade Efterkommerne vide, at disse Bogger 
havde veeret hans penfum, iblant de Mcrnd som af hoysal. Kong 
Chriitian ill. til den Hellige Skrifftes Overserttelse vare comrnitterede. 
Hand var den Tiid samme Arbeide blev giort SS, Theol. Doftor og 
Profeffor samt Sogneprest ved H. Geistes Hospital.

Disse ere de stykviis udkomne Overserttelser af een eller anden Deel 
af den H. Skrift, som cre ved Reformationen^ Tiid forfattede og tryk
te, hvilke jeg har kundet faaeKundffab om.

De ypperlige Mcrnd som efter hoystfal.Kong Chriitian tien Tredies 
Befaling oversatte den heele Bibel, kunde have kommet meget snare
re til Ende med deres Arbeide, end fom de giorde, dersom de havde



6 M. W. om M. Hans TauiTens
beholdet, enten uden Forandring, eller med nogen Forbedring, de 
Oversættelser som allereede vare ferdige forend de begyndte deres. Thi 
dersom man regner tilsammen Mester Hans Taussens Oversættelse 
over de fem Mosts Bogger/ Peder Tidemans over Dommernes Bog, 
Francisei Vormordi otier Davids Pfalmcr, Peder Tidemans over Viis- 
dommen og Sirachs Bog, Mester Christen Pedersens over det Nye 
Testamente/ saa var halvdeelen afBiblen allerede oversat ; men de have 
ikke brugt nogen af disse Oversættelser, men aldeelis sat dem til Side, 
ingenlunde af nogen Foragt/ enten imod Autores eller imod deres Ar
bejde / men efter den Regel som derudi har vcrret dem foresat, nem
lig at de noyagteligen ssulde folge sal. Doétor Lurhers tydsse Oversæt
telse ; hvilken Regel de med al Fliid har efterfulgt, deels fordi her maa- 
ssee i deTider ikke vare mange Mcend som havde saa god Kundskab udi 
det hebraisse Sprog som sal. D. Luther og hans Medarbejdere/ deels 
ogsññ/pña det at det Samfund soin var imellem den dansse og de tyd
sse Evangelisse Kirkers Tro og Lcerdom kunde vceredes kiendeligere; 
men denne Regel var ikke bleven iagttaget af de forige Oversettere: 
Mester Christen Pedersen havde noyagteligen efterfulgt veriionem 
vulgatam, Franciscus Vormordus var mangesteds viget derfra, og 
M. Hans Taussen havde hverken bundet sig til vulgatam ey heller til 
Lutheri verfion.

Hvad nu i ser M. Hans Taussens Oversettelse er anlangende,faa 
har jeg seet tvende editioner deraf, begge trykte til Magdeborg saa 
hastig efter hinanden/ at derer ikkun tvende Aar imellem begge edi
tioner. Den forstes Titel lyder saa : De fem Mosis BBger. Aars- 
tallet naar den er trykt staaer paa den sidste Side saaleedts: prentet 
i Magdeborg ved Michel Lotther Aar effter Guds Byrd 
MDXXXV. Men i den anden edition lyder Titlen saaleedis : Det 
Ganrle Testamente: Aarstallet naar den er trykt/ staaer ogsaa paa 
den sidste Side saaleedis: prentet i Magdeborg ved Michel Lot
ther Aar effter Guds Byrd mdxxxvii. Saa man deraf kand 
flutte hvor begicrrlige Folk i de Tider maa have vceret effter at lcese Guds 
Ord, siden to editioner ere blevne prentede saa hastig effter hinanden. 
Der er brugt samme Format nemlig Oétav, og samme Bogstaver til 
at trykke begge editioner/ hvoraf det ogsaa kommer/ at Siderne svare 
til hinanden. Begge editioner ere trykte meget accurat, saa at jeg 

den
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den Did jeg havde begge editioner iHcenderne ingen Trykfejl har fun- 
det, endffient jeg segte dereffter. Jmidlettiid kand man see at der al
lereede A. 1536. er bleven giert Begyndelse med at trykke den anden 
edition, saasom detAarstall ftaaer paa Titelbladet nceft efter de Ord 
af?Llm.34. Kommer hid I BFrn, h^rer mig : HErrens Frygt 
vil jeg leere eder. MDXXXVi. Begge editioner ere da ogsaa lige 
store, og bestaae af eet Alphabet eg iz.Ark.

De salige Guds Mcend fem arbeidede paa Reformationen i diste 
Riger eg Lande/ lede somme af deres Skriffter trykke her i Danmark/ 
fom iKiobenhavn, Viborg og Malmoe, men andre iTydfflandogan- 
denstceds, saasom til Roftock, Magdeborg/ Leipzig, Wittemberg og 
Antwerpen.
I denne Overscettelse ere ogsaa her og der trykte nogle Figurer, fom 

ere udffaarne i Tm, for at giore saadanne Ting tydeligere, som ellers 
kunde synes at vcere uforstaaelige, saasom Gen. xix. at Loths Hustrue 
omvendes til en Saltstytte, cap.xxnx. Jacobs Drone om Stigen 
der naaede op til Himmelen: cap.XLi. Pharaos Drom. ExodiXii. 
Paaffe Nadvere. cap. XVI. at Manna regner ned af Himmelen, cap. 
XX. Lovens tvende Tavler, cap. XXV. Pagtens Ark: samme Gap. 
Regelse Alteret/ samme cap. Skuebrodenes Bord, samme cap. Lyse
stagen, cap. XXVI. Gardinerne, samme cap. Tabernaklet oprejst, sam
me cap. Ficrlene med deres Fedder ogStcrngre, samme cap. Levekar
ret, cap. xxvn. det Kaaber Mere, med sine Redffabe, samme cap. 
Tabernaklet med Forgaarden, cap. xxix. Aharon udi sin heele Dragt. 
Diste Figurer ere tegnede, ikke efter den Meening som Joderne have 
tierom / men efter den Meening som den sal. D. Luther oerom haver 
hasst, hvilket i fterdeelished kand kiendes paa Skuebrodenes Bords, det 
Kaaber Alteres og Aharons Figur.

Mester Hans Taussens egen Fortale er gandffe kort/hvorudi hand 
mader at enhver Christen fiitteligen ffal lcese den Hellige Skrifft, ikke 
aleene det Ny, men endogsaa det Gamle Testament: hvilken hans 
Formaning vel er stiilet imod de Tiiders Giendobere, hvis Lcrrdom var, 
at det Gamle Testament ved det Ny saaleedis var afskaffet, at dets 
Lcesning ikke mere kunde vcrre til nogen Opbyggelse og Nytte: udi dén
ué samme Fortale er det at hand lover som tilforne meldet er om denne
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hans Overscettelse kunde finde forstandige Folkes Bifald / at gaae vide- 
re frem i dette Arbeide : hvilket dog ikke er ffeet.

Aarfagen hvorfor hand ikke har fortfat sin begynte Overscettelse til 
de folgende Bogger, har vel vceret den lyksalige Forandring, fom i Hen
seende til den Evangeliffe Kirkes udvortes Tilstand, her i Rigerne ffee- 
de, Anret efter at den forste edition af hans Oversættelse var bleven 
trykt, nemlig 15Z6. da Gud gaf den hoypriselige Konge Kong Chriftian 
IH. Naade til at bryde Pavens og hans Clerisies Aag, og kaste det fra 
sine Undersåtters Halse: hvorved den sande Religion som hidindtil 
havde haft sin Fremgang igiennem Trcengfler og Forfolgelser/fik al den 
Frihed, som kunde onffes til at vope og udbrede sig.

Man kand meget vel tcenke, at Mester Hans Taussens og hans Med« 
arbeideres Glcede herover har vceret meget stor/ at Gud paa saa en herlig 
Maade velsignede det Arbeide/som hand ved dem havde begyndt iblant 
saa store Lidelser og Genvordigheder ; men jo storre Hosten var/ og jo 
mindre Arbejdernes Tatt var/jo storre blev ogsaa Arbeidet for enhver i 
scrr af dem. Saa at det er meget troeligt/ at Mester Hans Taussen , i 
disse Omstændigheder ikke kand have hasst Tiid/ at arbeide videre paa sin 
Overscettelse.

Dertil kom ogsaa en anden Aarsag,som giorde at hans Flittighed i 
denne Sag ikke meere var fornoden: nemlig den hoysalige Konge Kong 
Chriftian ni. indfaa meget vel/ efter den store Viisdom som hand havde, 
at den Hellige Skrifftes Overscettelse paa danff, var saadan en Ting,som 
i den danffe Kirke ikke kunde undvcrres: hvorfor hand ogsaa strap giorde 
saadanne Anstalterssom dertil vare fornodne, og beffikkede lcerde Mcend, 
som samme ffulde forfatte.

Efter Taussens egen Fortale/ folger D. Luthers Fortale over det 
Gamle Testament/ hvilken afTaussen er gandffe vel og tydelig oversat, 
saa det er at forundre/at ikke denne Overscettelse er bleven brugt i den 
danffe Bibels edition afA. 1550. men giort en gandffe ny Overscettelse, 
som dog udi ingen Maade er bedre end denne.

Versiklene udi denne Overscettelse ere ikke ffildte fra hinanden, ved 
at begynde nye Linier, ey heller ved Tall ; men hvor der begyndes en ny 
Materie, der begyndes ogsaa en ny Linie ; dog ffeer dette, ikke alleene 
Hvor der 1 den hebraiffe Text findes de Run; som betegnes med 2 og v det 
er Paraiçhioth Pethuchoth og Sethumoth, men langt fieere Stckdtt.

Om
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Om Mester Hans Taussen har haft nogen KundstabHi det he- 

braiste Sprog, eller ikkun forfattet sin Overfcettelse udaf andre Over- 
fcettelser,har jeg ikke hidindtil kundet finde udaf hans Skriffter, ihvor
vel man kunde flutte det forste af hans Arbeide. Thi der findes de 
Stcederi hans Oversirttelfe, hvor hand viger fra alle veråer; men 
allestcrds, endogsaa hvor hand kager feil, har Hand haft Anledning 
til sin verilon udaf det hebraiske Ords Bemerkelse. I det ringeste er 
dette visse, at ligesom andre Videnffaber paa de Tider i Danmark 
begyndte at fremsplre, saa gik det og med det hebraiste Sprog, at 
Folk lagde sig derefter. V^ormordus fortceller i sin Fortale til Davids 
Psalmer, hvilke Overscettelser hand har betient sig afved sit Arbeide; 
men melder derhos, at band somme Stader har ikke efterfulgt nogen 
verilon, men den Hebraiske Text felv ; Men hvad Hebraist Vormordus 
har vidst, det maa håndhave lcert enten i Kisbenhavn etter i Malmse.

Men denne Roos forthiencr Taussen saavel i denne Overfiettelse 
som i sine andre Skrifter, at hand, frem for de andre Skribenter i de 
Tider, iagttager det danste Sprogs Reenhed, Rigtighed og Tydelig
hed, saa at derudi ikke lettelig nogen kand lignes med ham, uden Me
ster Christen Pedersen.

Vel er det saa, at det danste Sprog, saavelsom andre Europceiste 
Sprog, i disse sidste tohundrede Aar har haft megen Forandring, baade 
i Henseende til Skrivemaaden og til Ordenes Bemerkelse og Brug , 
saa at somme fordum brugelige Ord, nu ikke meere forekomme i Bo
aer fom strives, andre have faaet en anden Bemerkelse, og endnu an
dre strives anderleedis end for tohundrede Aar siden, men man seer 
dog overalt, at i denne verilon er brugt god analogia grammatica. 
Saadanne nogle i Skrivningen eller Bemerkelse« nu forceldede Ord 
kunde ikke regnes fom Oversetterens Feil. F. E. Alle de Ord som nu 
paa danst ere sammensatte med den vocal L, ja endogsaa det Ord to , 
striver Taussen saaleedis, at hand i stcrden for i etter jo bruger den vo
cal e, saasom Exodi 1.12. emeer man plagede dennom, emeer de 
formeredes og woxte, i stceden for jo meere: Saaleedis ogsaa: 
eblant, ehvo, emellom, chvilken, emod, i stceden for: iblant,ihvo, 
imellem, ihvilken, inrod ; saa bruger hand ogsaa ellers ofte ten vocal 
e, hvor vi nu bruge i , saasom: meg,deg, feg, freste, reeste, temre.rc., 
i stceden for: mig, dig, sig, friste, reiste, timre. Hvilken Skrivemaade 
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han har tilfcrlles med andre de Tiders Skribentere, saavelsom og at 
hand striver den vocal L for e udi somme Ord. F. E. vid , talinde, 
chidalff, vàd,berid,davi nu strive: ved/ talende, spedalsk, vcerer, 
bereed; og o for e udi hannom, dennom/ i stceden for: Hannen;, 
dennem.

Saa erdet ogsaa nu udafBrugen,men har vcrret i de Tider hos 
fiere brugeligt , i Skrivningen at sammenfoye verbum med det efter- 
folgende pronomine tertiæ perfonæ, hvilket endnu steer t den daglige 
Udtale, men dog ikke saaleedis strives: saasom Lev. V. forsandet for 
forfaret det , giveret for giver det, ffilten for ffilt den, barret for 
barre det, ffallet for ffal det. Saadanne nu forceldede, men da 
brugelige Ord og Skrivcmaader forekomme adstillige udi denne Over» 
scettelse: Til Exempel vil jeg anfore af et eeniste Capitel efterfvlgende: 
trodde for traade, adt for ad, wdi for udi, Lxiarlde for Br^nd, hoss 
for hos, offven for oven. Dyd for did, wande for vande, att for at. 
Hulled for Hullet, hwarden for hveden, swarede for svarede, kende 
for kiende, nw for nu, wutter for fSder, wandnede for vandede, 
henne for hende, harden for hen, aest for est, Maanedz tyd for Maa- 
neds Tud, hadde for havde, tho for to, wor for var, stw for syv, 
stoffet for ffuffet, framdeelis for fcemdeelis, kattede for kaldede, 
hvilke Exempler alle findes Gen. XXIX. og ligefaaleedis ellers overalt.

Fremmede eller udenlandste Ord forekomme meget faae i denne 
Oversættelse, og de samme som der findes, ere saadaime, at de i den 
Tud have vcrret meere bekiendte, endfom danste Ord der kunde bety
de det samme: For Exempel: Det Ord Façon i staden for Gkikkelft 
eller Dannelse har Mester HansTaussen elstet, hvorfor ogsaa Titlen 
paahansDFbebog som er trykt til Viborg Aar 1528- lyder saa: en 
ret christeligFadzon at christneB^rn med : Det samme Ord fore
kommer da ogsaa ofte i Oversættelsen, saasom Ex.xxv. 33. Det ffal 
nw wcrreFadsonen paa desexR^M, v. 40. efter denFadsone,som 
dw seer oppaa Bierget. rc. Det Ord Lhrismolie var udi Reforma
tionens Tiid ligesaa brugeligt, som det nu er ubrugeligtog ubekiendtr 
derover forekommer det ofte i denne Oversættelse, son; Exod. XXIX. 7. 
Saa staltw tage chrismollien, Lev. lix. 2. Med kloderne og 
chrismollien, v. 10. Saa tog Mose chrismollien og stnurde rc. 
Ligeleedis det Ord chrisme i Stån for Salve, som Ex.xxix. 21.
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saa ffaltw tage af chrismen/ faa og cap.xxx. 25. og giør en hellig 
chrisme deraf efter Apotekerkonst/ faa skallet blive en hellig chrisme. 
Der forekomme nogle fleere saadanne Ord/hvis Bemerkelft den Did 
har været bekiendt og til Deels nu er ubekiendt eller forandret. Nu 
bruges tetOrfoKahytre ikkun til Skibs/ men den Tiid har det ogsaa 
bemerket Telte fom bruges til Lands: saa staaer her: Lx.XXXin.io. 
hver udi sin Rahytte DØr/ i de nyere verfioncr ftaar der: hver i sit 
pauluns Dør, ihvorvel det Ord paulun er ogsaa fremmet og af 
Oprindelse Frandsk eller Latiin. Deut.m. 5. Porter ogRegheler/ det 
tydste Ord Riegel som betyder en Skaade/ er bekiendt: i de nyere 
Oversættelser ftaaer porte og Stænger. Deur, xxiv. i. findes det 
Ord Skedebreff i stæden for Skilsmisse Brev/ det er ogsaa let at kien« 
de/ at det er det tydske Ord Gcheidebrief. Hvor der udi Mose Begger 
forekommer det Ord w rwbw det er Skarlagensfarve/ paa latiin 
color coccineus, f.E- om Tabernaklets Vevning/ om Forhænget / om 
den ypperste Prestes Livkiortel / rc. Ex.XXVi.1.31. XXI1X.6.15. rc. 
der sætter Taussen alletiider B liant/hvilket Ord nu ikke betyder andet 
end lapidem molybditen, som man bruger til at tegne og strive med; 
hand meener uden Tvivl med det Navn den Farve som minium har, 
som er ogsaa en color coccineus, hvilket hand kalder Bliant fordi det 
bliver giart afBly. Nogle ældre danste Skribenter bruger dette sam
me Ord til at betegne byffum eller det fineste Linnet / dog strive de det 
ogsaa Bliald. Hvor der staaer paa Hebraist det Ord og i de 
nyere danske Oversættelser Gardiner/ som af sin Oprindelse er ondt La« 
tiin/ f. E. Exod.XXVi. 1.2.3.4.5.6.7.8.9- der bruger M. Hans 
Taussen det samme Ord Bortiner; men hvor der staaer paa Hebraist 
o'vbp og i de nyere Oversættelser Omhæng som Ex.xxvn. 9. n. 12. 
XXXIIX.9.12. der bruger hand det af Latiin og danst sammensatte 
Ord Gperlagen. Hvor der nu staar Baabder som Exodi XXVIL 
2.3.4. der sætter hand Messing/ da dog den Kunst at giere Messing for
modentlig ikke har været bekiendt i Mosts Tuder, og i hvad der end kand 
siges om orichalcum, faa er dog vel Messing aldrig et afNaturen/ men 
ved Kunst frembragt Metall.

Da Mester Hans Taussen har giort sin Oversættelse/ hverken efter 
verfionem vulgatam, ey heller efter Lutheri tydste verston, saa fore
kommer derudi de Stæder i hvilke hans Oversættelse bedre rammer 
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Textens Meening end nogen af disse, saa og de, hvor enten vulgata eller 
Lut heri er bedre end Taussens : imidlertiid kand dog denne Overscrt- 
telse vcrre ogsaa et meget got Middel til at forbedre noget i den bruge- 
ligeOvcr'wttelse/ ved dennes collation.

Den Forsticel fom er imellem denne og andre verfionet kand best 
blive kiendelig ved at fremfore nogle Exempler:

Det er bekiendt/ at de Romersk- Catholste, iblant andre argumentet 
fom de bruge til at beviife den H. Jomfru Maries Magt 0A Velgier- 
mnger, ogsaa pleye at anfere udaf deres verfione vulgata det Sprog 
Gen.III. 15. ipfa conteret tibi caput, hvilken Overscrttelse er falstog 
urigtig, saasom Texter s Ord ikke lyde omQvinden/ at hun, men om 
Qvindens Scrd at han stal knufeSlangensHoved. Dette har ikke alee- 
ne sal. D. Luther iagttaget/ og verteret: Derselbe soll dir fcenKopff 
zertreten/ men ogsaa Taussm/ som oversirtter Ordene saa: ja han 
skal knuste dit^ovid. Derimod ere de Ord med hvilke Eva giver 
tilkiende sin Glcrde over Cains Fodsel z og sin Tro om begge Chrilli Na- 
turer, (omendstiont hun tager feil i at anfte Cå for at m-eMeflias,) 
ikkun gandste flet oversatte i verfione vulgata Gen. IV. I. pofledi ho
minem per Deum-, thi derved tabes al den Fynd som Ordene i Texten 
have. Taussens Overscrttelse er noget bedre, men dog ikke rigtig: 
Jeg haver alt faaet den Guds Mand/ han har ikke iagttager den 
notam accufativi som staaer i Texten ; men Lutherus har noyagktige- 
re exprimeret Ordenes Meening: Ich habe den Mann den Hà 
ren. Udi de Ord med hvilke Gud advarer Cain imod hans bittre 
Vrede, v. 7. har ncrsten enhverOverscetttre sin egen Meening. Vul
gata : nonne fi bene egens recipies? under det sidste Ord kand for- 
staaes præmium, og denne Overscrttelse kand nogenlunde forsvares. 
Lutherus har oversatt samme Text saaleedis : Wenn du from bist/ 
so bist du angenehme/ hvilket passer sig endnu bedre til Sagen hvorom 
her tales: Taussen verterer paa denne Maade: Meent du det var 
ey et Offer, dersom du vare god? Meeningen er ogsaa gandste 
smuk / og kommer overeens med det som staar I,8arn.xv.22. At 
adlyde er bedre end Offer/ og at give agt paa end Fedmen af 
Vcrdre. Onkelos oversirtter Ordene paa Chaldaist saaleedis: Der
som du forbedrer dit Forhold, faa faaer du Forladelse, hvilken 
OversiMelse er jodist. Thi Joderne meene, at man faaer Synds For

ladelse



_________ Dversa'ttelse af Mose Boger._________ 13
lad else ved at forbedre sit Levnet. Ingen af disse Overscrttelser kand
beraabe sig derpaa, at det Ord som her flaner og betyder at bcere, 
forekommer andenstceds i Biblen i den Bemerkelfe fom det her tilleg- 
ges. Thi aleene og for sig felv bemerker det aldrig nogensteds enten re- 
tipies, eller angenehme, eller et Offer, eller Synds Forladelse, og 
dog kunde alle disse Overscrttelser, ja endnu steere, finde Grund udi 
Radicis og derivatorum Brug i Biblen ; scerdeelis Taussens Overscet- 
telse et Offer, saafom der ere i Skrifften mange Stceder af hvilke det 
kand tiendes, at iblant verbi røj Bemerkelfer ogfaa kand regnes en 
Gave, Forcering, Offer: hvilken Meening her stal holdes for at 
bære den beste, maa tiendes udafTextensSammenhcrng.
I det folgende ottende vers, Harden Samaritaniffe, den Grcekiffe 

og Latinffe Overftettelse stikket to Ord ind som ikke staae i Texten : Dixit- 
qve Cain ad Abel fratrem fuum : egrediamur foras: hvilke de have 
meent at vcere fornodne, saafom de have taget det Ord i det bru
geligste Bemerkelfe, for dixit eller han sagde, og saa maatte der endelig 
folge paa noget sour han havde sagt ; Mcn Taussen saavel som og Lu- 
rherus har meget vel taget det i agt, at Ordet ogsaa behjber locutus eft 
eller hand talede, saafom denne Bemerkelfe uimodsigeligen forekom
mer Pfalm. IV. 5. Pfalm. CXXX1X. 20. og at ligesom Folk der 
have Uvenssab indbyrdes, ikke gierne tale med hinanden, saa vilde 
den Hykler Cain anstille sig ligesom han var forliigt med sin Bro
der Abel, og derfor talede med hannem. Derover verterer Lutherus 
Textens Ord, foruden noget Tåg, saaleedis : Da redet Cam mit sei
nem Bruder Habel: og Taussen lrgesaa: og siden talede Caín med 
sin Broder 2lbel.

Gen. V. 24. handles om Patriarchens Enochs Himmelfart, hvilken 
paíTage M. Hans Taussen oversirtter saaleedis: Da blev han borte, 
fordi Gud tog hannem, hverken ten Talemaade som vulgata ha
ver brugt: & non apparuit, et) heller den som Lutherus bruger: 
und ward nicht mehr gesehen, f omnier Texten saa ncrr, som de 
Lauste Ord: da blev han borte: desforuden har Lutherus transloce- 
xet Le sidste Ord i dette Vers, hvilket Taussen ikke har meent at vcrre 
formdent.

Gen. X. 21. giver Texten ingen Anledning til at domme om v. Lu
ther har ret, naar han tilligemed de LXX. Fortolkere gior Zaphet til 
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Noachs crldste Son / og skriver: Gem - - Japhets des grösseren 
Bruder ¡ eller ogsaa M. Hans Taussen, som tilligemed vuigata niv 
seer Sem for den celdste, og oversetter saaleedis: Gem Iaphets 
wldsie Broder.

Gen.xnx. io. fqq. tvivler jeg ikkepaa/ at joTaussensverfioir er 
rigtigere end nogen andens/ naar han saaledis fordansker Englens Ord : 
paa det Law som Frugten kand leve/wil jeg visk komme til deg 
iglen / thi Textens Ord kunde gierne taale den Overscettelft/ og derudi 
er intet som strider imod dens Sammenhæng, v. Luther oversetter 
dem saaleedis : Ich will wieder zudir kommen so ich lebe. Nu er 
der ingen Tvivl paa / at jo den uskadte Engel Guds Sen lever evinde
lige»/ og ihvorvel Lutheri Meening kand kiendcs af den Anmerkning, 
som hand setter til verf. 14. at Gud her taler paa Menniskelig viis ; saa 
synes dog denne alt for haard og ufordoyelig: Naar vi
dodelige usle Menniffer/hvis Liv er som en opstigende og bortfarende 
Damp, tale om vore tilkommende Ting/saa er det klogest ogsikkerst/at 
vi stette dertil: om vi leve. Jac. IV. 15. Men den Talemaade kand 
ikke beqvemmes den uforanderlige Gud/ som aleene haver Udødelighed ; 
dog sigter verfio vulgata til den samme Meening fom D. Luther haver. 
Thi der staaer vita comite. Den Chaldaiske Fortolkere giver Ordene 
denne Meening: ved denTiiddaIffulle vcrre i Live; men det for» 
staaer sig jo selv/ at dode Folk avle ingen Bor«/ saa kalder ogsaa Englen 
V.14. den Tiids Betegnelse som han hafde givet i dette vers imo en 
visse foresat Tud/ ogsaadan en Tiider det/naar n^n rws betyder 40. 
Uger / men ikke om man oversetter det : da I skulle verre i Live. Thi 
Abraham og Sara levede endnu nogle og tredive Aar tilsammen efter 
at Isaak var fedt. At ellers ton Radix mn udi Conjugatione Piel af 
hvilken dette Ord som her findes har haft sin Oprindelse/kand have den 
Bemerkelse/ at f-de B^rn og ved Fodselen at frembringe dem til det
te Liv/ kand mand ikke aleene slutte af vores forste Moders Nav«/ som 
kaldtes Eva fordi hun er alle levendes Moder / og af det Chaldaiske 
Sprogs Brug / hvor det Ord twi offte betyder en Jordemoder Gen. 
XXXV. 17. &c. men endogsaa udi det Hebraiske Sprog selv / fore
kommer det Ordsom her staar nemligwn iden Bemerkelse/ at det 
betyder en Barselkone udi mifchnajoma c. i. m.i. hvor Lartenora for
klarer det ved det Ord mbv d. e. den som har f§dt Barn. Saa at 

conitru-
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conftruâionfn her bliver som i. Reg. XXII. 27. ynb wm,og Oversat- 
teisen stulde da Ord fra Ord vare: ved denTiid fom er en Barsel- 
qvindes rette Tüd.

Gen. XXIV. 62. oversetter D. Luther de sidste Ord saaleedis: 
Isaac - » war ausgegangen zu beten auf deur Felde umb den 
Abend. Det er vel saa, at gudfrygtige Folk naar de ere i Eenrum, 
pleye ideligen at tanke paa Gud, og at takke og tilbede hannem; men 
Textens Ord selv sige ikke meere, end det som vertió vulgata saaleedis 
exprimere: & egrefius fuerat ad meditandum in agro, inclinata jam 
die, og Lausten saaleedis : var nw udgangen mod Afftenen at pønfe 
paa Marken.

Gen. XXXI. 49. fortalles om den Steenhob som blev opreist 
imellem Jacob og Laban/ at den ikke aleene blev kallet Gilead, men end- 
ogsaa Mizpa : Saaviit har Taussen exprimeret Meeningen bedre end 
vulgata og D. Luther, at da vulgata gandffe har glemmt dette Navn 
ude/ og v. Luther ikke anseer det for Steenhobens Navn/ men for sam
mes Beskrivelse, og satter : und sey eine warte: saa seer Taussen 
rigtig nok/ at det stal vare Steenhobens Navn, ogsaa en Beffuelse; 
nun han forseer sig derudi, at han oversår dette Navn paa danff, 
da han burde have beholdet det Hebraiffe Ord Mizpa.

Gen. XXXII32. Lutherus udelukker aldeelis den Seenes Naun, 
som blev læderet afEnglen/ der brodes med Pattiarchen Jakob/ og 
oversetter ikkun de ovrige Ord : Dahe r essen die Binder Israel keine 
Spann - Ader auf dein Gelenck der Hüffte / bis auf den heutigen 
Tag/ darumb daß die Spann-Ader an dem Gelenck der Hüfft 
Jacob gerühretward. Men Taussen oversatter ogsaa Seenens eget 
Navn/ som er nttin og bruger i sin verfion disse Ord: Derfor ade 
Israels Børn ikke den ffrompne sina som sidder paa Laarbowen/ 
endnw paa denne Dag , for den famine strachte sina bless saa 
rørd paa Jacobs Laarbow. Det forste Sted kalder han samme den 
flrompne sina/ og det andet Stad den strachte sina/ hvorudi det 
synesat han har efterfulgt vulgatam, som det forste Sted i verset sat
ter : nervum qvi emarcuit, det andet Sted : eo qvod tetigerit nervum 
femoris ejus & obftupuerit : sidste expre ilion kommer overeens
med LXXvir: verfione, som satter gñndsie smukt TO yO fcWgHWV*  

Havde
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Havde Taussen paa begge Steder sat: den Seene fo«n var forstrakt, 
faa havde hans Oversættelse her varet den aUerrigtigfte.

Men Gen.XXXHX. 12. har Vel ogsaa Taussm baade LXXvir: og 
vulgatam verfionem for sig / naar han oversatter ligesom de: Inda 
reyste Haden » - - at kleppe sine Faar, med sin Hiurde Hira af 
cpdollam; men dog tagetFeil saavelsom og D. Luther der fatter nnit 
feinem Hirten Hiro von Odollam, da dog vocalerne vise, at Ordet 
stal oversattes: med sinVen Hira: hvilket ogsaa v. Luther har seet^ 
men dog udi nota satter: puncta können so wohl fehlen als treffen.

Gen.XLll.45. har Taussen handlet klogcligen derudi,at han ikke 
harfordanstetdm agyptiste Titel som Pharao gafJoseph, men behol
der det samme Ord, saasom ogsaa Mofes iffe har oversirt det paa He
braist, faa og de Grakiste Fortolkere, som dog levede udi Egypten, udi 
saadan en Tiid, da det gamle agyptiste Sprog ikke endnu aldeelis var 
uddod, have dog ikke oversat det paa grakist: saaleedis lyder Ordene 
efter Taussens Oversattelse: faa kallede Pharao Joseph Zaphnath 
pamea. Larde Mand i de nyere Tider som have lagt Vind paa de 
ufle Levninger af det gamle agyptiste Sprog hvilke findes i Coptine Bo
ger, have nok at bestille med, de som ere RomerfF Oathoiste at forsvare 
den verilon fom vulgatus interpres haver r vertirqve nomen ejus, & 
vocavit illum lingua ægyptiaea, Salvatorem mundi, og de font ere 
Evangéliste at forsvare D.Luthers verfion : und nennet ihn den heim
lichen Raht! hvilken sidste narmest kommer overeens med den Chal- 
datste Fortolkeres Ord : den hvilken hemmelige Ting aabenbares.

Gen.XLiX.26. er verfio vulgata meget uforstaaelig / hvor Texten 
saaleedis lyder: Benediétiones Patris tui confortatæ funt benediétioni- 
bus Patrum ejus, donec veniret defiderium collium aeternorum. 
D. Luthers Oversattelse er meget bedre: Die Seegen deines Vaters 
gehen starcker denn die Seegen meiner Voraltern (nach Wunsch 
der Hohen in der Welt,) Men Taussens Oversattelse er endnu tyde« 
ligere: den Velsignelse som er din Fader tüsagt, over den Velsig
nelse, som er mine Forsiderne tilsagt, er meget stor, eftersom Hune 
ypperlige udi Verden kunde vare begerindes. Jacob havde sam
me Lofte font Abraham og Isaac, nemlig at i hans Sad stulde alle Sleg- 
ter paaJordenvelsignes; men det havde han frem fordern, at iblant 
hans Sonner var ingen iftmei som stulde udstodes, ingen Efau font 
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ffulde thiene : ja han saae i levende Live een af sine Sonner opkommen til 
faa hoy en Vcerdighed/fom var ncrst den Kongelige ; men de folgende Ord 
harv.Luther overfat meget bedre end Tarrffen: und sollen kommen 
auf das Haupt Joseph, und auf den Scheitel des Nasir unter 
feinen Brudern: hvor Taussen er viget alt for langt fra de Hebraiske 
Ord/ ved at overssttte : AfJoseph ffulle de komme som ffulle blwe til 
H^vidsmeend/ ogfaa de ypperste Nazareer eblant hans Brødre.

Gen. XLIX. IO. overftkttes den ypperlige Spaadom udi hvilken Ja
cob taler om Mefliæ Tilkommelse Udi verfione vulgara saaleedis : donee 
veniat qvi mittendus eft, & ipfe erit exl’petiatio gentium. Der ere to 
merkelige Feil i denne Oversættelse : den eene er af mindre Betyd enhed. 
Nemlig at det Ord exfpe&atio er fat i Steden for obediencia eller aggre
gatio, men den anden er vigtigere, fom findes i den Eres Titel med hvil
ken Meftias her ncevues Silo den som giør Fred, det er Meglere : i sier« 
den derfor fcettcr vulgata : qvi mittendus eft. Hvilken Feil Overseette
ren ikke har taget af den Greekiffe Overscettelse, thi den er vel ogsaa paa 
dette Sted urigtig ; men paa en gandffeanden Maade, nemlig 
7« «voxêt/têv« avjto, men den er kommen af tvende Bogstavers confufion, 
fom i den Hebraiske Skrivning ere hverandre meget lige, nemlig n og n. 
Interpres har meent, at detOrdSilokommer afRadicenbnrdadet iom*  
mer af Radke n^vö, D. Luther har oversat det der Held, thi en Heltes 
Dapperhed sigter til at forffaffe Fred: bis daß der Held komme, und 
demselbigen werden die Völcker anhangen; men jeg meener, at 
Tauffen har handlet gandffe klogeligenderudhat han har beholdet det 
Hebraiffe Ord selv uforandret: førend Silo kommer, og hannem 
skulle Folkene da tilfalde.

Exodi I. il beffrives noget af det som ifraëis Born have bygt i 
Egypten udi deres Trceldom. Vulgata verfio scetter det saaleedis: 
aedincaruntqve urbes tabernaculorum Pharaon! Phithom & Ramefíes. 
Dette Stykke oversetter ogsaa Mester Hans Tauffen bedre end vulgata, 
paa denne Maade : Thi man bygde da Pharao pithom og Raam- 
ses til Drcrsele. Det gamle danffe Ord Drasele som betyder For- 
raadssteder exprimerer Textens Meening meget rigtigere, end urbes 
tabernaculorum. Saa er det ogsaaret, at han ffriverPithom og ikke 
Phithom. Thi af den LEgyptiffe Artikel ™ som er bleven sat for ved 
dette Ord til at begynde samme, kand man med megen Rimelighed giore 
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den Slutning/ at da den er mafc. generis maa det sigte til en Afgud eller 
Konge/ og at her maa Stadens Navn begyndes af Th, enten det 
nu er Thmui som nu kaldes Damiata, eller en anden i hvis Navn fim 
des de confonanter ø og V- og den vocal ». Det er ogsaa rigtigt / at 
han skriver den anden Stads Navn saasom den lyder i Texten Raam- 
fes, og ingen vocal sekter imellem m og f, som vulgata haver gi ort. 
Thi nu kand man flutte/ at maastee dette Navn er sammensat af to 
Ord Raam og Ses : maastee det er den Stad Profopis i den Saitiske 
Provintz. Hvilken Egn ogsaa bedre kand svare til den herrlige 
Bestrivche som Pharao giver over Gofens Land: den beste Sted i 
Landet. GeruXLVll, 6. Landets Fedme. cap.XLV. 18. end den tor
re Ork hvorhen Cellarius i sin Geographie har sat Gofens Navn. Den
ne accuratefle i at strive Navnene har D. Luther ikke faa noye taget i 
agt/ men kaldet Staderne pithon undRaemses.

V. ir. Har verfio vulgata expriment det soM der siges 0M de H^ 
brcristeQvmder saaleedis: ipfæ obftetricandi habent feientiam, hvilken 
verfion maastee er rigtig. Men Tanssen har oversat Ordene saaleedis: 
de ere føre Omvinder. Hand har formodentlig om deres Bemerkelfe 
havt famine Meening som D. Luther, der exprimerer dem paa denne 
Maade: Sie sind harte Weiber.

Exodi il. 21. fot’hvíín’Mofes om sig selv/ at hand lod sig overtale/ til 
at blive i Reguéis Thicnisir : Ordene som der staaer/ oversetter vulga
ta saaleedis: juravit ergo Mofes qvod habitaret cum eo. Men Haus
sen paa denne Maade: Der bevilledeMofe, at blive hos Manden: 
samme Meening har oa D. Luther udi sin verfion. Man stulde ikke 
ícetteligen udtcenke / hvad Anledning verfionis vulgatæ auétor kunde 
haft til at melde noget om ea Eed i denne Sag/ dersom ikke Rafchi i 
Itn Commentario havde anfort/ at det er en allegorist Forklaring over 
disse Ord / at Reguel har forpligtet Mofe med Eed / at han stulde ikke 
reise bort afMidians Land / uden hans Samtykke.

y. i2. findes der udi verfione vulgata et Stykke tillagt / som ikke 
staar udi den Hebraiste Text/hvilket dog D. Luther ogsaa har indfert 
udi sin Overftrttelse/saaleedis lydende: und sie (nemlig Zippora) ge- 
bahr noch einen Sohn / den hieß er Elieser / und sprach: Der 
GOtt meines Vaters ist mein Helfer ¡ und hat mich von
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der Hand Pharao errettet; menTaussm har giort rettere derudi, 
at han ñldeelis harudelukt disse Ord/saasom de ikke findes i Grundtex- 
ten pan dette Sted/ men vel Exodi XIIX. 4. Der har vel ogsaa varet 
mange Aar imellem disse to Mosis Senners Fodsel/ saa at den crldste 
vel har vceret gandffe suldvoxen / da den yngste er bleven fodt/ som 
var et spcedt Barn, og blev omskaaren af sin Moder, fyrretive Aar 
efter at Mofes var kommet i Midians Land.

Ex. XIII. 18. saavel paa dette Sted/ som udi de folgende/ overfcrtter 
Taussen de Hebraiffe Ord mo 2^ Fladehavett ligesom ogi).Luther 
oversår dem: das Gchilffmecr/ hvilket er det Hebraiffe Ords ret
te Bemerkelff/da derimod den latiinffe Oversættelse som fortolker det 
mare rubrum, og de nyere danffe Oversættelser'/ som haver: det røbe 
Hav/ vel nok exprimere Meeningen/ men ikke saavel Ordets Be- 
merkelse.

Den meget tunge Talemaade/som forekommer Ex. xvii.i6. hvor 
Gud befaler at Israels Bom ffulde fore Krig imod Amalekiterne/ faa 
lcenge som disse vare til/ har vel hverken vulgata, eller Lutherus, eller 
TauiTen rigtig expriment. Vulgata havde saaledis: Qvia manus 
folius Domini. Torde man giettt/ at der afBegyndelfen har staaet: 
qvia manus fuper folio Domini, fa« havde det svaret til den Hebraiffe 
Text Ord fra Ord: Emheri Oversættelse lyder saa: Es iff einMaal- 
Zeichen bey dein Gtul des HErren. Hvilken verfion ikke vel er at 
forstaae. Taussens Oversættelse: skal efterhaanden blive varig 
under Guds Beffiermelse / er vel ikke heller den rette/ men er dog 
meget artig/saasom den Talemaade: at holde Haand over een, 
baade paa Hebraiff og Danff betyder at bestiernre. Dette Sted er 
tSixtiV. edition nogenlunde men ikke tilfulde forbedret/ saa at der Ntt 
staaer: manus folii Domini.

Ex. XXIII. 5. staaer den merkelige Befaling om Kierlighed som 
man ffal have og bevise endog imod sin Fiende/at om man saa end sin 
Uvens Asen blive liggende under sin Byrde, faa ffulde man hielpe det op 
igien. Det har D. Luther ineget vel vidst at det Ord stv som her 
staaer/ har den Bemerkelse at flippe eller forlade; men hand har ikke 
agtet derefter, at det og har den Bemerkelse at hielpe/ hvorudover 
han maa circumfcribere Meeningen saaleedis: sondern versäume 
gerne das dem um feinet willen; Men vulgata som iagttager den 
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sidste Bemerkelse, kommer meget giennere og rigtigere til rette, ved 
at strtte: fed fublevabis cum eo : sññ og Taussen som skriver: men 
hielpet op iglen.

Exodi XXIX. 26. handles om Aharons Indvielse, og meldes, at 
Mofes ved denne Forretning skulde selv beholde Brystet af Vaderen, 
hvorudi vulgata verfio tog feil/ og confunderede Personerne,thi den 
Did stod der saa : & cedet in partem fuam, hvilke Ord Taussen over- 
sirtter rigtigere siden skal det vare dim part : hvilket ogsaa Lutherus 
retteligen har taget i agt, og er rettet i editione Sixtina.

Exodi XXXIV. 25. var ogsaa i verfione vulgata en Feil/ som for
andrede Budets Meening : neqve reftdebit mane de victimis folenni- 
tatisPhafe, Deraf at her brugtes pluralis numerus, og stod vitiimis, 
skillde man tcenkt, at hvad Offringer som bleve offrede for Paaffe Hoy- 
tidens ffyld, de skulde fortceres samme Dag som de vare flagtede ; da 
dog hvad Fredsoffer der bleve offrede i det Gamle Testamente, gierne 
maatte spises Dagen derefter, og dette Forbud alcene sigter paaPaaffe- 
Lammet felv, hvorfor og Taussen har giort ret derudi, at han her har 
beholdet numerum fingularem, og oversat Ordene sagkeedis: og ey 
skal Offeret wdaff paaffe H^ytiden nattes ind.ü om Morge
nen ; denne Feil er ogsaa rettet lcrnge derefter i Sixti V. edition.

Levit. L staar beskrev et baade hvorleedis man ffulde offre Brand- 
Offere, og hvad flags Creaturer dertil maatte og kunde bruges, vao. 
handles om hvad der af smaat Qvceg d.e.afFaare og Gede flagen kun
de dertil bruges. Der havde vulgata verfiofilt: agnum anniculum 
& absqve macula öfteres. Nu burde for det forste det Ord anni
culum vare borte, saasom det ikke findes i Texten, og der maatte til 
Brandoffere ogsaa offres fuldvorne Vadre og Bukke, som vare over eet 
Aar gamle. Dernast tvivler jeg paa, at det Ord agnus kand bruges til 
at betyde et Bukke Kid : om en vexen Buk eller Vader kand det vel al
drig bruges. D. Luthers Oversattelse er gandffe rigtig: em Mann 
Iein das ohne Wandel sty. Ligesaa rigtig har og Taussens Oversat
telse varet i hans Tiid : den lyder faa: Da offre feg en Buck uden 
Lyde. Thi det Ord Buck har i gamle Dage paa Dansk betydet, og i 
somme Provintzer endnu betyder Hannerne baade til Faar og Geder, 
saaog iblant Lammene og Kiddene, hvorfor ogsaa det Ord som skal egent
lig betyde hircum er det sammensatte Ord: en Gedebuk.

Lev.
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Lev.II.2, III.2. cg fleere Står forekom i verfione vulgata en 

Feil / som omsider er bleven rettet i de Revifioner som ere giorde over 
vulgatam, nemlig at Aharon s Sonner kaldtes filii Aharonis facerdo- 
tis, i stcrdm for sacerdotes. Thi baå vare de gandffe egentlig Pre
ster, og Ordet ftaar paa Hebraisk in numero plurali. Tausien over- 
scetter disse Ord som de bor oversattes : presserne Aharons Gunner.

Lev. ni. 17. har'Laufién meget vel oversat Ordene saa : Al Talli er 
HErrens, saavel som og ellers overalt hvor der tales om den Fedme 
fom ffulde opbrcmdes paa Alteret, brugt det Ord Talli, hvilket erlangt 
rigtigere end det der nu staaer i vore Overscrttelser: Alt det feede h^- 
rerHEcrentil; af hvilke Ord Lceleren snart maatte flutte, at Israels 
Bern flet ikke maatte cede noget feedtKiod, men ikkun lutter magert, 
eller at membrana adipofa som ligger under Huden oasaa ffulde op- 
brcendes. De Stykker som afalle Offringer bleve opbrcrndte, heder 
overalt i Danmark Tåg, naar de ere af Oxen, Faar eller Geder, 
uden alecne Halen af Faarene. Saa har ogsaa Tausien langt bedre 
agtet paa at give disse Stykker de rette Navne som dem tilhorer f. E. 
Levit. IX. 19. Vometallien, Nyrerne og Mellomgullet offner 
Leveren: derimod i de nyere verfioner staae ikke de rette termini 
som Slagterne bruge, da dette Vers er saa oversat: Det Feede det 
som ffinler Jndvollen, og Nyrerne og Hinden afLeveren.

Lev. Vi. 16. handles om Madofferet og om sammes Levninger, af 
hvem og hvor samme ffulde spises: Stedets Beskrivelse havde verfio 
vulgata ikke vel exprimeret, hvor der stod: & comedet in loco fan- 
ftuarii tabernaculi; deraf kand man ikke vel forstaaeMeeningkN/men 
ffulde snart tcrnke, at disse Levninger ffulde spises i den Part af Ta
bernaklet som kaldtes det Hellige, hvilket var gandffe urigtigt. Taus- 
sen har vel forstaaet Meeningen, men brugt et ubeqvemt Ord: paa 
en hellig Sted udi Forstuen til Vidnesbyrdens Tabernakel. 
Det Ord Forstue passer sig ikke her, saafom det ikke pleyer at betyde 
et Sted, som er under aaben Himmel, (hvilket dog her bor forstaaes,) 
men under Tag uden for Stuen.

Lev. XXVI. 41. handles der om Ifraëliterneé Poem'tentz som de 
ffulde giore for deres Synder, naar de af Fiender vare bortforte i 
fremmede Lande, og der havde udstaaet meget ont. D. Luthers Over- 
scettelse er saa smuk, at jeg vilde onffe den kunde stadfestes med 
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Exempler paa denBemerkelse som han tillægger de Hebraiske Ordsom 
her findes/ nemlig r Denn werden sie ihnen die Straffe ihrer 
Miffethat gefallen lassen. Men de Hebraiste Ord findes ikke an
densteds brugte i den Bemerkelse. Den samme Feil er der ogsaa ved 
verfionem vulgatam PÑÑ dette Sted: der staar faaleedis: tunc ora
bunt pro impietatibus fuis : Tauffens Overj cettelse : da stullede wel 
wills wcrre forligte for deris Undffaff/ har dette Formon for de 
andre f at den Oversettere som frem for alle andre har forstaaet He
braist vel / nemlig Onkelos, tillegger Ordet samme Bemerkelse / nem
lig ar forlige^ og at paflivum til det aLUvumsomher ñaaer¡ »imod- 
sigeligen har denne Betydning Efaiæ XL. 2. dens Misgierrring er 
forliigt.

Num. XII. 3. fortcelles i Anledning af den Stridighed som Mofes 
havde med sin Broder og Softer/ at i en visse Bestaffenhed overgik 
Mofes alle andre Mrnnister paa Jorden. Ordene oversetter Taus 
sen gandste rigtig: Mose wor en faare sachkmodig Mand; Saa- 
ledis har Onkelos ogsaa oversat dem, og det Hebraiste Ords egent
lige Bemerkelse er sagtmodig. Lutherus oversetter samme Ord saa- 
leois: Most war ein sthr geplagter Mensch/ ligesom der havde 
staaet i Texten hvilket Ord ikke staaer her/ og dog egentlig betyder 
den sorn er plaget med Fattigdom. Vulgata har: vir mitiflimus, som 
er ikke ubeqvemt/ omendstiont maastee manfuetus havde vcrrct bedre. 
Derfor nemlig steede det / at Gud saameget forsvarede Mofis refpeét, 
fordi han selv lkke hafde Hjertelav dertil. De mange hoye Aabenba- 
ringer og store Mirakler/hafde ikke giort ham stolt, og vredagtig / men 
saa ydmyg og sagtmodig/at hanikke kunde blive vreed i sin egen Sag/ 
og mindst imod sine Sodstende.

Num. XIII. 25. havde Taussen giort bedre, om hand havde ladet 
det hebraiste Ord Efcol staae uoversat / ligesom D. Luther har giort: 
Der Ort heist Bach Estol / end at han haver givet denne Bcrk et 
danst Navn : den samme Steed kaller man Druebeck.

Num. XIV. 44. handles der om Ilraeiiterne, at de uagtet Guds 
Advarsel og Forbud/ droge op at fore Krig imod Canaanitenie. Luthe
rus setter saa : aber sie waren störrig hinauf zu ziehen. Samme 
Meening har og Onkelos i sin Paraphrafi. Derimod har vulgata ver- 
ño: at illi contenebrat! afcenderunt, hvormed ogsaa Tauffens Over- 
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scettelse kommer overeens , men de lode feg forblinde til at drage 
hceden. Jeg tor ikke sige at de have confunderet det Ord som her er 
ffrevet med v og et andet Ord som betyder M^rke, og strives med a 
med hverandre. Thi Tanchuma har ogsaa forklaret öet Ord som her 
sindes i Texten/ ved det Ord rraw formørkede. Da nu Tanchuma 
saavelsom Onkelos har levet forend Talmud blev skrevet/ og forend det 
Hebraiste Sprog iJodeland var uddod/ kand jeg ikke med Visshed sige, 
hvilken af dem der har ret. Dette verbum forekommer ellers ikkun 
et eeniste steds i Biblen, dog i en anden conjugation, nemlig Abac, il 4. 
der ovlrstrtter vulgata det: incredulus eft.

veut. IV. V. stales om den guddommelige Majestät, med hvilken 
de ti Budord bleve fremsaade paa Sinai Bierq. Vulgata havde sat 
om Ifraëls Born diste Ord: audlvifti & Vidisti. I det Ord vidifti. 
er den Feil, at perfona tertia er forandret til fecundam, og tilligemed 
at Vidisti er strevkt i siceden for Vixifti. I Sixti V. edition er vel 
nu sat vixifti, men den anden Feil er ikke forbedret. Taussen har 
meget vel oversat dette vers: om noger Md er Wrd faadant, att 
noget Folk haffver h^rd Guds r^st talendis mit wdaff ild, 
faafom du haffuer h^rd, og er ligewel bleffuet leffucndes.

Deut. XI. 10. bestrives at i viste Henseende var Agerdyrkningen 
mageligere i Canaans Land end i Egypten, nemlig fordi det regner i 
Canaans Land til Fornodenhed, men ikke i Egypten, hvor man mag 
med stor Umage vandede Agre, som enten aldeelis ikke, eller ikke nok
som overstylles af Nilstrommen. I vulgata verfione staaer derom 
saaleedis : In hortorum modum aqvæ ducuntur irriguæ. I Lu the ri 
Oversitttelft: und selbst tränckcn mustest wie einen Kohlgarten. 
Begge have udelukt etOrdsomstaar i Texten, og som Taussen har ex
primeret: og wanderen paa din Foed ligesom en Raalhawe.

Deut. XIV. 21. staaer et Forbud som med samme Ord ogsaa sindes 
paa to andre Steder, nemlig: Ex. xxiii. 19. og Ex. xxxiv. 26. 
Paa alle diste tre Steder har verfto vulgata rigtig exprimeret Texten, 
og lyder saaleedis: non coqves hædum in laéte matris fuæ. Men 
Lutherus har meent, at dette Sprog stulde ikke oversås Ord fra 
Ord; men havde en anden Betydning endsom Ordene lyde, hvilken 
han fremsætter saaledis: Du solt das Böcklein nicht kochen, weil 
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es noch feine Mutter sauget. Taussen har heruLi efterfulgt sin 
Lcrrere, og sat: du stalt icke kaage^idet/ den stund det dier sin 
Moder. Denne verüon havde samme saligeMcend ikke kundet falde 
paa, dersom de havde kommet ihn at Levit, xxii. 27. udtrykkelig siaar, 
at naar en Kalv/ et Kid/ et Lam var over syv Dage gammelt/saamaat« 
te man endogsaa/ om man vilde offre det/ end sige cede det.

Deut. XXXII. 39. er en meget fyndig Tale/ enten man mel) D. Lu
ther oversetter den: Gehet ihr nun daß ichs allein bin? eller og 
med Taussen: GeeInw wel att jeg er him rette JEG? Ordene 
saavel som accenterne tillade, at man kand / saasom man vil f ansee 
enten det eller jeg for at vcere prædicatum. Begge Overfcettelser 
bestyrkes udaf Exodi IV.14. jeg er den jeg er. Imidlertiid er dog 
den Meening som M. Hans Taussen i sin verfion har exprimeret/nem» 
lig at ICG er prædicatum, hos Joderne faa almindelige« antagen/ at 
de endogsaa udaf det anforte Sprog pleye at beviift/at det Ord JEG 
er et guddommeligt Navn og Titel.

Disse anforte Exempler meener jeg at verre nok, til at beviise 
hvor stor Fliid og hvor got judicium den sal. M.Hans Taussen har 
brugt i at forfatte sin Overscrttelse, og at samme kand verre et got 
Hielpemiddel baade udi Exegefi, og at forstemme den danffe ver
rions Forbedring. Den salige Auctor har ikke sogt meere Roos for
sitArbeide/ (som hans egne Ord derom lyde udi Fortalen/) end at 
forstandige Folk kunde Mime, at det saa kand verre lideligk. 
Jeg for min Deel meener/ at endogsaa dette hansArbeide ergandffe 

priseligt/ og vilde onffe/ at han havde oversat fleere af den Hellige 
Skrifftes Bogger / paa samme Maade som disse fem

Mosis Bogger.

W X o X M

H.G.



MK c--) KW

H. G. om Kong Knud den Mores Rejse 
til Rom, hvad Aar den er ffeet.

I.
ong Knub ben Store havde vel aldrig staaet saa hoyt ÑN- 
ffrefven i.Historierne / og nå faa stor Yndest og Bersm- 
melse i Verden, frem for hans Herr Fader, hvis hand hafde 
alene bekymret sig om det Nafn af Seyerherre og Kongeri

gers Undertvingere, og ikke tillige om de SEres-Titler afen mild Re
genter, en vris Lovgifver, og allermeest en Religionens og Geistlig- 
hedens Ven. Disse sidste Egenffaber saftlede mand hos Kong Sven, 
enten fordi hans Naturel ikke var dertil, og hafde endnu formeget af 
Hedenffabet i sig, eller og hand ikke lange nok lefvede, til atgifve Prs
ver afFreds Dyder. Thi hvis det samme var hendtes Sonnen, nem
lig at hand, efter at hafve fuldfort sin Krig, og bragt det gandffe 
Engelland under sig, var blefven lige faa hastigen overvældet af Ds- 
den, som Faderen, da hafde Skribenterne neppe afmalet ham med 
bedre Farver. Herimod maae mand sige, at som Kong Lmrb var 
baade en yngre Herre, faa og uden Tvist af hoyere Sindets Gaver, 
saa blef desforuden LErens og Bersmmelsens Vey hannem tilfulde 
aabnet og banet ved trende store Fordeele. Den forste var hans 
Klogffab, at hand strap efter Krigen lagde sig efter Nationens Yndest, 
og giftede sig med den forige Konges Enke-Dronning. Den anden var 
hans Gemyts Mildhed, i at folge denne sin andcegtige Egteftettes, 
samt de Gejstliges, der hafde meget at sige saavel hos hende fom hos 
Folket , deres Underviisning. Den tredie Fordeel var tilstraekkelig Aar 
og Alder, til at nyde Frugten af sine Seyervindinger udi ynffelig Fred 
og Rolighed. Herved ffeede, at hans forige Haardhed, samt og een
og anden Staats-Streg, som hand iForstningen hafde betienr sig af, 
til at naae sit Maal, og som gandffe lidet rimede sig med Retfærdig
heds og Dyds Regler, blefve siden ikke saa noye regnede. Dronning 
Emma og Gejstligheden lcrrde ham, hvorledes alt dette kunde giores 
got igien hos vor HErre. Videre, saasom en sand Hsyhiettighed 
rr altid forselffabet med Fromhed og Naade, og flige Dyder ej saa 
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stcrdse forekommer hos store Undertvingere og Krrgshelte; Saa faae 
nuEngeUcenderne deres Frygt Dag fra Dagformmdffet, og Almuen, 
saavelwm de Store, der i Begyndelsen intet ventede sig mindre end 
en mild Regering, blefve jo lamgere jo mere forneyede. Kirker og 
Klostere blefve berigede Aar fra Aar i Mangfoldighed. Naar Erke-
Biffopen af Cantelborg rosede en Helgen noget meere end fcedvan- 
ligt, kN St. Edmund, St. Elpheg, St. Auguftinus, St. Benediâus, 
strax blcf for en Tiidlang den samme Helgen Kong Lnuds elffe- 
ligste Patron, og fik faa megen LEre og Skenk, som Ti andre. Ikke 
at tale om de ovcrflodige Almisser, som hand lod uddeele til Fattige. 
Men saadan hans Andagt, saavelsom hans Mildhed og Omsorg for 
sine Undersaatters Velfcrrd/ baade i detAand.ligcog det Timelige, nred 
eet Ord, hans Ofvelse i gode Gierninger, hafver, efter Skribenternes 
Vidnesbyrd, meget tiltaget og formeret sig efter hans Reyse til Rom. 
Hvorpaa og hafves et klart Beviis i det mcrrkelige Bref, som hand paa 
Hiemreysen ffref til Erke Bisperne, samt de andre Biffoper, Prcrlater, 
Adel og gandffe Almue i Engelland : Hvilket Bref er endnu til, og fin
des i mange Beger indfort. Herfra er det da, at Engellcenderne regne 
hans Fuldkommenhed i det Gode, og til denne Epoque henfores de vig
tigste Forbedringer, som hand foretog, i Kirken saa velsom i den Vert fli
ge Stat. Alle hans Kriger, undtagen alene det Indfald, hand til 
sidst giorde i Skotland, sirtte de foran, og ffrifoe dem at vcere passerede 
forend den Romerffe Reyse. ' Derimod hans Kirke Love og anseeligste 
Fundationerat vcrre yngere. Alle ere de derudi enige, at hans Reyse 
til Rom ffeede og blef fuldendet i det Aar efter Christi Fodsel 1031. 
eller 1032. font vari hans Engelske Regimentes 14deeller 15^. Derudi 
stiller flet ingen af de gamle Engellcenker fra hinanden. Og dennem 
folger af de nye ligeledes fast alle og enhver, faafbm PolydorusVergi- 
lius, Georgius Lilius, Robert Backer, Andr. DuChesne, Thomas Ful
ler, James Tyrrell, Jeremias Collier, Ifaac Larrey, Thoyras Rapin, yg 
andre flere. Den lcrrde Joh. Selden self, i hans Analettis Anglo - Britan- 
nicis, har ey anden Mening. Vore Danffe hafve taget samme Par
tie , og ere herudi med dennem samtydige. Her sporges nu, om dette 
ogsaa er ret, og om ey Cardinal Baronius, der gier denne Kong 
Rmuds Romerffe Reyse fire Aar crldere, og henforer den til Annum 
Christi 1027. har rettere. Hand paastaaer,og siger udtrykkelige«, at de
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Engelffe ftre vild / efterdi at Kongânuds Ncervcerelfe i Rom var og 
ffeede paaselfsammeTiid/ som Kceyftr Conrad den Andms Kroning 
foregik / det er at sige. Aar 1027. Men hvorfor har mand da i det 
Land, hvor Hoybemceldte Konge regerede/ hvor saa mange flittige 
Folk lefvede/saa mauge Dag Registere og Aar Beger afMunke og an
dre Gejstlige holdtes/ ikke henfeet paa denne Omstændighed omKcey- 
ser Conrad/ som dog ikke motte vcrre dennem saa ubekiendt? Hvi 
lader mand derimod/ ey alene de Norffes Opror imod Kong Oluf in 
annis 1027. og 1028. men endogsaa Norges Indtagelse efter Kong 
Olufs Dsd anno 1030. gaae fora»/ inden at Reysen til Rom omtales? 
Sligt hafve de Engelffe vel ikke giort uden Skicel og Aarsag? Alt 
saa sporges endnu/ hvem mand bor folge i dette Stykke/ naarsomhelst 
mand tager sig for at ffrifve i vore Danffe Historier om K-Rnud/ 
med nogen agtsom Fliid og Rigtighed / og ikke lader sig vare nok/saa- 
danne stridige Meninger i gamle Tiders Aars Tal/som noget lidt magt- 
paaliggende/ at berore ikkun med et Par Ord / og fludre Tingen saa 
hen? Jeg svarer/at dette kand ey med nogen Viffhed enten bejaes 
eller benegtes/forend noyagtigen er vorden undersogt/ hvad Argumen
ter derere for begge Meninger.

2. De Engelffes Vidnesbyrd er saa almindeligt/ ftaden celdste, 
som udi denne Sag kand vidne/ indtil den yngste/ at det ikke engang 
behoves at regne disse Kronike-Skrifvere alle op. Ingulf Abbed i
Croyland/hvis Fader hafde meget vel kicmdt Kong Bmuds Hof/ og 
siden var i Hof-Tieneste hos Kong Edward/der blef kronet til Konge 
idet ottende Aar efter Kong Lnuds Dod; ingulf, siger jeg/ som 
self var alt fem Aar gammel/ der Kong Rnud dode/ og som lefvede 
til Aar 1109. sin Alders 796e/ hand hafver ffrefvet en Historie/ som 
endnu er tih hvorudi udtrykkeligen mceldes: 1) AtKongNnud rey- 
ste til Rom i sir Regimentes storkende Aar/ (det er/efter Engellcender- 
nes Regning 1031.) 2.) At hand Aaret 1032. kom hiem fra Rom 
igiennemDanmark til Engelland/ og landede ved Sandwich. Der 
kom Lrickmer Abbed afCroyland/ een af bemceldte Ingulfs Formcend/ 
Kongen imod/ og bragte hannem tu Monne Heste til Foråring ; hvilke 
Kongen meget naadigen imodtog / ogfficrnkede Abbeden igien en heel 
Klædning af Silke/ guldbestukken/ og bordyret med Figurer af Orne; 
item / et forgyldt Rsgelse-Kar/ og tolf Bierne-Huder/ til at lcrgge for 

D 2 ved



28________ H. G. om Kong Knud dm Stores________
ved Altarne for Prosterne at ftaae paa; Desforuden gaf Kongen til 
Klosteret Cropland adskilligt Jordegods, og stadfæstede dets forige 
Privilegier, 3.) Indforer ingulf paa felffamme Stcrd det navnkun
dige Bref, som Kongen paa Hiemreysen fra Rom stres til Erke-Bi
sperne og de samtlige Geistlige og Verdstige i Engelland. Og er den
ne Skribent uden tvist den forste der hafver bragt Brefvet for Liuset, 
saa at de andre hafte maastee afstrefvet det efter ham. Efter in
gulf kommer den Munk Fiorentz afWorchefter, som levede en 9. eller 
ro.Aar lcmgere hen, og stal vcrre dod henved Aar 1119. hand anforer 
Kenrceldte Kongens Reyse ligeledes til Aar iozi. og indforer ogsaa det 
omtalte Bref. Simeon ßf Durham Og William af Malmsbury ere 
ikke meget ynaere: Begge vare beromte for deres historiste Skrifter 
omtrent det Aar 1130. og den sidste, hvis Lårdom mand aior meest 
Vasen af, dodean. 1141. Begge ere i samme Mening, aleniste paa 
eet Aar ncrr. Simeon taler om Kong Knuds Romer Fart just under 
1031. Men hand af Malmsbury siger, at den steede i Kongens fem
tende Regerings Aar, som blifter da 1032. Og hannem folger Hen
rich af Huntindon, der levede midt i samme Seeufo. Derimod hafver 
Rogerus de Hoveden og Radulfus de Dicero, fom begge blefte be- 
ti andte mod Enden af det samme Tolfte Seculo, begge det Aars Tal 
1031. Men Johannes Bromton, der er lige i Alder med dem, er for 
Kong Knuds femtende Aar. Jeg burde vel forst og fremmest, forend 
alle diste, hastie citeret det gamle Enge! Saxiste Chronicon, som Doéf. 
Xribfon (endnu levende Bistop i London,) alk for 50. Aar siden har ud
givet ; hvis det ikke var, at jeg af adstillige Marker er overbeviist,det 
hvad derudi Haftes om K.Knud og hans Efterfolgere i Regeringen, 
er af yngere Hander, end de nu opregnede, eller vrsseligen ikke meget 
aldre. De som mand derefter tresser noget hos om bemcrldte K. 
Knuds Valfart, ere sildigere afAlder, nemlig ar M14^ Seculo, for 
Exempel,Rannlf Higden, der har streftet den saa kaldede Poiychronicon, 
og Matthæus af Weftmünfter, som pleyer at mrfnes Florilegus, fordi 
hans Skrift har den Titel Flores Htßoi *. ïarum. DW hafve vedtaget dm 
gemene Mening om 1031. Den Skotlander Johannes Fordun, som er 
ogma af samme storkende Seculo, alligevel noget aldere end Matthæus af 
Weftmünfter, bruger herudi et besynderligt Tildsmarke, sigende, at 
Aar 1025. dyde Kayser Henrich, og L-nrad kom efter hannem, og 

at det



Reise til Rom, &c. 29
at det variKcryser Conrads ottende Regerings Aar, at K.Anud tog 
sig Len Reyse paa til Rom: Hvilket endelig tresser ind med William 
af Malmsburys Regning/ nemlig anno Chr. 1032.

z. Det er end ikke nok med alle disse Kronike Skrifvercs Sigende. 
Her er et andet Argument for dem/ til at bekræfte bemcrldte Regning, 
ikke af ringe Vigtighed. Kong Lnud gifver sig i bemcrldte Brchfom 
hand ffref paa HikMreyfeN, denne Titel: CanutusRex totiusDaneniarchia 
¿r Anglia ¿z*  Norwagia, ¿r partis Stvauorum. Saaledes harJngulfafffref- 
vet den. Hos William af Malmesbury findes den lidt forandret: 
Cnuto Rex totius Anglia -¿r Danamarchia;& Norwergia, & partis Suauorum. 
Dm Munk af Worchefter har den saaledis : Canutus Rex totius Anglia, 
& Danemercia, & Norreganorum, & partis Suanorum. Øm NU dette sid sit 
ørb Suanorum, (om udi Liuden kommer ncrrmest til Svenske, er ret
test efter Originalen, eller ogSwauorum,fom de andre hafte, lader jeg 
vcrre usagt. Snarest troer jeg/ at der har staaet Swauorum, og at det 
andet er en Skrrfter- eller Trykke-Feil; Og kand man gierne holde 
Clerkerne til gode, om de hafve troet, at de Svenffe stammede fra de 
gamle Swaber. Men om saa smaae Ting er her ikke noget Spors- 
maal. Her maae eftertankes, naar og i hvad Tider K. Rnud kunde 
bruge saadan Titel. Hvor jeg da endeligen paastaaer/ saadant ikke ar 
kunde vcrre ffeet/ forend Aar 1030. eller 1031. da hand ey alene hafte 
bekommet hele Norge under sig, men ogsaa tilvundet sig en Deel af 
Sverrige. Hvad Norge angaaer, da er vel sandt, at hand allerede i 
Aarec 1028. fik dette Kongerige ind, og lod sig hylde af Indbyggerne. 
Men om Sverrige kand aldrig bevises, at hand deraf hafver indtaget 
eller eyet noget, saalcrnge Kong Anmnd Lulbrcmder lefvede, hvilken 
alle Svenffe ffrifte at hafte overleftet den hellige Kong Oluf i Norge, 
men at stal vcrre dod strax efter ham. Altsaa maae det vcrre ffeet i 
Kong Anmnd Slemmes Tiid, som de Svenffe (i det mindste, deres 
gode Historie Skrifterelâcemus og Pufendorf) tilstaae at vcrre blef- 
ven overvunden af Kong Anud i et storr Slag ved Stangepcrlle. 
Hvad for et Stykke Land paa den Tiid er blefvet vunden fra Sverri
ge, derom findes ingen Underretning enten i de Svenskes, eller i vores 
Kromker. Øg er det derfore at Oluf Verelius og ömhielm ere saa 
heftigen vrede yaa Stephanius og Pontanus, fordi de hafve regnet Sver
rige iblcmt Kong Anuds Conquête, og det (som disse bemcrldte 
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Svenfle behager at flrifve,) uden ringeste gyldig Bevris. Men hvi 
har da ikke Verelius og örnhielm giftet os deres Tanker tilkiande om 
denne parte s™ tinor um i K. Jinuds Titel/ efterdi Pontanus jo ogsaa am 
forer samme Bref i sin Historie/ og örnhielm har selfpaa et andet stad 
udflrefvet et heelt Stykke deraf? Og hvi har de ikke flaget efter i de 
Engelfle gamle Skrifter, og sagt os, hvad det skulde betyde, atHoybe- 
maldte Konge kaldes i det Croylandffe Kloster- Bref Rex magna partis 
SvMuorum? ' Skulde vel dette vare fleet paa de Tider/ uden gyldig Ad
komst og Grund? Men maaflee bencefnte tvende Svenfle, i hvor 
larde Mand de vare, ikke hafte haft disse garnie Fontes ved Haanden; 
efterdi mand marker, at örnhielm aldrig citerer nogen anden Engelfl 
Hiftoricum, end de nye, saasom Polydorum Vergilium og Georgium 
Lilium. En Engelfl Munk af det XV^Seculo, nafnlig Tnomas Rud- 
borne, som har flrefven Elifloriam major em Eede fia Wïntonienfis, hvilken 
Henr. Wharton har udgiften i Tomo I. Anglia faer a, forklarer dMNt 
partem Suavorum om det halfve Sverrige : hans Ord ere : Knuto er at Rex 
Anglo rum, Danor um, Noruegenfium, cum dimidio Suecia-. Altfaa kunde de 
Svenfle jo fle, at det er ikke de tu Danfle alene, Stephanius og Ponta
nus, fom de hafve at vredes over. Os kand det imidlertid vare nok, 
af denne parte Suavorum at tage et Argument til at giore den omtalte 
Engelfle Tid-Regning rimelig: Nemlig Argumentet er dette, at hvis 
K.Lnud flulde hafve varet iRomudiAaretiO27.dakunde den Titel 
afRonge til Norge og endeel afSverrige aldrig den Tiid varet blef- 
ven brugt ; eftersom Norrige ikke kom under hans Herredomme, forend 
Aar 1028. og det ey heller med mindste Skial kand siges, at hand Hafde 
afvundet Sverrige noget Stykke, forend udi Kong Amund Slemmes 
Tiid, nemlig enten Aar 1030. etter 1031.

4. Hvis nu ogsaa vore Danfle og Norfle Skribenteres Samtykke 
flal gialde for noget, og udgiore et Beviis i Sagen, da safner de Engel- 
fle ingen af dem paa deres Side. Saxo Grammaticus fortaller forst 
om Kong Olufs Endeligt. Mand veed nu, at denne Hellige Konge 
blef ihielflagen af sine rebellifle Undersaatker ved Stiklestad anno 1030. 
Saxo satter her intet Aars Tal; og det er bekiandt,at hand ikke gierne 
bevarer sig med Tiderne at paa agte eller efterregne. Her farer hand 
nu fort, efter Kong Olufs Dod, at sige os, hvorledes K.Rnud,der nu 
allerede, (som Saxo forsikrer,) "hafde Sex Kongeriger i Eye,lod sin 
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" Herlighed og Magt see udi det Romerffe Rige, i det hand trolovede 
"sin Dotter Gunnild til Kong Henrich, hvilken Konge hand og kort 
" derefter hialp, og indsatte ham i Kcryserdommet/ da Jtalicenerne vilde 
" tmnge ham derfra I Originalen heder dette: Igitur Canutus fix 
praepollentium regnorum pojfejjor efifellus, eximio fui fulgore Romanum illuft ravit 
Imperium. Enimvero ejus principi Henrico filiam Gunnildam nuptum tradidit, 
eundemqve paulo poft Italica confternatione pcrculfum, auxilio proficutus,prifti- 
næ fort unæ > prefija rebellium confpiratione, r eftitui't. SñadñN kk dkN pr(kg- 
tige Forklaring, som Saxo om denne Romerffe Reyse har efterladt os, 
Kand nu nogen sige mig, hvorfra hand har hentet den, og hvem der har 
forffaffet ham dette Stykke, til at udpynte hsybemceldte Konges Histo
rie med? 3 sandhed, saa mange som kieende tilgafns denne vor gom*  
le lñiüoricum, og hans forunderlige lånt, de videvelogsaa, at det 
kom hannem ikke an paa, naar hand fandt kuns et par magere og ter
re Optegnelser i en Krenike, da at koge en fortreffelig Suppe derpaa. 
Her til dette, som hand nu hafver fortalt, kand mand vcrre forsikret, 
at det var ham alt nok, naar hand ingenftcrds treffede mere, end disse 
Tu Ting : i.) at K. Lnud forlovede sin Dotter med Kong Henrich 
Kcryfer Lonrads Sen; 2.) At K-Lnud fuldtes med Kcryferen til 
Italien. Resten kunde Saxo nok self paafinde ; og det var hand ene 
Mand for at fylde op og udstaffere af sit eget Hoved. Dog at komme 
her Sagen ncrrmere,da kand jeg ikke see andet, end at hand maae hafve 
kastet et Oye i den Bremiffe Kronike ; saasom mand og flerestcrds mcrr- 
ker nogen Samtydighed imellem hannem og Adamum Bremenfena. 
Denne Autors Beretning omKceyserens og vor Konges SvogerffabS 
Forening, saa og deres Folgeffab tilJtalien, liuder saaledes: Tempore 
illo Conradus Imperator filiam Knut Regis, Henrico filio fuo accepit in matrimo
nium. Et regio filatim faftu Italiam ingrejfius > Knut Regem itineris fui habens 
comitem, potentia trium regnorum barbarts gentibus valde terribilem, regno fe
citjuflitiam. Her ncefner Adamus ikke Rom, ikke Paven, ikke KceysirenS 
Kroning, og endnu mindre Kong Lunds andcegtige Forscrt med den
ne Reyse, (hvilket, som Kongen sels forklarer i sir Bref, var for at bede 
om sine Synders Forladelse, ogom sine Rigers og Undersaatters 
Velsind;) Dcrfore har ey heller Saxo vidst noget at sige om alt 
dette. Derimod hafver hand benyttet sig af Adami Ord heel mester- 
ligen. 3 stån for at denne har kun tillagt K. Lund Tre Kongeri
ger, har Saxo giftet ham Sex ; (Endelig kand og siges, at hand, Saxo, 
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hafte banet Veyen dertil i det foregaaende.) Adamus har kaldet vo
res Konge en stor Skræk for de barbariffe Nationer; Saxo har appli
ceret dette til de rebettiffe Jtalræner, og endelig foyet alt tilhobe med 
et af ham self opdigtet Krigstog, som ffulde vare skeet, for at hielpe 
Sviger Sonnen Kong Henrich til Land og Rige igien/ og ikke Faderen 
Kayser Conrad. Saxo har vel og intet vidst af/ at, der Conrad anno 
1026. drog til Italien,for at forsvare og handthæve Kayserdommets 
Ret, og tvinge de Oproriffe , (hvilket er just det / fern Adamus kalder 
regno fedt jußitiam,) da var Henrich ikkun et Barn 9 Aar gammel/ 
endffiont Faderen lod ham samme Tud udvælge til Konge; og om end 
Henrich fik Aaret derefter Tilsagn paa K. Knuds Dotter/ som endnu 
var et yngre Barn/saa komme de dog ey tilsammen i Egteffabforend 
anno ioz6. da K. Knud slf var dod. Hvad bliver saa nu af/ alt 
hvad Saxo har sagt os? Jeg har vel iblant beklaget / naar jeg 
hafver last hans oftige Fortætning om denne Store Konge/ at 
hand ingen af de Engelffe Skribenter har haft i Hænder / der kunde 
fort ham paa rette Vey; hvilket ogsaa bemærkes hos hans Efterfol- 
¿trç Albert Krantz. Mett/ sandt at sige/ Skaden bestaaer nu meest/ 
udi en Hoben artig Latin og nogle udpyntede Fabeler mindre; Thi 
hvor vilde hand ikke hafve holdet huus med de Engelffe Skrifter/ naar 
hand paa saadanMaade har kiort i Ring med de faae Linier af Adamo 
Bremenfi ? Ja/ at det er denne Autor alene/ som hand har taget det 
omrorte Stykke af/ om K. Henrichs og K. Knuds Tog i Italien/ 
ffulle vel alle sande med mig/ som ville conserere de Ord/ der folger 
ncrst derefter hos begge disse Skribentere/ Adamum og Saxonem.

Den lcerde Rigens Canceller Hvitfeid bor mand med ald Rette 
gifve det Losasen redelig/ fornuftig/ flittig/ og/saavitsaadanenMand 
paa de Tider var mueligt, accurat Skribent. Hand har i K. Knuds 
Historie gandffe lagt Saxo og Krantz tilside, og i denstæd betient sig 
afEngelffe/ Tydffe/ samt og Nordiffe eller Jslandffe Skrifter. Saa 
cr da ingen Under/at baade hand og Pontanus, som ligeledes holdte de 
Engelffe Kroniker i stor Agt/ tærte Hoybernældte Konges Reyse ved det 
Aar iozi. Hvorudi ogsaa alle Danffe/ som efter dennem ere komne/ 
findes enige.

Jeg næfnte nu de Nordffe og Jslandffe. Om dennem kand mand 
ligesaa være sikker/ at de udi denne Question snart ikke i nogen Maade 
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vige fra de Engelffe , saavit mig er bekiamdt. Deres Reyser fra Nor» 
ge til Engelland / og deres idelig Omgcrngelfe med famme Landsfolk i 
esterfelgende Tider, kand mand tilstrifve en stor Deel af deres Viden» 
stab i fremmede Historier og Tud Regninger. Og hvad sig omrerte 
Sag anbelanger/da veed jeg nu aleniste at nafngifve eet Vidnesbyrd/ 
fom er den Haandskrefne Bog, kaldet Fagr-skinna; hvis Ord Thormod 
TorfFuesfôn har indfort i sin Norffe Histories Tredie Partes og 3. 
Bogs 16de Capitel. Samme gaaer derpaa ud, at K. Knud , " efter- 
"at hand hafde bragt Norge under sit Herredomme/ foer igien hiem 
"til Engelland / og kom siden aldrig mere til Danmark": (NB. dette 
sidste maae Torfæus self tilstaae at vcrre heel urigtigt:) "Derncrst, 
"at hand gaf Kceyser Henrich den Milde sin Dotter Gunnild til 
"Egte; at hand fra Engelland reyste til Rom med et stort Folge, og 
"det paa Pilegrims Viis med Staf og Vadfak; item, at åysemr 
"drog ham imod, og ledsagede ham til Rom, 0. s.f.

Joh. Mesfenius, den Svenske Historicus/ haver i Kong Nnuds 
Bedrifter adskillige heel urigtige Aars-Tal, som med ingen anden 
komme overeens. Den Romer - Reyse fatter Hand dog til an. iozi. 
Uden Tvist efter Arild Hvitfeld.

5. Esterat da saaledes er fremfort/ alt hvad jeg meener for de 
Engelffes Tradition at kand siges f faa sporges nu, hvadSkfalhafver 
Cardinal Baronius, tillige med een eniste Engellcrnder, som herudi 
hannem folger, nemlig den Jesuit Michael Alford , til at straffe alle 
de nu opregnede Skribentere for Vildfarelse / og at rykke Kong 
Rnuds Valfart nogle Aar tilbage i Tiden, nemlig tit det Aar 1027 ? 
Sandelig stor Aarsage, og heel fyndige Argumenter, som og nu nmae 
hores. De sige, at det er hele Verden bekicendt, det Kceyser Conrad 
var i Rom og blef kronet i Aaret 1027. At hand f ont der iDimmel- 
Ugen/ og hans Salving og Kroning blef hoytideligen forrettet paa 
Paaffedag ved Pave Johannes; hvorom Otto afFreysingen og flere 
Skribentere vidne: At hand, Kceyseren, blef ledsaget til Kirken af 
de tvendeKonger, K.Rnud afEngelland/ og Kong Rudolf af B ur- 
gundien, som hand gik midt imellem; og endelig at mange Fyrstelige 
Peri oner indfandte sig i Rom til samme Hoytid. Dette er en Sag, 
fom lader sig ingenlunde fatte i Tvist, saasom den bevidnes af alle 
Aar-Beger ogKreniker, uden exception-, kand og lige faa lidet disi 
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puteres imod, som at Deres Majeftet &ong CH^^ISCIAN VL 
blef salvet t Frederichsborg anno 1731. Nu kommer jo disse op» 
reanede Omstcmdigheder af 1027. ftildkommen overeens med Kong 
B.NU-S egne Ord i hans Bref. Hand siger/ at/ nu hand var i Rom, 
"at tilbede og i egen Person at opvarte de Hellige ApoftlerPetrum og 
*> Paulum / da var det iPaaffe-Hoytiden, hvor en gandffe ftor For- 
" samling af Hoye Personer indfandt sig, tillige med Pave Johannes 
" og Kceyser Lom-aä, nemlig alle Nationers Fyrster fra det Berg Gar- 
"gano indtil Vesterhaftet: Item, at hand talte med Kceyseren og 
" med Paven, samt de andre der tilstcedevcrrende Fyrster, om sine Un» 
” dersaatters Anliggende , saavel deEngelffes som deDanffes, der ag» 
"tede at besoge Rom, hvorledes de herefter kunde nyde sikker og ube- 
" hindret Leyde , saaog Forffaansel for den ubillige Told/ som dennem 
"underveys bles afpresset. Ja, at Kceyseren og Konning Rudolf, 
"igiennem hvilken sidstes Lande denne Fart allerrneeft faldt/ hafde til- 
"sagt ham stig Begiering, saavelsom og de andre Fyrster rc.

Alt hvad nu herimod ffulde kunde optcrnkes, eller falde at sige, 
motte bestaae i een af disse tvende Poster, Enten at KcrystrConrads 
Kro-ung til Rom ikke var ffeet i hiaret 1027. men sildigcr; Eller og, 
efterdi K.Rnud ikke mcrlder i Brefvet just om Kroningen / at da ban
de hand og Kceyseren ffulde siden derefter i noget andet Aar, nemlig 
iQZl. eller 1032. som de Engelske ffrifoer/ indfundet jig i Rom tilsam
men; helst efterdi mand veed, at visse Kcrysere hafte meer end een og 
stere gange foretaget sig iaadan Reyse. Men paa begge Dele er lcrt at 
svare : Forst, at Kcryser Conrad -kke er kronet i Rom, i noget andet 
Aar, end forbencrfnt, detkand saa fastog rigtigen gotgieres/ at al
drig Haftes endnu stärkere Beviis paa nogen af de saa gamle Kceyseres 
Kro ungs Aar. Wippo, som var i hans Hof/ var hans og hans Sons 
Hof Prcrst/ og Medfolgere paa deres Revser, hafter optegner denne 
og andre sin Herres Forretninger, saa rigtig Aar efter andet, at til 
denne Qucestion intet fattes. Hermannus Contrains Grcefte af 
Vöringhen, og Giaber Radulphus, som begge levede i sklfsamme Ti
der , giere det samme. Og af femten andre gamle Kreniker, som her 
ligeledes kunde opregnes, (de nye taler jeg ikke om, som ere flere end 
sire gange femten,) er ikke een miste, der taler om noget andet Aar. 
Mand hafter og om denne Kceyser saa klare Underretninger/ hvad 
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Hand hvert Aar, ja snart at sige hver Did paa Aaret foretog sig, og 
hvor dand var, at der ikke blifver Rum til andet. At hand nu 
ffulde vcrret i Rom nogensinde siden an. 1027. det findes ingeustceds. 
Vel er hand dragen ind i Italien i Aaret 1036. for at tvinge de op« 
strtztge Meylcender; Men paa den Did var K. Txnud allerede ved 
Doven afgangen, saavelsom og Pave Johannes; ikke ak tale om 
Kong Rudolf/ der dode for begge disse. Derimod i de tvende Aar 
1031. og 1032. i hvilke de Engelske Kroniker forer K. til Rom, 
var Kcryser Conrad immer og sicedse i Tydffland, og, efterat hand 
anno 1030. hafte hefnet sig paa de urolige Tydffe Fyrster, i faer Her
tug Emit af Svaben, endede Hand den Krig med Kong Stephan af 
llngern, og gjorde Fred med hannem anno 1031. hafte end og mol) 
Slaverne eller Wmderne at bestille, som bramdte og ffmrdede i 
Saxen-Land ; saaog an. 1032. med et andet flags Slaver, de Polak
ker, hvis Land hand deelte imellem trende Printzer; endelige« med 
Bohmerne, hvis Fyrste, ved nafn Ulrich, hand fordref i Landflyg
tighed; foruden adskilligt mere, som findes optegnet hos Herman- 
mim Contrariaim, Arnulphum Mediolanenfem, og flere. Imid
lertid, paa det jeg ey ffal siunes at vilde dolge etter flaae under mig 
det ringeste, maae jeg tilstaae, at der hafves en Kronike- Skrifter, 
kaldet Hepiåus, som siger at anno 1032. var Kceyseren (ikke i Rom, 
men) udi Italien, hvor hand undertvang sig alt Landet, og alleStcr- 
der paa denneSide afRom, findende af Staden Lucca alene Mod
stand , samt af Marggrcrfte Reginher. Men Aarstallet er aabenba- 
re falfft; Thi hvad som saaledes foregik med Skårne paa denne Si
de Rom, samt med Lucca og Reginher, det passerede i Aarene 1026. 
og 1027. mestendeels for den Did at Kceysiren gik til Rom for at kro
nes, og blef dette og altsammen afgjort anno 1027. fom Wippo og 
andre hafte fortalt. Der hafte og andre bemerket, at bemceldte He- 
pidanus Hafter satt sine Aars Tall her saavelsom flerestards heel urig- 
tigen. Jeg ffnlde ikke haabe, at nogen til sidst vilde komme frem 
tilløb mig , med Adami Bremenfis Ord , som Vi Nys heroven ftr 
hafte hort? Thi, omendffiont hand fletter Kceyserens og K.Rnuds 
Italicrnffe Reyse bag efter adffillige Dng, der hore til annum 1030. 
saasom Hellige Kong Olufs Endeligt, Biffop Libentii forste Forret
ninger, med videre, saa og endffiont hand kalder K. Rnud potentia 
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trium regnorum valde terribilem i ©M Veed mand alligevel, At Adamus 
er ikke den Autor, mand ffal söge en ftor Nvyagtighed hos i Tiid- 
Regningen, undtagen saavidt det angaaer den Hamborgiske og Bre- 
iniffe Kirke og dens Biffoper. Andre Ting i Historien vender hand 
undertiden op og ned paa; som kunde nok giftes Leylighed en anden 
gang med siere Exempler at bevist. Endelig, hvad behoves her 
mere? Saadan Solennitet og flig prcrgtig Forsamling af Konger og 
Fyrster, som saaes iRonived denneKcrystrs Kroning, er ikke af det 
stags, der tresser ind tvende gange i halftredsindstyve, meget mindre 
tu gange i fire à 5. Aars Did. Skulde nu/ esterat Kceystr Con
rad/ Kong Bmud, Kong Rudolf, og mange andre Fyrster, hafde 
vcrret der til Kroningen anno 1027. siden igien alle de stlfsamme 
Herrer vcrret kommen tilsammen i Rom anno 1031. etitr 1032. maae 
mand bekicende, at det var en meer end extraordinaire Hendelse; og 
endnu heel forunderliger, hvis den ffulde vcrre, ligesom med oplagt 
Raad, blefven udelukt, eller forsommet at antegnes af saa mange 
overflodige Annalister og andre Skribentere, som ere endnu til, baa- 
de fra stlfsamme og fra ynqere Tider. I Summa, det kand ikke 
andet end holdes for en Urimelighed/ efter foranforte Beviser og Ar
gumenter, at vilde fremdeles tvifle om, det Kong Amrds Reyst til 
Rom jo er ffeek i det Aar 1027. og at hand var der paa samme Did, 
da Conradus Salicus blef kronet. Baronius fortiener altsaa i denne 
Post fuldkommen Bifald. Og Antonius Pagi er hannem ogsaa herudi 
fuldkommen med.

6. Saa rigtig , som denne Mening nu er, og at den ogsaa bor 
alene for gyldig anstes, saa maae mand dog tilstaae/ at der findesen 
Hoben Vanffeligheder paa den anden Side, naar der ffal svares til 
hver en Objection / der kand givres for de Engelffes Mening. Ikke 
vil jeg dermed sige, fordi den er blefven hos dennem saa almindelig. 
Thi at een eniste A malist kand have forfort en heel Snees andre, 
er ingen Under, ikke heller noget ufcrdvanligt. ingulf, som er i ncrr- 
vcrrende vor Qucrstion den celdste, er vel gammel, og hans Fader 
hafte kicenî t K. àuds Hof; Men ingulfs Fader var ingen Engel- 
lcrnder/ menen Normand, indkommen uden tvifl med Dr.Emma; 
tilmed var hand mgenGerstlig/ og saaledes holdte ingen Dag-Registr 
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over hvad som passerede, som Sennen og de andre Munke og Clerker. 
Hand kunde vel hafve bekrcrftet for sin Sen, at Kong Rnud var i 
Rom oa befogte Paven; hvilket ingulf ogsaa af ioocx andre Men
nisser og af sine Kloster -Bredre hafde hert; ja self feet og lcrst det i 
Kougens Bref. Men hvad Aar Kongen reyste og kom tilbage, blef 
vel ikke saa just af dennem sagt, eller saa noye af hannem rmidsaget; 
allerhelst efter at hand siden fandt den Optegnelse af sin gamle For
mand Abbed Brithmer, nemlig at Kong Aimd ved sin Hiemkomst 
fra Rom anno 1032. blef opvarter af bemcrldte Abbed med en Force
ring af et Par Ride-Heste, og derpaa beneficerede Abbeden ogCloste- 
ret iglen med mere end Tidobbelt. Saaledes troer jeg ogsaa , at 
det er gaaen paa ficre Stceder, og med fiere Skribentere. William 
af Malmsbury maae og saaledes hafve fundet i sine Formcrnds Aar- 
Boger, at Kongen kom hiem anno 1032. Og har hand derfore 
meent, at det var fra Rom, og at hand var didreyst i samme Aar. 
Andre der sige, at hand drog til Rom anno 1031. mener jeg at hafve 
folget den Engelffe Regning; Helst da Kongen, naar hand vilde vcere 
i Rom til Paaffe, motte endelig gifve sig paa Veyen, forend det 
Aar 1032. hos Engellcrnderne gik an. Min Slutning bliver nu 
denne, at Kongen fra anno 1026. af, da hand drog ud med sinFlo- 
de fra Engelland til Danmark, og siden fra Danmark reyste til Rom, 
maae enten ikke vcrre kommen til Engelland iglen, eller og hafver vce- 
ret saa korte Reyser herlmellem, at hand ikke meget har kundet tale 
om og bekicendt giore sine Forretninger i Rom, forend an. 1032. da 
hand hafde bragt alting i Fred og Rolighed her i Norden: Og deraf 
troer jeg at denne Vildfarelse er mdfiodt i Kronikerne. At hand 
paa Henreisen gik forst til Danmark, og ikke directe fra Engelland til 
Rom / (som nogle urigtigen har ffrefvet,) er uden Dispute. Dette 
Vidner florentins af W orchefter : Canutas Rex Angl or um > Danorum & 
Norreganorum, de Denemarcia magno cum honore Romam ivit. Hvilket og 
Simeon af Durham, Radulfus de Diceto og Johannes Bromton ffrif- 
ve. Denne sidste ssrifvr'r ey alene dette : Rex Canutas anno regni XV. de 
Dacia Romam ivit ; Men hand har og trlforne en anden mcrrkelig Anteg
nelse, som siden udforliqen ffil vorde erindrer. Ja hvad kand alle 
disse gode Mcends Vidnesbyrd veye op imod Kongens eane Ord i hans 
Bref, naar hand saa self ffrcfver fra Rom: Ego itaqve notum vobis fieri
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volo, qv od eadem via, qva exivi, regredi ens, Danam archiani vado. HMHr 
lertid, at Kongen udi alle de Aar fra anno 1026. til an. 10'32. cy 
ffulde hafve satt Foden i Engelland f er langt fra ar jeq tor eller kand 
sige/ hafvende alt for »range imod mig, ey alene afEngelffe, men 
end ogfaa af vore egne Nordiste Skribentere, fom mand billigen er 
nogen Respect ffyldig. Men ffa tiene dog de selfffmme Skribentere 
ogffa til at gotgiore, det Hoybemaldte Konge hvcrt Aar hafde og 
forefandt saa oversiodigt meget at bestille,/ efter an. 1026. da hand 
seylede til Danlnark/ og herpaa indtil hand an. 1032. udi Rolighed 
kom igien til Engelland, at der ikke blef megen Tud til at giore En- 
gellanderneRede fordenRomerffeReyff/ eller gifte dem deraf ffa- 
danne Frugter at nyde , som i Brefvet var blefven lovet. Den 
Norffe Historie af de Tider f hvilken Torfæus af Hellige Olufs
Gaga og andre Skrifter hafver sammendraget/ hielper vel noget tik 
at opliuse K- 2xnuds Bedrifter i ommaldte intervallo. Men den er, 
(sorn vel og andenstads bemarkes) ikke accurat i Tiden at antegne. 
Den siger/ at K. Ixrnrö kom til Danmark med en ftor Krigshår om 
Hoften anno 1025. den Tiid resolveret til at bekrige Kong Oluf i 
Norge. Hvilket hand alligevel nit udi bemcrldte Aar lod efter/ da 
hand af sine Gesandter/ som hand ffikkede til Sverrige, hafte fornurn- 
met / at Kong Amuud var i stark Forbund med Kong Oluf. Frem« 
deles siger samme Norffe Historie, at Kong Ruud forblef ikke des
mindre i Danmark Vinteren over, og efterat alle Tre Kongerne haf
de gifvet agt paa hverandres Anstalter/ uden at det kom til nogen 
Krig, drog Kong Luud hiem igien til Engelland om Foraaret io26. 
med sin Armee/ og efterlod/ til Regeringen i Danmark at forestaae, 
sin unge Son Harde Rnud/ under sin Svogers Grafve Ulfs Op
sigt og Formynderffab ; hvilken Grafve hafde til Egte Kongens Sostcr 
Estrlde. Siden kom K. Lnud (ester Islandernes Sigende,) rkke 
iglen til Danmark/ forend om Sommeren Aar 1027. da hand fandt 
Riget i stor Forvirring, sin Son forfort af Grafve Ulf til at satte sig 
paa Thronen , Sialland af den Norste, og Skaane af den Svenffe 
Konge udplyndret: Hvilket dog altsammen blef raadct Bod paa; 
Sonnen ved Dronning Emma Forbon pardonneret/ Grafve Ulf 
paa nogen Tiid forffaanet/ men siden ved en anden Leylighed straffet/ 
og Fienderne af Landet stagne. Saaledes og i denne Orden finder 
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mand K- Knuds Forretmnger t de trendeAar, 1025.1026.0-1027. 
beffrefne hosTorfænm, eller rettere i de Islandske Historier om den 
Hellige Kong Oluf. Og er her da 1.) at mærfe, det Autor ti! Gt. 
Oluf Konges Saga, saavelsom andre Islændere og Norsse, flet intet 
hafver vidst om Kong Knuds Reyse til Rom i det Aar 1027 ; og de 
hos hvilke Torfæus har antreffkt dkN/ har/ som jeg for sagde, uimod- 
sigeligen borget dette Stykke i Historien af deEngelffe, efterdi de og- 
saa giere samme Reyse yngre end Kong Olufs Ded. 2.) Troer jeg 
sikkerligen, at Torfæus og hans Autor hafver her, (saavelsom og an
den stceLs er ffeet,) taget feil i Aars Tallet, nemlig ffrefven 1025. i 
stæden for 1026. I det mindste holder jeg for fuld vist/ at naar 
Kong Knud er reyst over Danmark til Rom / (som ingen, efter hans 
egne Ord, kand tvisie paa,) saa er denne Reyse til Danmark antrædet 
i Aaret 1026. Bromton hafver og herom en egen Anmærkning, 
nemlig denne * Rex Kanutus anno regni fui IX. in Daciam contra ULF & 
EYLAF,qvi gr avis fimam multitudinem contra eum terra <¿r mari de gente Sveo- 
nuni adduxerant, cum Anglorum exercitu transfretavit ; Ubi ex parte Kanuti & 
Sveonum periit multus Anglorum populus Dacorum. Jeg taler NU ikke VM 
den liden Correction / jeg uden ald Betænkning har giort, i at læse her 
tu gange Sveonum, hvor der staaer i det trykte Exemplar af Bromton 
paa begge stæder speon. Saasom enhver der kiænder Engel-Saxisse 
Bogstaver, (hvor v.seer snart ud som et ?.)saaog de som hermed ville 
conserere denPassage i den gamle Engel-SaxlsseCyronike,som urigtigen 
fores til annum i02Z.maae vel gifve mig Bifald. Men endogsaa gaaer 
jeg forbi/ hvad mand videre af bemældte Passage kand flutte om 
Kong Knuds Krigs Tog imod deSvensse, og mod hans egen Svo
ger GræfveUlf, som holdte Svensse Partie, og , efter de fleeiles Si
gende/ var fod Svenss, saavelsom og imod Kong Oluf af Norge, 
hvilken er den, fbm Bromton og den Engel-Saxisse Kronike kalder 
Eylaf. Dette, siger jeg, som Islænderne baade henfore til andre 
Aar, saaog ufuldkomment berette, vil jeg denne gang lade passere 
u omtalt og spare til en anden Leylighed. Men jeg vil alene herpaa- 
staae, at hvad heller K.Knud forte Krig eller ikke i Aaret 1026. faa 
blifver dog ingen Tvist om, at, korend hand begaf sig til Tydssland, 
for at modes medKæyseren til Rom, hand i det mindste har forget 
for, at sætte alting vel iRottghed udi Danmark, og forsikre samme sit
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Rige imod de tvende fiendtlige Nationer, de Svenske og de Norske, 
imedens hand var borte. Dertil kunde og vel vcrre troligt at dm 
Krigs Magt er alene blesven brugt/ som hand forde med sig herind 
fra Engelland i sit Regimentes 9^ Aar, (det er an. 1026.) hvorom 
Bromton ffrifver. Den kunde jo nok behsves, omendffiont det af 
famine Skribent ommceldte Slag ey nu var staaet z til at bevare 
Grcendserne, og som en god Bescetning her i Riget. Men, at 
komme igien til Reysen, da naar Kongen ffulde indfinde sig i Rom 
udi Dimmel Ugen an. 1027. gifver »land at bettrnke, om hand eyhar 
mottet reyse herfra strax Nytaar, etter kort derefter. Paa Hiem- 
reysen fra Rom/ som har vcrret straF efter Paaffe-Hoytiden, eller 
rettere / da hand var igienkommen noer imod Danmarks Grcrndser 
(soln udaf visse Ord kand fluttes,) er Brefvet ffrefvet/ og hiemsendt 
til Engelland niet» Livingo, Abbed iTaviftok, fom siden blef Biskop i 
Kirton. Kongen gaf derudi med klare Ord tilkicrnde / fom endnu er 
at lcrse/ "at hand agtede at drage hiem tilbage, ad den samme Vey, 
"som hand drog ud / det er at sige/ over Danmark; Derncrst/at 
"hand hafde i Sinde/ nu naar hand kom til Danmark/ efter Over- 
"lcrggelse med samtlige sineDanffe Raad/ at giere Fred med de Folk 
"ogNationer, der hafde tragtet at ffille ham ved Regimente og Lif, 
" saafremt det hafde staaet til dcnncm "« Hvilke Ord filmed virkelig
at betyde nogen Krig og Feyde, derz ihvad end Jslcenderne ville sige, 
maae vcrre foregaaen udi Aaret 1026. nemlig den samme Krig, som 
vi nyligen horde fortoelle om udaf Bromtons og den Engel-Saxiffe 
Kronike/ og som intet findes om i de Norffe og Danffe Historier un
der bemoeldte Aar. Hvad siger nu Brefvet fremdeles? "Naar 
"vida hafve giort Fred med de omkringboende Nationer, og vort 
"gandffe Rige der i Osten (forstaaeDanmark,) er bragt i Rolighed/ 
"saa at Vi udi de Lands Egne ikke hafve Krig og Feyde mere at fryg- 
"te fra nogen Kandt , da agte vi, det forste Leyligheden sig begifver, 
" og Skibe kunde vorde udredede, at komme endnu i denne Sommer 
"hiem til Engelland". Saaledes tydede hans Ord. Men ihvad 
hand end ffref og lofvede, saa motte hand dog see, at hans Forstet flog 
Ham styl, der Hand ved sin Ankomst til Danmark antreffede Tingene 
anderledes end Hand hafde haabet; nemlig, som forhen er sagt, Ri
get i en gandste stor Urolighed, ja i Fyr -g Flamme: hvilket Onde
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Hand fik overflsdig at drages med, den hele Sommer og Host igicn« 
nem. I denne Hoft/ og omtrent ved Michelsdags Tiid ssod det mm- 
kclige Slag ved Helge-Aae, imellem Hoyssbemcrldte Konge og de 
tvende andre/nemlig Kongerne afSverrige og Norge/ som hafde for
bundet sig imod K.Lnud: Herom taler haade Saxo Grammaticus, 
saa og de Norsse og Svensse Kroniker. Saa taler og dm Eng-el*  
Saxisse Kronike om samme Tog/ endssient underet urigtigtAar, 
nemlig 102). Den siger / at Kong Knut foer til Danmark med sine 
Skibe/ og korn til Ea thære ELalgan, (hvilketDoét. Gibfon i sin Latinsse 
Version kalder fluvium fanttum, i ssceden for amnem Helgenfim at Ulf 
og Eglaf med en ftor saavel Land-Herr som Skibs-Herr kom ham 
imod/ at K. Armd miftede mangfoldigt Folk/ men de Svensse be
holdt Valdpladsen. Dette maae ftaae ved sit Vcerd. Men at Kong 
Rnud efter Slaget ved Helge-Aae an. 1027. forblef endnu i Dan
mark den hele Vinter over/ er ikke at tvifie paa/ hvilket og de Norsse 
og Islcrndere selv bevidne. Jnndlertid beftyrkede hand / som bekicendt 
er / sit Partie og ftore Anhang i Norge/og fik alting saaledes tillavet, 
at der K. Oluf var af Landet forjaget/ er hand self om Sommeren 
anno 1028. efter alle baade Norsses og Engelsse Annalers Vidnes
byrd dragen ind i Norge med 50. Skibe, og blefven Messer af der 
gandsse Kongerige.

7. Herncrss forteeller de sseefte Engelsse / at anno 1029. da hand 
nu var en Herre over treude Nationer/ de Engellcrnder/ de Dansse 
og de Norsse, er hand kommen hiem til Engelland: Item / at hand 
samme Aar / efter St. Mortens-Dag, sendte Grcefve Hagen , som 
hafde hans Softer-Dotter til Egte / ud af Landet/ under Skin aset 
Gesandtssabeller Statholderssab/ (qvafl Legationis caufa-,} eftersom 
hand mistcenkte bemceldte Grcefve at ssaae hannem efter Lif og Regi
ment. Men de Engelsse hafve om denne Sags Sammenhcrng ikke 
vcrret ret opliusse. Hagen var af de gamle og ssore Norsse Grcrf- 
ver/ der hafde i Kong Knuds Herr Faders og Farfaders Tider hast 
stor Vcelde og Regiment i Norge. Hagens Fader Grcefve Erich 
hafde een af Kong Svens Dsttre/ og var denne Hagen saaledes 
Kong Knuds Sosser-Son. Hand blef forhen forjaget ud af Norge, 
den Tiid Kong Oluf kom og indtog bemceldte sit Fcederne-Rige;
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Derpaa drog hand over til Engelland/ til Kong LnuD sin Morbroder: 
Hvilken , efter at hand hafde fattet Norge under sig, giorde hand 
Hatten an. 1029. til sin Statholder derofver ; og dette er den Legation, 
fom de Engclffe hafve hort sige om. Men fligt hafde vel Kong Knud 
aldrig giort, hvis hand hafde haft nogen flags Mistanke til bemceldte 
Grcefve for Utroeffab. Tvertimod det var meget rimeliger, at hand 
burde frygte sig for hannem i Norge, hvor Hagens Forfadre hafde 
regeret snart ligesom Konger, og hafde fammesicrds langt flere Ven
ner og sierre Anhang, end i Engclland. Ellers varede dette Stat- 
holderffa-b ikkun heel kort; ThiAaret derpaa vilde Grcrfven seyle over 
til Engelland, for at holde Bryllup med sin forlovede Brud, Kongens 
Half- Sosier - Dotter/ ved nafn Gunhild: Der blef hand underveys 
og druknede. Herom gifve Islcrnderne langt rigtiger Underretning 
end de Engelske: Hvilke sidste vel ogfaa under anno 1030. ffrifte om 
Hagens Dod / at hand druknede/ men med Uvisshed; nemlig det 
nogle hafve meent/ at Kongen lod ham ihielflaae paa Orkenser. 
Hans Dsdsfald gaf Kong Oluf strap Anledning tit, at tcenke paa sin 
Jgienkomsi i Riget, ja gaf og Kong Rnud Aarfage/ faasnart hand 
derom horde, til at vare paa fin Vagt/ ogforfoye sig sirax tgien til 
Danmark. Dette vidner egsaa den Norffe Kronike. Udi faadan 
Uroe svavede nu Kongen alle disse Aar igiennem, og formedelst faa- 
mange vigtige Tilfalde og Forhindringer, der komme faa stark paa 
hinanden/ og hafve vel neppe kundet unde ham faaeMaanedersTiid 
i de Aar 1229. og 1030. at forblifve i Engelland r er det rimeligt, at 
hand ikke hafver tankt paa at fuldbyrde og i Bark stille / hvad hand i 
Rom lovede / og i sit Bref hafte giftet til sine Engellander Forsikring 
om. Siden / efterat Kong Oluf var flagen / og Norge paa nye med 
fuldkommen Sikkerhed forbunden under det Danffe Herredom / ind
rettede hand Regeringen i begge Kongeriger/ paa faadan Maade, at 
hans Son af Dronning Emma, kaldet HardeLnut r ffulde regere 
i Danmark, famt hafte den syderlige Deel af Engelland / den anden, 
ved nafn Harald Resten af Engelland/ og den tredie fom hedde Sven, 
og var asiet (saavelsom og Harald,) med denEngelffe FrueElgifva 
(Islcrnderne kalde hende Alfifa,) satte hand til at forestaae Norge. 
Endelig, efter alle disse Bedrifter ogJndrettninger, begaf hand sig til 
Engelland anno 1032. og det straxm om Vaaren.

Her
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Her var det da omsider, og just udi dette Aar 1032. at Kongen 

saae sig udi den Tilstand og i saadan forynffet Rolighed, at hand kun
de udi sitEngelffe Rige opfylde sine Undersaatters Haab, og meddeele 
dennem ey alene Underretning om sin Romerske Reyse, men endog- 
saa den Nytte og Frugt Deraf, font hand i Brefvet alt for lcenge siden 
hafde lofvet. Jeg er i den Tanke, at ihvor lcenge forud end oftbe- 
mceldte Bref var dennem tilffrefvet, (maassee ogsaa tilsendt,) saa er 
det dog ey blefvet almindelig og for alle bekicrndt, ferend i dette Aar. 
Men hvo kand sige os, om ogsaa samme Bref er kommen frem, og 
er leveret i nogen af deres Hcender, som det vedkom, forend Kongen 
nu fandt det for gok? Kongen kand, cfterat det var ffrefvet, hafve 
forandret sin Ordre, kaldet Abbed Living, endffiont hand var paa 
Veyen, tilbage, og beholdet ham hos sig, som sin Hof-Prcest, paa 
Hiemreysen. Living kand vare blefven fremdeles hos ham i Dan*  
ntark, maaffee og ikke forladet ham i alle de for omtalte Krigs^Tog- 
ge, indtil de paa eengang begge ere komme i Rolighed anno 1032. 
Det findes end og, at bemceldte Abbed Living er i samme Aar 1032. 
saasnart Kongen kom hiem, blefven Bistop t Kirton , (som er det Bi- 
stop-Scrde, der siden af Kong Edwardo Confefíbre blef forflyttet til 
Exeter ;) som With. Malmesbury har anmcrrket ! Og Erancifcus 
Godwin i hans Bogde Præfuiibus Angliæ siger, at dette samme bevid
nes af alle Skribentere. Jeg tilstaaer at min Gicrtning ey saaledes 
kommer ofvereens med forbemcrldte Wilhelm af Malmesbury, der 
siger, at Living var forst i lang Did her i Danmark hos K.Anud, 
siden folgede med Kongen til Rom, og da alting til Rom var forret- 
tet, og Kongen reysde ofver Land til Danmark, gik Living med Kom 
gens Bref over Soen til Engelland, hvor hand bestillede og satte 
alting i Verk efter Brefvets Indhold, forend Kongens Hjemkomst. 
(Ske Wilh. Malmesbur, Uh. 2. de Geflis pontificum Angl, fag. 255. feqd) 
Hvilket sidste jeg virkeligen holder for Snak, og tildigtet af denne 
Skribent, i folge af den vrange Mening oin Aaret. Men endeligen 
i hvad heller bemceldte Gejstlig Hafver leveret Brefvet fra sig tilig eller 
seent, saa blifver jeg ved min Mening, at det er blefven nu til sidst 
for alle i Landet kündbare, ja uden Tvist med nogen Solennitet udi 
den store Landets Forsamling oplcrst ogpubliceret, fonr en anden 
Kongelig Forordning. Deraf maae og vare kommen, at denne Kom 
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gens sidste Hjemkomst, fra Danmark, er blefven tagen for hans Hjem
komst fra Rom; og feer jeg intet andet at hafte kundet gjfve Aarsag 
til faa stor Forvirrelse hos deEngelffe, i bemceldte Rcyses Aars-Tall, 
end hvad nu sagt er. Dette er ogsaa vist, at iblant (ille de Stiftelser, 
Gafte-Brefve, Confirmationer, eller andre Documenter, fom til 
dato cre opdagede af Kong Rnuds, er, saavit jeg har fundet, ikke 
noget eniste udkommet, eller hafves rigtig og nforfalffet Underretning 
om, fra anno 1027. da Kongen var i Rom, og indtil mand kommer 
til annum 1032. De bekicendte Airke - Love, under samnre Store 
Konges Nafn, som endnu hafves paa Engel-Sariff, saa og paa La
tine, endffiont de ingen Datum hafver, og Jeremias Collier i sin 
Engelske Rirke Historie, med flere, holder for at ingen kand sikkert 
vide, naar de cre gisne; saa regnes de dog rimeligst til Kong ånds 
sildige Andagts - Frugter, og de gode Gierningcr af hans tre sidste 
Regerings Aar. De samme ere og fra gammel Tlid blefven anseete 
afEngellcmderne, som en Virkning og Fuldbyrdelse af de Lofter, som 
hand gaf dennem fta Rom af. Og derfore finder vi hos William af 
Malmesbury, at, strax efter at hand har indfort Copien af oftbemceld- 
te Bref, forfolger hand sin Tale saaledes: Ne c diélo deterius fuit faéîwm- 
Omnes enim Leges ab anti qvis Regibus, & maxime ab antecejjore Juo Et heir edo 
latas, fub interminatione Regite mult £ perpetuis temporibus obfervari pise cepit. 
Hand burde vel at hafte lagt dette dertil, at Kongen forbedrede samme 
gamle Love med nogle nye Artikler. Hvorfore de og hafve bekommet 
scrrdelesNafn af hannem, og kaldes i Begerne Leges cnuti Regis.

8. Den storste Vansselighed, fom staaer tilbage, og den vigtig« 
He Forcküstning, fom af Brefvet kand giores, bestaaer i Kongens 
Titel; hvorledes hand paa Hiemreysen, naar den ffulde vcrre skeet 
anno 1027. kunde da skrifte sig til Norge, og en part af Sver- 
rige; da hand dog intet af disse tu hafde endnu i sin Vcrlde, forend 
en Tiidlang derefter; i det mindste intet af Norge, forend i Aaret 
1028. Mand kunde svare, at hans gamle Pretension paa Norge, 
fra hans H. Faders Kong Svens, og Herr Farfaders Kong Harald 
Gormftns Tiid gaf ham Ret, lige saavel til Titelen at bruge, som 
til Riget Konning Oluf at affodre; hvilket sidste hand og virkeligm 
gjorde paa bemceldte Fundament. Men med saadant Svar kom

mer
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mer mand ingenlunde nogen Vey; og hvo vilde vel tage fligt for 
fulde? Thi i.) ffal vel ikke hasties Exempel paa , at mand i de Da« 
ge hafte endnu indfort den Viis, fom siden et blesven gemeen, at 
Konger og Fyrster strifve dennem til Lande, som de prætendere paa, 
og som de endnu ey hasve udi virkelig Herredomme og Eye. 2.) 
Hafver Hoybemaldte Konge udi ingen af de Brå, som ere aldere 
end 1027. ffrefvet sig til Norges Rige, da dog alligevel hans Ret var 
i de Aarmger lige den samme, som den blef siden. Og 3.) om det 
end kunde gaae an med Norge, og Titelen motte alene forstaaes om 
Pratenstonen, motte jeg dog sporge, hvad Ret Hand hafte til en 
Part af Sverrige, forstaae at sirrte den an. 1027. i sin Titel? Og 
hvorfor ikke ogsaa hele Sverrige? Nemlig Sagen er, at hand ffref 
sig siden ikke til mere eller storre Deel af Sverrige, end hand hafde 
indtaget; Og ligeledes tog hand ey heller nogen Titel af Norge, 
forend hand var blefven Herre over bemaldte Rige. Vil mand sige, 
at det var ikke ham self, som tog eller gaf sig disse Titler i Brefvene, 
men Cancellarii eller Clerici, der amplificerede dem efter eget Tykke? 
Da lad saa vare; og det tilftaaes, at de derudi hafve varet paa de
res Viis ret artige, og ligesom kappest om, hvo der kunde staffere 
Kongens Titel best, som vi og ret nu stal faae at hore. Men aldrig 
vovede de dog, at satte et Land i hans Titel, som endnu ikke var 
blefven hans; og hvorledes ffulde dette heller komme dem i Sinde? 
Der forekomner iblant andre irdi Spelmans Engelske Conciliis et 
Document, kaldet Concilium Wintonienfe, foregifvet at vare af 
anno chr. 1021. i Kongens Regerings femte. Sammes Titel er nu 
saaledes: Hæc fimt Statuta Canuti Regis Anglorum, Danor um > Norwegdrum, 
venerando Sapieutum ejus confilio, ad laudem & glortam Dei, & Jui ' regalita- 
tem, ¿y commune commodum, habita in Sandio natali Domini apud Wintoniam. 
ÎDîen Spelmann halver domt, at samme Document er heel kiandeli- 
genfalfft, og smiddet af en ikke noksom udlardt eller forfaren Be
dragere, mere end 200. Aar efter K. Knuds Tider; som bevises 
endogsaa med det Ord Parlament, hvilket derudi er tvende gange brugt. 
Den Jesuit Michaël Alford i hans store Annalibus Ecclefix Anglicæ under 
bemaldte Aar 1021. gier sig vel megen Umage at forsvare denne 
Pîece, og er heel vred paa Spelmann, men maae dog gifve tabt. 
Dog for at ikke lade denne Kiattere beholde formegen Ret, paastaaer
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Alford, ñt der blef dog holdet et almindeligt Concilium til Winton 
IO2L og at det var den Tiid at Kongen ligeledes udgaf sine beromte 
Kirke'Love, ( Leges Cnuti Regis,) hvilke hand (Alford) derfore indfo
rer udi samme Aar. Men Jesuiten hafver faa lidet Ret i det ene, 
som i det andet. Leges Cnuti blefve vel udgifne til Winton; men 
hvem siger es/ at det var an, 1021. og ikke Ti eller TolfAar derefter? 
Spelmans Argument f (som ellers ved flig Indvending hverken stel
des eller reyses/) beroer/ imod bemcrldte falffe Document/ alene paa 
det Ord Parlamentum, som ikke var til i Engelland i K. Aimds 
Tider / ja ikke end llrnge derefter. Jeg tor imod oftbemcrldte Piece 
sammelunde protestere med mit Argument/ nemlig at Bedrageren 
hafver ogsaa robet sig med Norge at scette i Kongens Titel udi det 
Aar 1021. som var altfor mange Aar/ forend hand kunde fore den 
med Rette / eller virkeligen hafver fort den. Vel maae jeg bekicen- 
de, at Tallet af Hoybemceldte Konges Brefve/ saa mange som mig 
ere forekomne z naar alene ffal regnes de f hvori hans Nafn og Titel 
findes/ikke er saa stort/ at deraf kand formeres en meget stcerk In
duction; Men saa er dog samme Tal ey heller alt for ringe. Det 
belober sig i alt til Elleve Stykker. Og deraf ere kuns Tre med Nor
ges Titel/ naar jeg endda regner deriblant det Bref paa Hiemreysen 
fra Rom r hvorom nu meest og alene disputeres. De andre Otte 
vide flet intet enten af Norvegis eller Swauis. Det Fyrste af disse 
Otte er af anno 1018. og gifvet til vor Frelseres Kirke i Dorberm 
Derudi heder Kongens Titel i Brefvets Begyndelse : Ego Imperator Knu
to à Chrifio Rege Regum regiminis Anglici in Infula potitus: 0g Í Underskrif 
ten: Ego Knuto gubernator Anglici orbis. Ubi det Andet / s0M €t*  ñf 
anno 1020. horende til Edmundsburg, ffrifves hand saaledes: 
Ego Knut Rex totius Albionis Infulae aliarumqve nationum plurimarum in Cathe
dra Regali promotus : og t Underskriften : Ego Knut Rex gentis Anglorum 
aliarumqve. I det Crcbic/ som hafvcs ved Porteshammc Closter / 
af anno 1024. Ego Cnut, annuente ac favente Dei omnipotentis clementia to
tius Anglorum (NB.fic) Bafileus, ceterarumqve nationum in circuitu degentium 
regens & gubernans. I detFierde/ som Hand har gifvet til St. Au- 
guftini Kloster/ i Aaret 1033. Ego Cnut per Del mifericordiam Bafileus. 
Det Femte hafver mand fra Glassenbury/ og er af anno 1032. 
Ego Cnut Rex Anglorum ceterarumqve gentium, in circuitu perfifientium guber
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nator redor. Der Siette findes ingen Aars-Tal ved/ og horer 
til et Closter i Exeter: Der er Titelen fast ligedan: Ego Cnhut Rex An
gler um ceterarumqve gentium perJi fl entium in circuitu. MkN l UttÎJf VfFvifitC nî 
Ego Cnhut Brittannia Anglorum Monarcha. Dkt kt kN Confir
mation paa et Magestifte mellem Kongen og Klosteret til Ely, font 
steede an. 1022. hvor Kongen strrfoes i Brefvct Rex totius gentis AngU- 
gena, og Í llndkrstriftkN : Ego Cntit Bafileus totius Albionis gentis. Oû> en- 
deligen det Ottende/ lydende paa Hulme-Kloster/ uden Aars-Tal/ 
hvor hand kalder fig: Ego CnutRex Angligena nationis. Mand m corker
af disse stimme Over-og Underskriftet/ at fligt har altsammen depen
deret af Secretereren eller Klerken / som mand brugte til at flotte 
Brefvene op > og at ingen bestandig Formular har vcoret derfor. 
Men dette er her nu ikke Sagen. Mand seer/ figer jeg/ at afalle 
de Elleve Documenter/ hvilke jeg har kundet faae i adstillige Beger 
opsogt/ er nu ikkun Tre tilbage/ der hafve den omdisputerede Titel 
med Norge deri ncofnt; og er endda ikke saavist/ om den har nogen
tid fra Begyndelsen staaet i mere/ end i eet af dennem. Dette 
ene Bref/ fl>m mand endnu ingen Grund hafver til at tvifle om, at 
jo baade Titel og altsammen har fin Rigtighed/ er det som Kongen 
gaf til Croylands Kloster strax efter fin Hiemkomst an. 1032. Sam
me begynder saaledes: CnutusRextotiusAnglia, &Danmarchia, &Nonvagia, 
cr magna partis S'ivauorum, omnibus provinciis, nationibus, & populis,mea poteflati 
fubjectiSytam minoribus, qvam majoribus, falutem. I UnderstriftkN kt ikkUN 
dette : EgoCnutus Rex anno Dominica incarnationis millefimo triceflmo fecundo 
Londonits iflud meum chirographum figno fanda crucis confirmavi. DerNtkst
fremstille fig de forhen omhiíte Leges Cnuti, hvilke nu om Dage i fle
re Boger findes trykte. Der heder det udi Trykken af den Latinste 
Tept i hos Lambardum i hans Archaonomia, sa a 0g hos Spelmannum 
in Conciliorum Tomo I, Canut us Anglorum, Dacorum, cfi Norwegienfium Rex, 
Hos Bromron, som flotter bemcoldte Love baade i anden Orden / og 
paa ander Latin: Rex Anglorum, Danorum <¿r Norwiganorum. MkN Udt 
det Manuscript oí Cottons Bibliotheck/ er funden en langt bedre og 
crldre Latinst Version/ hvilken vocñ. Wilkins iblant fine Leges Angio- 
Saxonicas har ladet trykke. Titelen er der: Cnutus Rex , totius Anglia >

Danorum & Nonvegorum Rex. Originalen, hvoraf disse Overscrttel« 
ser ere/ hafves paaEngel-SaxistSprog: Kand og vel vcere/ at den 
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Cottonffe Latine Text er Original, og Engel Saxiffen er en Version 
deraf. Z denne sidste lyder nu bemceldte Titel saaledes hos Lambard 
og Spelman ' Cnut Cyning > ealles Englalandes Cyninge, and Denn Cyning, and 
Norvrigena Cyning. Men i det Cottonffe Manuscript ftaakr alene 
Engialandes Cyning and Dena Cyning : Og det tredie , NtMltg Norvrigena 
Cyning er udeladt. Mand hafver om bemceldte Cottonffe Bibliotheks 
Exemplar altid haft den Opinion, at det var udaf alle det beste, rig» 
tigste, som ogfaa det crldste i Engelland. Og er saaledes stor For
modning, at Norges Titel er blefven tilsatt i de yngere Tider, og 
hafver ikke ftaaet i de celdste Exemplarier. Ja, omendffiont disse Le
ges Cnuti ffulle vcere yngre end an. ivzi. eller 1O32. som forhen er om
talt, og som Malmesbury siunes at bekrcrfte, saa er derfor ikke sagt, 
at Kong Rnud ffulde i hvert et Bref siden an. iQZi.ncrfne alle Riger 
og Nationer ved Nafn, som hand regerede over. Hvilket hand el
heller har giort udi tvende af de for opregnede, udaf de Aar 1032. og 
1033. som ere i foranforte Liste det sierde og femte. Endelig tit 
sidst kommer vi nu til det saa ofre omtalte den Romerskes Reyses Bref, 
hvorafTitelen tilforne er bleven bemcrrket, nemlig at Kongen ffnfver 
sig der ligeledes som i det nylig citerede Croplands Kloster-Bref: u- 
anseet at hiint, fra den Romerske Reyse, umueligen kand hore til no
get andet Aar, end til 1027. i hvilket Aar hand dog hverken hafde 
Norrige inde, eller nogen Deel af Sverrige. Sandeligen, hvis 
ikke alle de ofrige Kicendetegn, og Brefvets gandffe Indhold , ja hver 
en Artikel, Ord og Expression deri, noksom betydede dets Rigtighed, og 
atte samme aldeles uden for ald Tvist og Mistanke, ffulde mand snart 
mde Aarsag til, for saadan Titels ffyld at agte Documentet self for en 
middet og en falff Piece. Men langt fra, at nu stigt kand komme
min Tanke. Jeg derimod holder Titelen for at vcere tilsatt og 

falff, ja tilsatt lcrnge efter at Brefvet forste gang var skrefvet. in
gulf, som er den forste Skribent som det findes hos, kunde mand vel 
tcenke dertil, at Hand hafde satt for dette Bref den selfsamme Titel, 
som hand hafde fundet paa sit Croylandffe; hvilket hand og nyligen 
tilforne paa samme Side hafver indfort. Saadan Mistanke 
om ingulf kand vel ikke komme nogen Engellcender ftemmed for, 
helst efter at Doét.Hickes hafver udi sine Skrifter offenttigen ep alene 
beskyldt ham for Uerfarenhed i at giore Forfficrl paa rigtige og falffe 
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Documenter, og beviist at hans Croylandske Clofter Historie var for
medelst adffillige fingerede Brefte heel u-efterretlig, men endogsaa 
har Doét. Hickes ey undseet stg ved at kalde ham enFalfarium. (See 
hans Præfat. til Ottley pag. 29. Og hans ypperlige Differtation tií Skover 
fag. 73.} Men som K. Rnuds Bref er langt uben for disse Beffyl- 
dinger , det og aldrig er blefven paatalt, ja ey bor eller kand paa- 
tvistes (hvad Brefvet i sig felv angaaer,) faa vil jeg end ikke heller 
gravere ingulf med dets Titul. Thi endnu rimeliger kommer det 
mig for, at stutte, at den Tiid Brefvet er blefven, som jeg for sag
de , anno 1OZ2. i Landets Forsamling offentligen oplcest, saa hafver 
mand fundet for got, ved Hoybemcrldte Konges Nafn at ncrfne 
hans nye Conqvétet, og saal-edes at foroge hans Titel med det, hvad 
hand virkelige« var blefven Herre ofver; omendffiont hand hverken 
var det, eller hafde endnu nogensinde brugt flig Titel, den Tiid 
Brefvet forste gang blef udfærdiget paa Rcysen. Derimod er min 
Tanke, om den Titel, som staaer for Leges Cnuti, at den flet ikke 
er Original, det er, at den ey hafver staaet for disse Love, der de 
forst blefve publicerede; men er i Bogerne, hvor mand har indfort 
dem, fríen efter, og maaffee da Hoybemcrldte Konge alt var afgan
gen, blefven tilsatt:

9. Saaledes mener jeg da, at dette Tviflsmaal, nogenledes fficetti- 
gen kand oplofts; Et Tviflsmaal, som enhver maae falde paa, ja, saa at 
sige, undre sig paa, og studse ved/naar hand tillige i de Tydffes og andre 
fremmedes, saavelsom i de Engelffe Historier er noget belcest og kyndig. 
Ikke holder jeg for, at det er nok for en Studerende, oa mindst for en Hi
storie - kyndig, naar hand finder en uret Passage,det vcere sig i Aars-Tal 
eller andet,da straxen at fordomme den, med en Decision aftre Ord, og 
lade det saa derved forblifve ; ligesom Lceftren nr o tte vcere forbunden 
til, at scrtte mere Troe til en saadan nye-opgroende og self- consti
tueret Censorem, end til mangen gammel og lcrnge i Verden bekicrndt 
Skribent. Ney! man bor hafve den Respect for baade sin egen, 
og den efterkommende Tiid og Alder, at troe, det enhver Lcrftre er 
klogere end mand self; Og saaledes tager jeg tusindegange »lindre 
Feyl, end naar jeg tanker, det jeg er klogere og lcekdere end min 
Lceftre, og at jeg hafver Ret, til at fortcelle ham kuns med et par 
Ord, hvilken Mening jeg holder for ret, og hvilken der er u-rigtig,

G foruden 



jo________ H. G. om Kong Knud den Stores________
foruden at sige ham hvorfor. Hand stal kun troe mig paa mit 
Ja eller Ney , og bilde sig ind , at jeg er den, som Sagen har kosted 
Moye og Eftertanke nok, og har seet den dybere ind, end andre. 
Men mon dette ikke undertiden kand kaldes / at prcedike for Gia's/ og 
ikke for vittige Menniffer? Som jeg da er pligtig tit / at forklare, 
og med alle mine Argumenter, som jeg er self persvaderet af, at be
vise , det en Sag, som i langTiid har varet troet, eller og i Tvifls- 
maal/ er urigtig, og indstille saaledes til enhvcrs Skien og Dom, 
om jeg har Ret; Saa bor jeg endogsaa at eftertanke, samt medde
le til Laserens Paaffionnende, hvad det er, der kand hafve gifvet 
de forige Skribentere Anledning til flig U rigtighed: Om det er Au
tors Uforstand, eller Ukyndighed? og om ikke en almindelig Vildfa- 
relft , i hans Land, hans Religion , eller Secte, eller i det Partie 
af Staten fom Hand er tilgedan? Om det er akne Mangel paa Do
cumenter, Mangel paa Hukommelse, Confusion af Nafne og Be
drifter? Eller om ikke visse Handelser kunde hafve anlediget flig For
virring ? Endelig, om det er Autors egen Digt og Fabel, eller Glat
ning , for at sige noget, hvor hand intet vidste? Her udi narvaren
de åuastion troer jeg at jeg hafvcr fundet paa nogen ikke u rimelig 
Aarsage, hvorfore alle Engellander, og samtlige vore Danffe og 
Norffe, fore Kong Knud den Store paa Reysen til Rom anno 
1031. og hiem igien fra Rom anno 1032. Hvis min Glatning nu 
ikke staaer Prove, vil jeg vare ald LEre og Tak skyldig til den, som 
kand herefter ftembringe nogen rimeliger. Men at nogen ffulde 
tröste sig til mln gandffe Thesin at kuldkaste, siger jeg dem forud, at 
dette lader sig ikke giore; jeg mener, at fore Kayser Conradum Sa
licum og Kong Rudolphutii af Burgundien til Rom i det Aar 1031. 
eller 1032 ; Efterdi Kong Knud dog udtrykkelige» i sit Bref mal- 
der, at have talt med begge disse Herrer i Rom, da de vare der om 
Paaffen, tillige med ham og mange andre Fyrster. Endo gen at 
vilde udaf flige Argumenter giore en anden Slutning, nemlig be- 
ffylde Brefvet self for Urigtighed, og mene at det var opdigtet heelt 
og alt af de Geistlige efter K. Knuds Dod, kand jeg aldrig holde 
med, som jeg og noksom i det foregaaende har erkläret. Saa at 
udi saa maade intet videre staaer tilbage, end forst Titelen, der et 
taget af andre nyere Brefve, og brugt til dette, enten an. 1032.

eller
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eller maaffee, efter Kongens Dod; og dernerst de Engelske Chroni
kers Urigtighed i Aarstallet at antegne.

io. Til sidst, motte vel ogsaa nogen sindes, der vilde sperge, 
hvortil nytter nu alt dette? Og er saadant vel en Times, end sige 
nogle Dages Studering, Lcesen og Skriften vcrrdt, hvad heller 
Kong Amrd / soin i 700. Aar og mere har været dod, var anno 
1027. i Rom / eller 1031 ? Jeg svarer, det jeg gierne tilstaaer, 
at for den allerstorste Deel Menmffer i Verden er dette en heel unyt
tig Ting. Hver en Bonde, ja og Mcrngen af dem, som ville end 
og vcrre over Bonde-Standen, kand det vcrre heel unyttigt og lige 
meget, end ogsaa om de tcenke og troc, enten at Julius Cæfar var 
for Alexander Magnus, eller efter ham ; enten Kong Waldemarusl. 
regerede i Danmark forend Harald Gormsfön, eller lcenge efter; en
ten den nu regerende Konge i Spanien kaldes Alphonfus eller Philip
pus-, enten den Tyrkiske Keryscr heder Achmet, Mahmud, eller Os
man-, ja enten den Westferliffe Fred blef fluttet ana 648. eller an. 
1658. En Frantzos, som terser alene for sin Tidsfordrif og Fornoy- 
else / kand det enoogsaa vcrre indifferent, naar Hand sinder i det 
Tillerg / som nogle gange er trykt ved en beromt Autor Chevreau 
hans Hifioire du Monde, at imkÜCM an. 162O. 0g an.1630. hafdk Kong 
Guftaff Adolf Krig med Kong Chriftiano IV. og samme Tid beleyre- 
de Kiobenhafn. Oa jeg seer ikke, at, naar en Frantzos ingen Stats- 
Mand vil vcrre , ey heller gier just Profession afHistorisse Studerin
ger, hannem da mere Magt paaligger at vide Kiobenhavns Beleys 
rings Did / og under hvad Konge eller i hvad Aar Svensken derfta 
blef afflagen, end det ligger enDanff, der ikke er Historicus, Magt 
paa, om la Pucelle d’ Orleans var til under Kong Carl VI., K. 
Carl VII. eller den VIII. Ja, hvorfor skulde en Dansk ikke ogsaa kun
de verre en god, dydig, samt i andre opbyggelige Videnskaber meget 
dygtig og lard Mand, om endffiont Hand flet intet bekymrede sig om, 
enten I^tchanders Danske Kongers Stegte-Bog var en god Bog 
eller ey? Ja, om hand endogsaa troede alt hvad som staaer deri til 
Punkt og Prikke? (Dog jeg beder om Forladelse, at dette sidste var 
alt for meget sagt, thi da ffulde hand, hvis hand ellers hafde last 
Bogen fra Begyndelsen af, baade hafte stor Mangel paa år dom, 
saa og ikke ringe Meen paa ftnd Fornufft.) Det samme, n emlig
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en ypperlig og lcrrdMand, kand en Danst jo ogsaa verre, der ey er 
Hiftoricus, enten hand troer/ at KongAnud vari Rom anno 1027, 
eller lozi. Men Sporsmaal, om derfor ingen anden stal stotte om 
fligt? Som er ncrsten det samme, som hvis jeg vilde sporge, at fordi 
en god Regnstabsferer ikke behover at lcrse Diophantum Alexandri
num eller ApolloniumPergæum, om da ogsaa ingen ProfeiTor Ma- 
thefeos bor forstaae dem? Kort sagt: Med alle de samme Skicrl, 
med alle de Raisons og Argumenter, som nogen anden kand paafinde, 
til at lade ringe om dene min Qucrstion om K. Rnud, og om fiere 
Dubiis af dejlige Beskaffenhed i vor gamle Historie, vil jeg ogsaa tage 
mig paa, at kappe af, baade fraden Historiste og fra andre smukke 
Videnstaber, saalcrnge, indtil Ler ey stal blisve mere iglen, end saa- 
meget, som en cerlig Borgere eller Betjenings Mand just nodvendi- 
gen behover til sit Embedes Forretning og sin Huusholdning, og m 
Prcrst til sin Prcrdike-Stoel og Catéchisation. Hvo som nu ikke er 
alt for kortsiunet, hand seer lcettelig, hvad deraf vilde blive, naar 
saa steede; og hvorjcevnt Barbariet vilde da komme svonunendes 
igien herind, og scrtte sig uformeent paa Thronen; Helst naar alle 
og enhver vcrnnede sig til, at flaae over og forbi, alt hvad mand 
holdte for fmaae Ting, eller, ester de fieestes korte og hinkende Be
greb, unyttige, som mand der fore ikke gad brodt sit Hoved og spildt 
finTiid meL: I stcrden for at randsage i mange og alle flags Skrif
ter, helst in Fontibus, for at faae, saa vit mueligt, enhver og mind
ste Ting, baade i Historien og i hver en anden Scientz, driftet, 
reengiort og accurat. Og saa blisver da Sporsmaalet omsider det
te : Om en Danst studeret Mand, der vil vide sit Fcrdernelands 
Historie til noye, ikke bor ligesaavel tilvisse vide, at Kong Lrmd 
den Store reyste til Rom ikke i Aaret 1031. men just 1027. som 
at Kong Friderich IV. af hoylvfiigst Ihukommelse var i Venedig, 
Dresden og Berlin anno 1709. og ikke i noget andet Aar? Thi in
den 700. Aar efter vor Tiid blifver ligesaa langt at regne fra Kong 
Frist. IV. til bennem som da stulle lefve, som der er fra Canuto M. 
indtil nu. Ja det samme flags artige Folk, som nu dommer flet om 
vores Bemoyning i saa gamle Ting, ville vel ikkeheller fattes om 700. 
Aar herefter, til at bolee dem, der da ville randsage noget noye 
hvad som i vort Secuio er passeret.

In
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In Summa / stal Historien vare en sand og god Videnffab, og 

et alvorligt Arbeide, da maae baade Aars-Tal og andre Data/ saa 
og alle de Ting/ som forekommer, examineres med den ydersteFliid 
og skarpeste, som mueligt er. Og saa kunde da flige Dissertationes/ 
som denne jeg nu har haft den 2Ere at oplast/ vorde udi sin Tid til 
Nytte / for dem fom vilde engang udarbeide os en bedre Dansk Hi
storie / end til Dato hafves. Vi seer jo vel / hvad for en ftor For- 
ffial der er paa den Tydffe Reichs-Historie/ saaledes som den i vore 
Tider er behandlet af Struvio, Spener, Graf Bünau , Mafcov, og 
Hahn, imod hvad den var tilsorne/ da saa mangfoldige Materialia 
af alle flags ikke endnu vare excerperede / giennemgangne og over- 
veyede/ ja en ftor Deel gandffe ubekicrndte for de ypperlige Larde 
Mand af aldre Tider. Paa lige Maade hafve de nye Franske 
betient dem af deres Landsmands kiåorum, Blondelli, Baluzii, 
Mabillonii, Bouchet, Chantereau le Fevre, Theodore Godefroy, 
og mange fleres moysomme Observationer, og Critiquer over de fori« 
ge Autorum Feyl og Mangler i deres Franske Historie. Og hvi 
skulle vi vare de eniste/ der ville ftaae tilbage? Helst da jeg vel tor 
sige/ at udi vores Danske Historie stikker endnu i denne Time, faa 
mange Urigtigheder/ og saa mange vel kiandelige/ men dog hidind
til u-opliuste Vildfarelser/ som i nogen anden Nations. Men et 
stadan flags Arbeide lader sig ingenlunde bestride med vore egne 
Lands eller vore Landsmands Skrifter/ endogsaa naar mand fik al
ting tilsammensanket og hvert gammelt Blad igiennemgaaet/ som 
findes baade i de samtlige her varende Archiver/ intet undtagen / saa 
og udi hver en eniste Danff og Norff Mands Eye og Forvaring/ 
Islanderne ogsaa iberegnet. Thi sandelig / naar det gialder om 
gamle Tider/ ikkun for 3. á 400. Aar siden/ og derfra op ad/ da 
blef den Hielp / som vi paa saadan Maade skulle tilsammenhente/ 
fast mindre end nogen skulde troe eller tanke; og da vil jeg udi visse 
Seculis udrette mere med en trykt Bog/ saasom Odorico Raynaido 
eller anden dcflige / end med alle de Archiver der er i Danmark. 
Vi faaer da at giore/ saasom andre/ vel betankende/ at naarvore 
Konger oa gamle Forfadre hafve haft at bestille i Freds-og Feyde- 
Tider med Tydffe og med Franffe/ med Engelffe og med Skotter/ 
med Svenske og med Polakker/ med Italianer og med Spanier / ja 
med flere/ saa ere og ingen Nations Skrifter til, af alle de nu op- 
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regnede, hvor der ikkuns noget er at antreffe til Historien horende, 
som vi bor lade passere urandsagede ; Dog at vi altid bruge Judi
cio, og med de ffarpeste Efterforsknings Regler prove, hvorvit 
hver en Ting bor staae til troende eller ikke. Saavit er, forme
delst de mangfoldige nu bekicrndtvordne Materialia, vores Seculum 
kommen ! frem for de foriqe / da Arrild Hvitfeld, Srephanius og Fon
tanus ffrefve; og saadan Obligation paaligger og derved vore Tiders 
Studerende frem for disse brave Forgcengere. Ikke at mand kand 
stge, det alle Skrifter og Underretninger ere endnu opsogte og for« 
haanden, som mand kunde behove; meget mindre/ at hvert et Du
bium kand vorde oplost, hvis mand end hafde dem tilsammen, og 
der blef arbeidet deri af flere bequcemlne Folk tillige med u-ophorlig 
Fliid. Ney langt fra. Historien er og blifver en Kilde uden Bund, 
der aldrig kand udpompes; Et u endeligt Lift-Arbeide for hver een, 
som haver dermed at bestille: Og, ihvorlcrnge mand end hafver ar
beidet/ sogt og grandffet, og/ imens mand hafver fortceret Tiid, Mid
ler og Krcrfter / nodt imellemstunder et flags Sindsfornoyclse, i at 
udfinde een og anden Sandhed, udpidffe mangen Fabel, samt spore 
Oprindelftr til visse gamle Vildfarelser ; Saa bliver dog altid en 
stor, ja en utrolig Hob tilbage, (og udi hvad for en anden Viden
skab blifver ikke dette?) som, jeg vil ey stge de maadelig-flittige og 
Loerdt/ men end ikke de allerdueligste og lcrrdeste indtil Verdens Ende 
formaae at udgrandffe, og at komme efter, eller finde Rede udi; 
Deels af Fatteise paa Documenter/ Deels fordi Tingene ere med 
Fliid blefven fordulte af Vedkommende; Deels af andre Aarsager. 
Mand kand kuns forestille sig til Exempel dette sidste Aar 1742/ som 
vi nyligen hafve til Ende levet: Hvo vil tvifle om/ at jo, foruden 
hvad som vides, meget endnu er derudi foregaaet/ baade inden og 
uden for store Herrers Cabineter, som vel var fornoden at hafve 
Kundffab om, naar engang bemaldte Aars Historie skulde ffrisves 
i nogen Fuldkommenhed; Men blifver dog aldrig tñfulde kundbart? 
Derfore lader mand alligevel ikke af/ at optegne, at randsage/ og 
at skrifve, saavit mand kand; Og lader det saa til de sildige Efter

kommere/ at eraminere vore Skrifter og deres Feyl, med 
lige Frihed, som vi nu eraminere de 

Gamles.
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Det Danffe Sprogs Sktcebne
og

Forrige saavelsom narvcrrende Tilstand udi Son
der-Jylland eller Forstendommet Slesvig, 

ved E. P.

(IJ

8
eg har paataget mig at viise det Danffe Sprogs Skicebne og 
Tilsiand i Jyllands / eller det gamle Cimbriens Sonder 
Deel, som nu kaldes Forstendommet Slesvig / hvor dette 
Sprog fordum har floreret, og vceret i ligesaadan bestandig 

Brug, som udi Resten af de Danffe Provintzer, men siden, ved ad- 
ffillige Tilstå er fortrcengt og hartad fortcrret af det fremmede 
Saxiffe eller Tydffe Sprog.

Dette sidste kalder jeg nu fremmet fra det Danffe f ikke saa ab- 
folute, at man jo gierne tilstaaer/ de kunde begge have felles Oprin
delse af det crldgamle Celtiffe. Thi en stoor Mengde Danffe Ord, fom 
nu siunes os ey at have allermindsteSammenheng med det Tydffe/ 
ere dog sandelig saadanne, eller egentlig talt, da ere disse Tydffe Ord 
Danffe / i det mindste af Felles Oprindelse/ naar deres rette radices 
saa nove opfoaes og udspores, som vores berommelige Polyhiftor: 
Herr luftice-Raad Gramm i sine Grundlcrrde Anmerkm'nger over 
Wachteri GioiTarium fym*  paataget sig at vise det, til begge Nationers 
Nytte og Fornoyelse. Deraf er jeg selv bleven overbeviist om det, 
som fer var langtfra mine Tanker/ nemlig, at Roderici Toletani 
femhundrede Aars gamle Vidnesbyrd, om det Danffe, Tydffe og 
fieere Sprogs felles Oprindelse, haver good Grund. Ordene ere, efter 
Martini Zeileri citation Centur. 5. Epift. g. disse : Teutonia, Vania, 
Svecia, Norvegia, Flandria Sc Anglia, unam habuerunt lingvam, 
idiomatibus tantum diftinéhm.

Ville vi, efter den gemeenljg antagne Jslandffe hypothefi, lade 
det gielde som Sandhed, at den af Afta fordrevne OthimTilheng hari 
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disse Lande indfort sit saa kaldte Afa-Maal, da kand icke neegtes, at 
det jo ogsaa har taget samme med sig til Saxen, hvor Aserne 'ey mim 
dre end her ogiSverrig/holdesfor at have boet.

Hvüd Sammenheng disse Aser have haft med Cimbris & Teu
tonis, lader jeg siaae derhen, tbi den Materie de migratione & mix
tione gentium, bliver vel indtil Verdens Ende en Miss-Mass som itv 
gen kand debrouillere eller sinde saa good Rede i/ at han setter Sagen 
paa en gandsse vis og demonftrativ Food. Men faavidt som af de 
eeldste Grcrsse og Romersse Scribenters Ord kand feis, da maa man
ge moderate Tydsse Scribentere selv tilftaae , det er rimeligt / at hvis 
Teutones eUtr Teutoni ere de Tydsses Stam Feedre, saa har de boet 
i Dannemark, ferend de kom til Tydssland. Scrrdeeles ftgerPompo
nius Mela udtrykkelig, at Teuton! boede paa de Her vi nu kalde Dan
sse; ligefom Cimbri (tf Ptoiomæo og sieere, fettes i den Half» Insul, 
vi nu kalde Jylland. Her er det mig egentlig ickuns for Nafnets og 
Sprogets Skyld, om Teutonis at giere. Om dennem og deres for« 
sie Så i Dannemark, lyder bemeldtePomponiiOrd Cib.nl. Cap.3. 
saaledes: Super Albim, codanus ingens imus, magnis parvisqve infu
lis refertus eft. Acre mare, qvod gremio littorum accipitur. <8cc. &c. 
IN EO SUNT CIMBRI & TEUTONI. Ligeledes Cap. VI. Tri
ginta funt Orcades, anguftis inter fe diduétæ fpatiis. Septem Hemo- 
des contra Germaniam projeétæ, in illo finu qvem Codanum dixi
mus. Ex iis CODANONIA, QVAM ADHUC TEUTONI TE
NENT , ut magnitudine alias, ita fecunditate, anteftat.

Naar da disse Teutoni eller Tydsse have forplantet deres Affom 
og Nafn fra Dannemark til Tydssland, faa folger af sig self, at Spro
get har fulgt med. Disse og sieere dejlige Kldgamle uforkastelige Vid
nesbyrd, overtale den i alle Antiquitater vel forfarne Chriftoph. Cel
larium til at bekiende, de Tydsses forste Seede og Boelig var Danne
mark / infpecie de Dansse Insuler, af hvilke de have udbredet sig og 
besatt Tydssland. Qyoqvo modo illud nornen fefe habet, (nam va
riant libri) exinde non incertum eft, Teutonos codani ft nus ínfulas, 
qvæ a Cimbrica cherfonefo usqve ad Scandiam funt, qvas nunc Da
nicas appellamus, & forte etiam in continente germania, partem 
circa chalufum amnem s det er den Flood Traven i HolsteM) ejusqve 
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oftia qvæ fubjeéta illis infulis funt, incoluiíTe. Diilèrtar. Hiftor. de 
Cimbris 6c Teutonis. VIL

I Betragtning af alt dette, kunde man snart tcenke, at Provin« 
tzen Slesvig icke hafde taalt nogen Forandring i sit Sprog, nemlig 
hvis Tydff og Danff var eet Sprog. Men herimod maa agtes, at 
jeg soger Sprogenes Adffillighed in medio ævo, og ey iden allercrld- 
fte Did. De maa fordum lenge nok have haft en Oprindelse, nok at 
de fra utænkelige Tuder af, ere blevne indbyrdes saa fremmede, at 
begge Nationer ey have forftaaet hvcrrandre , uden ved Tolk. At nu 
denSlesvigffe Provintzes Indbyggere, ligesaa vel som Reften afde 
Danffe, fordum vare fremmede fra Tydff Sprog, og allene ved ad- 
ffillige Tilstå ere blevne omffabte til half Tydffe, det er den Sag 
som videre ffal oplyses og stadfæstes.

Den Provintz Sonder-Jylland regnes nu omftunder iblant vo
res Allernaadigfte Konges Tydffe Lande. I det tydffe Sprog holdes 
Prcediken og anden offentlig Guds Tieneste udi alle Kiobfteder og de 
allerfleeste Lands Byer. I samme Sprog adminiftrerfé Landets Re
giering ved Love, Forordninger og Over - Retternes Kiendelse, hvor
for ogsaa det Sprogsom bruges i Skolerne og Ungdommen oplceres 
udi / er alleene det Tydffe. Heraf haver Herr Hübmr, og ester hans 
Exempel fleere Geograph!, taget Anledning til at indlemme med Pen
nen eller saa vidt de kunde, denne Danffe Provintz i det Tydffe Rige; 
Alt dette uanseet, kand lettelig gotgiores, at Landets attercrldfte 
egentligste og rette Sprog er ingenlunde Tydff men Danff, endffiont 
en Fremmed som reyser der igiennem knap bliver det vaer, ja end
ffiont mange forstandige Folk af Landets egne Indbyggere knap vil
le troe det. Zmidlertiid ftaaer bemeldte Sandhed uryggelig fast, og 
det paa efterfolgende Grunde.

§. i.
De tre fierde Derle af Landets Indbyggere tale endnu daglig 

Dags intet andet end Danff i deres Huse, ligesom een fierde Deel ta
ler Tydff, og nogle faae paa Vefter-Siden, Fresiff. Dette maa for- 
ftaaes om Allmuens Folk, meeft Bonder. Saa snart disse ste en 
Fremmet eller Fornemme, begynde de at tale Tydff, saa got som de 
kunde, men ellers intet uden Danff. Heron» vil jeg anfore Cafp.

H Danck- 
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Danckyerths Ord i hans Schlesw. Holsteinische Landes Beschreibung 
pag. 54.55. Zu diesen unfern Zeiten wohnen in diesem Hertzogthum 
Dänen oder Jütten , Sachsen und Friesen. Die Jütten besitzen den 
grössten Theil daran , sintemal)! altes von Koldingen bis an den 
Schley-Strohm und die Stadt Schleswig , Jnttisch ist, oder Dänische 
Völcker ? so sich NB. der Dänischen Sprache gebrauchen , etwa die 
Stadt Flensburg ausgenommen z so von Dänen und Deutschen unter
menget. Die Stadt Schleswig, und was ferner von der Schley an 
bis an die Eyder und Lewens - Au belegen? wird mehrentheils von 
Sachsen bewohnt, die gebrauchen sich der Nieder Teutschen Sprache, 
wie dann auch die Einwohner Femern. Auf der West » See Kante, 
von der Grentze oder Schodtburgfchen Au an, bis an Tondern, wohnen 
abermahl lauter Jütten? hernach aber kommen die Nord-Friesen &c.

Disse Danckverts Ord ere rigtige, naar vi forstaae dem om All- 
muenö Folk alleene? scerdeeles om Bonder, og af deres, men icke af 
nogle Herre-Mcrnds, Kiobmcmds eller og Ovrigheds Personers Mund, 
er det vi ffal hore det der bor kaldes Landets eget Sprog, ligesom 
Estlands og Liesiands rette Sprog er det ældgamle Esiiffe eg ingen
lunde det Tydffe? endffiont dette har nu der faaet Overhaand iKieb- 
stcrder blank Handels-Folk, og paa Herregaarde blank Adelen. Denne 
sidste er Tydff og stammer hid fra de Tydffe Ordens Herrer, hvilke 
for 400. Aar siden har bemcesiret sig allting: Ligeledes er det gaaen 
i SonderJylland som siden ffal vifts.

§. 2.
Min Beviisnings anden Grund er ligefaa uomstodelig. Den

ne soger jeg i de fleeste Kiobsteders og ncsten alle Landsbyers samt 
Herregaardes gamle og rette Nasne? hvilke ere kiendekig Danffe, og 
deviise at det var ingen andre end Danffe som forsi anlagde og nafn- 
gafve dem. Hvor af beviife vi at et Folk med Vendiff eller Slaviff 
Tungemaal for nogle hundrede Aar siden har beboet hele Meklenborg, 
Pommern, Brandenborg, Saxen og Schlesien ? Visselig, om alle 
ffrevne Documenter vare forsvundne, da blev dog Sagen beviislig nok 
alleene af de gamle Steders og Diftrieters Nasne, fom ere nesien det 
eenesie, hvilket den mcrgtigere Tydffe Nation ey har kündet allevegne 
afskaffe eller udrydde. Ex, gr. Wismar, Wolgast, Stetin? Dentin, 
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Berlin , Pyn'tz , Pregnitz, Lausnitz &c. I det jeg hentyder sanrme 
Sandhed paa mit Forehavende, da vil jeg begynde fra Roden af, og 
aufore forst nogle Landsbyers Nafne, hvis Danske Endelse paa Bye, 
Drop, eller Strup / Tofft, Balle, Byll, Marck, Holm, Lev, etter 
noget saadant/kiendelig viser det jeg vil sige, hvilket ogsaaHerr Danck*  
wert tilstaaer, naar hand ved at bessrive det Districkt Dänischwoldt 
fom det sidste eller yderste mod Tydsslands Grentze, siger Pag. 155. 
saaledes: Allhie wird die Deutsche zu verstehen die Nieder-Sächsische 
Sprache durchgehends geredet, und hören demnach die Bujen fByenI 
auf, 11116 kommen Dörffer an deren Statt.

Jeg beraaber mig da ey paa Lands Byernes Nafne mod Norden 
eller i Aabenraae, Tender og Haderslev Ambter four ey ere nogen 
Tvivl underkaste, men alleene paa Nafnene i Angeln, Schwantzen 
og de Sonderligste Egne. Her findes nu Ex.gr. Brodersbye, Tum« 
bye, Ulsebye, Kalbye, Mcelbye, Kiisbye, Ketelsbye, Grumbye, 
Gungelsbye, Norbye, Vindebye, Gcrebi)e. Ligeledes Snarup, 
Brarup, Flarup, Rurup, Dosterup, Hosterup, Trelstrup, saa 
og Bundsboll, Trellboll, Borsbell, Batte, Krucksballe, Havetoft, 
Kalltoft, Kragelund, Zaldelund, Galdelund, item Esmarck,Kasmarck, 
Lockmarck, Vindemarck, Hvemarck &c. Ligefom diffe stunt nogle 
hundrede flecre Landsbyers, klinger og de Herregaardes Nafne, som 
ey ere enten heel eller half forvendte, Ex. gr. Ruggesgaard, Koe« 
hovet, Himmelmarck, Eschelsmarck, Vestcrgaard, Sattopholm 
Hvem er der nu føm icke ved den blaatte Lyed af disse Nafne gutter 
sig til, at ingen uden Dansse Folk har haft dem forst i Brug, ja strå« 
danne Dansse, fom ey vidste meere af Tydss at sige, end man nu ved 
Veyle eller Kolding veed deraf.

BlantKiobstcedernes Nafne som jeg hernest vil beraabe mig paa, 
giver hele Provintzens Hovet-Stad det beste Vidnesbyrd. Samme 
var, som hver mand veed, indtil Christendommens Tilder, og enda 
et par hundrede Aar derefter , gemeenlig enten Hedebye, eller Hade- 
bye, hvor Bye strap forraader Oprindelsen. Siden er det ligemrget, 
enten en Fabelagtig Amazonisch Fyrstinde Hetha, efter allmindelig 
Sagn, eller Had og Trette, eller den der omkringliggende Lynghede 
og Skov-Egn, har givet Byen sit Nafn. Dette Nafu var nu ucsten 
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glemt dersom ickc den ttt hoi, paa him siede Fiorcn liggende Landsbye, 
kaldet Hadebye, endnu erinrede det. Thi hvor Hadebye nu ligger, 
der laae i de crldre Tiider Byens bedste Deel, saa og den forste Christne- 
Kircke som i Dannemark blev bygt af s. Anfchario under Harald Klags 
Besticrrmelse. Cafp. Danckwerth striver orn Byens Nafn , pag. uz. 
saaledes : Mit diesem Nahmen ist nicht, wie man gedencken mögte, 
der Süder Theil der Stadt allein genennet gewesen, sondern die gantze 
Stadt, und zwar von den Danen, wie unter andern der Scribent 
Edelwerdus klarlich anzeiget. Anglia vetus fita eft inter Saxones & 
giotos, habens oppidum capitale qvod fermone Saxonico Sleswick, 
fecundum vero Danos Haitby dicitur. Her meener jeg, den godt 
Edelwerdus tager feil, naar hand anseer det Nafn Sleswick for at 
vcere Saxernes Paafund, thi wick egentlig viig er finus, hvor Havet 
ligesom viger af sin Grendse for at boye sig ind i Landet, og gier en 
Fiocr eller Hafn, hvoraf ogjaa de Danste har kaldet Dantzig Danff- 
vig, at jeg ey stal beraabe mig paa firere bekiendte Steder, og hele 
Bahuus Lehn kaldes Vig-Siden, fordie den Kyfte er fuld af smaa 
Hafne og Indlob. Men hvad det OrdGle angaaer , da udleder Joh. 
Strelow i hans Guthilandffe Chronike pag. 28. og Nie. P. Petræus de 
origine Cimbror. P. il. 177. samme fra det Ord Slcre, som betyder 
Tang eller Hafgreß af hvilket meget indkastes i denne Vigs Aabning, 
og undertiiden faa got som stopper den, saa at Slesvig erTang Viig. 
Nicolaus Porta-Trigonius udtrycker dette i folgende Vers :

Nunc ubi Slesvicum jacet urbs, qvam nuncupat alga 
Illic exuhdans vel celer unda Slea.

Dette Nafn da, som egentlig horer Fiorden til, er omsider blevet 
den derved liggende Byes Nafn alleene, lige somLemviig eller Lym- 
wig er egentlig Limfiordens Nafn. Men dog kaldes Lemvig alleene 
den liden Bye der ligger ved Enden af samme, ligesom Slesvig ved 
Enden af Slien. Siden har de Tydske giort Nafnet meere ukiende- 
ligt ved deres Skrive-Maade, indrettet efter deres Udtale, da de ey 
strive, som ret var, Slesviig men Schleswich.

Kommer vi fra Sleswig til Flensborg, for at undersoge Nafnets 
Oprindelse, om samme er Danst eller Tydst, da vil jeg ey opholde 
mig ved de andre adstillige Meeninger,hvor om den dertil har Lyst kand 
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tofe Joh. Mölleri Ifag. adjHift. Cherfon. Cimbr. pag. 260. feq. Her 
vil jeg ickun ñge at den Meening jeg etters ved anden Leylighed/og for 
mange Aar siden har forkasiet/ siunes mig nu meest rimelig/ jeg mee- 
ner den ofte anforte Cafp. Danckwerths Gietning om Vand, som i 
det gamle Sprog heed snart wähl snart weel/0g deraf Flensborg for 
sit meget ssionne Vands skyld/Vlensborg qvafi weelens Borg Wand« 
borg. Dette lader jeg staae, men meener enda paa samme Grund 
at komme Sagen noget ncermere, nemlig saaledes: Den liden Bye 
Veyle i Jylland/ hvis Situation ved Enden af en Fioer/ gandsse liig den 
Flensborgsse/ er een af de allerlyftigste i hele Dannemark/ haver 
uden tvivl sit Nafn af det Dansse Ord f med hvilket vi bessrive ey 
Vand i Allmindelightd/ men saadant et Vandflade/som sindes her 
og der ved Enden af enFior og Flood / hvilket Latinerne kalde Vadum 
eller mare vadofum, et Grundt Vand fom man kand vade eller kiere 
igiennem. Dette heder paa got Danss en Veyle hvoraf Borre Veile 
her i Sicelland og fieere Steder have Nafn. Saa meener jeg Flens
borg eller Vlensborg torde contracte vcere sammendraget Veilens- 
borg/Mdssiont det er ikkun en Gietning som jeg ey paaflaaer naar no
get Visiere sindes.

Aabenraae som de Tydsse efter deres Udtale/ har gjort til Apen- 
rade,er vift nok intet andet end en Aaben Vraae etteren aaben Kraag 
thi Vraae er det samme som de Tydsses Vinckel, og selv samme er kim
delig Bemerkelsen af en Gade her i Kiobenhafn/ nefl ved den Refor- 
meerte Kircke/ hvor en Deel af den gamle Vold har flaaet fer Byen 
i chriftianiiv. Tiid blef udviidet/ da der tilforn kand have vcrret saa- 
dan en aaben Vraae eller Kraag som Gaden endnu bcrrer Nafn af.

Haderslev contracte Harslov/er gandsse urimelig bleven omssif- 
tet til Hadkrslkben, da dog Ordets Oprindelse er ey af Lif men tvert 
imod af Dod eller Drab / og det heder egentlig Hatterslov eller Hat« 
tersflet, forftaae det Sted hvor Kong Harald Hyldetand flog og ned
lagde Hatterum, hvilket Saxo Grammaticus, font heri tk troevcer- 
dig nok, beretter med folgende klare Ord: Hift.Dan.Lib.VlL Ha- 
raldus Hyldetand Hatterum apudjtitiam oppugnatum exftinxit, cu
jus occafum perpes oppidi vocabulum indicat.

H 3 Disse
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Disse faae Exempler kunde nu vcrre nock tit at stadfæste den 

Sandhed her tales om, og derfor vil jeg ey opholde mig ved at op- 
soge fleere.

§. 3»
Mit tredie Beviis paa det Dansse Sprogs ZElde og attmindelige 

Brug i Sonder-Iylland ¡ ville jeg gierne tage af de bekiendte Rune- 
Steene/ men kand ikkun opspore een eeneste, som man dristig tor be- 
raabesigpaa, nemlig den der studes i Aabenraae [Wormius fettet 
vrangelig Haderslev^ Ambt, i Oster LockumSogn, og paa Havers
lund Marck, med de faae Bogstaver:

WkhbrK

d. e. 
HEIRULFR.

hvilket alle vore Antiqvarii serdeeles O.Worm Monum. Danic. Lib.V, 
pag. 343. og Trog. Arnkiel.Cimbr. Heyden-Begräbnisse. pag. Z32.feqv. 
kalde Exercitus Ulfii, Ulfs eller Rulfs Hñr. Enten dette nu bor hen
fores til Kong Rolf med Tilnafn Krake, som lcenge for Christi Fodsel 
efter Edda Part. I. Mytyl 64. skal have fort Kriig med de angrentzende 
Saxer og opreist denne Steen som et Seyervindings-Tegn, eller og 
til Normannernes nafnknndige Anforere Rollo, Rolf eller Gange 
Rolf, som paa dette Sted ssulde have monstret eller samlet stnHcer/ 
forend han/ hen ved 900. Aar efter Christi Fodsel, begyndte sit Tog 
til Nederlandene, Franckrig ogEengland, hvor de af Cambdeno be- 
sseevne Rölrichstones ogsaa tilssrives ham, som et Seyervindings- 

* Legn / eller og maassee til nogen anden i de sildigere Tider / som kand 
have hedet Herr Ulf Wulf eller Oluf, og ikke just tor have vcrret enten 
Konge eller Kriegs-L>verstk/ men en anden god Mand der i Egnen, 
det kand komme mig ud paa eet, naar ickun det Dansse Sprogs Brug 
stadftestcs ved de Runisse eller Gotisse Bogstaver, somalle 3. Nordisse 
Folk har tilstås og icke sindes vidre/ end saa vidt deres Sprog har 
gaaek. Og dette sidste er ret at legge Merke til / da det viser ogsaa/ 
at bemeldte Rune Bogstaver tilhore Medio ævo, men ey de allerceld- 
ste Tuder; Thi da de gamle Cimbrers Foedspoer/ udi den bekiendte 
Maade, at begrave deres Dodnings-Been i Urner eller AssePotter, 
under Hoye omgivne med Steene, streckcr sig indtil midt i Tydss- 

land.
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land/ hvor Odins Afkom og boede/ faa findes dog der ikke en reneste 
Runist Gravstrift/ af hvilke vi her have faa mange f og hvi stulde de 
icke findes der faa vel som her, hvis Runerne vare af Bruna Old, 
eller den Verdens Alder/ da man brendte Ligene og begrov dem paa 
denMaade.

Just dette opdager ogsaa desto tydeligere, stisnt til Overflod CL 
Lyfcandri fabnleufe Beretning i Danste Kongers Slcegte Bog pag.z5. 
om en i hans Tiid ved Slesvig funden Runist Infcription paa den 
indbildte Cimberste Dommeres Vefe Hans Grav ¡ om hvilken jeg kor
telig har fagt min Meenrng in Marmor. Dan. Tomo II. pag. 2Z. Den 
forsvundne Grafstrift stulde have vcrret denne:

Hi leger Vefe of Hetümby 
Under aabna Himlum oc vodum sky.

Men stiont saadan/ endogsaa af Sproget kiendelig grove og dumdw 
stige Digt besticrmmer sig selv/ saa folger ey/ at jo noget herved kun
de findes til min Meenings Bestyrkelse ¡ og det er mig nok. At der i 
Slesvig eller Hedebye Egn, kand have boet for sex eller syv hundrede 
Aar siden / s da man endnu begrov Folk paa Marken, men ubrendte 
en Mand vedNafn Vefe, om icke en Forste eller Dommere/ da en 
Herremand eller anden nafnkundig Mand/ det er intet urimeligt/ 
cfterdie den Landsbye Veesbye i Angeln, af Cafp. Danckwerrh tilstri- 
ves en Mand med det Nafn Vefe. Fremdeeles er intet urimeligt, at 
samme Mand kand fordum have haft en Steen paa sin Graf/ hvis 
Ord icke nu findes da 1000. Runesteene ere odelagde ved Bygninger 
og anden Leylighed.

Vidre kand mand fette/ at de Ord paa Stenen vare blefne be- 
kiendte og til et Ordsprog i heele omliggende Egn, ligesom fleere 
Grafsteifter endnu ere bekiendte alleene per famam. Dette Rogte 
har nu icke conferveret de rette gamle Ords Klang og Lyd/ men sor- 
dreyet dem efter den sildigere TiidsTalemaadk/dog haver Rogtet ved
ligeholdet saa meget/ som jeg vil have beviist/ nemlig at den Egns 
gamle Sprog var ey Tydst men Danst, efterdie deres Grafsteifter 
vare Danste.

§. 4.
Dl famme Sandheds Bevrisning tages et nyt Argument deraf/ 

at da dm Christelige Religion i det 9.12. og ii.Secuio her blef indfort 
og
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Ö) fastsatt/ faa talte og forstoode Indbyggerne ickeTydff men alleene 
Danff/ og nogle af dem Friesiff, hvorfor de Lcerere fom hine Ham« 
borgffe og Bremiffe Erke-Bifper fendte hid ind at forkynde Evange
lium/ vare til ingen fynderlig Notte/ forend de hasde vceret faa len- 
ge i Landet/ at de kunde tale dets Sprog. De fom enten af Mage
lighed eller Tungnemmenhed icke kom faa vidt, brugte en Tolk eller 
Oversettere, fom iForfamlingen udlagde, Ord for Ord, eller Mee- 
ning efter Meening / det den fremmede Lcerere paa sit Maal hafde 
fternfatt. Heraf reiste sia i Kirken det fcrrdeeles Officium interpre
tum eller Overfarternes Embede, hvilket fcmfom befvcerligt i mange 
Henffender, Kong Svend Eftrithfen paastood at vilde have afffaffet, 
i den Forsamling fom hand am 1053. holdt i Slesvig med den Brem- 
ffe Erke-Blsp Adelberto, hvorom er meldet in Annalibus Ecclef. Dan. 
Tom. i.pag. 202. Denne Kongens Begicrring siunes og af Erke- 
Bifpen at vcrre efterlevet, ey alleene i de ovrige Danffe Provintzer, 
men oqsiia ferdeeles i Sonder-Jylland, hvor man fra den Tud af, 
og et Par Hundrede Aar derefter, hafde Biffopper og Prester af 
Danff Nation faafom Gunnerus, Occo, Hermannus, Esbernus, 
OccoII., Fridericus, Waldemarus, Nicholaus Tycho, Ernildus, 
Bondo og Berthold. Diste f0M Danffe 0g fuflraganei af den Lundifft 
Erke-Bifp, paa hvis Lande -Mooder de og indfandt sig faa vel fom i 
det Danffe Rigs Raad, have en Tiidlang holdt Sproget vedlige / nem
lig indtil den Vcerdslige Ovrighed blef fremmet for Dannemark / og 
da droog Bisperne ligefom disse efterhaanden Prcelater, preste og 
Munke efter sig/ til den Tydffe Side i Sprog/ Scrder og allting. 
De eeneste tvende faa kaldte Herre-Clostere, fom fandtes i Sonder« 
Jylland / nemlig Lcem » og Guldholm / siden forflytt til Ryge eller Ru$ 
Regis, vare / fom anden stedsZr viist / Dotre afSoer, efter den Tiids 
Talemaade, og altfaa deres forste Munke som forte Sproget og Di- 
fciplinen did, Danffe Folk. Ja/ at ogfaa Tigger Brodre, fom boede 
i Kiobstårne, af Begyndelftn vare Danffe/ men omsider maatte 
lade sig, lcrnge for Reformationens Tud, fortrenge af fremmede Bro« 
dre, lom komme ftaTydffland og indforte deres Sprog, det bevistr 
klarlig et Bref/ funden i den Barthåffe Samling paa Kiobenhafns 
Univerfitæté Bibliothec, hvori Kongen følil ey ncefnes / men afOm- 
stendlghedrrne feis at have vceret Kong Hans, meget venlig beder 

Fran-
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Franciscanër-MlMkeneS Minirirum Generalem, (it Hand dc>g vi! hiñlpc 
de i Flensborg forkrcengte Danffe Munke til deres gamle Ret/ efter ak 
denr af de indtrcmgteTydffe i Lang Tiid var paafort Vold og Urcrt, li- 
gesom hand derhos beder, at andre Landets Clostere maa komme til
bage ad gremium ecclefiæ Dacianæ, hvori de fsrft vare. Ordene 
som handle herom ere disse: Unde, pater reverende, qvoniam veri
dica relatione didicimus, paternitatem veftram,forte ad aliqvorum 
fuggeftionem, feu potius finiftram informationem, miniftro Regni 
noftri Dacie in Mandatis flriááílime commiíliíTe, ut fratres aliene na
tionis ad conventum Flensburgenfem (de qvo aliqvi eorum, infa- 
lutato hofpite, diu noétuqve & contra voluntatem protunc vicarii 
provincialis , in fcandalum veftri ordinis , fucceflive recefleranth) 
permitteret introduci, fratresqve noftri Regni laboribus & expends 
genitoris noftri chariflimi, pie memorie, & fuorum predeceflbrum, 
in principio Reformationis introduéios, ac poft fugam Aleman orum 
iterum reduétos (qvorum doétrina & converfatio laudabilis á clero 
& populo commendatur) faceret removeri, qvod fane &diiTonum, 
& promiflioni nobis facfte per litteras generalis vicarii Cismontani, 
penitus eft alienum. Qvas fiqvidem literas diligenter fecimus ob- 
lervari, eo qvod fratres aliene nationis, ad predictum locum Flens- 
borgenfem, nobis irreqvifitis, minime transferri debere, apertifll- 
me oftendunt: Qvare veftram paternitatem, ob noftri regni com
moditatem , ac pacis tranqvillitatem, qvam potius cupimus augeri, 
qvam diminui, fummopere rogamus , qvatinus prefatum locum 
Flensborgenfem fub regimine fratrum Dan orum, per qvos fuit pri
mitus reformatus, & ad bonum ftatum, in qvo elt, redu&us (pro
fato genitori noftro chariflimo eis fideliter aftiftente) permanere. 
Alios qvoqve conventus in Ducatu noftro Holfatie fituatos, ad gre
mium provinde Daciane & regimen miniftri provincialis noftri regni 
Dacie, prout ab antiqvo fuerant, noftro intuitu ac favore,reducere 
dignetur, & velit. Dkt ovrige sindes in Annalib. Ecclef. Dan. Tom.IL 
pag.287.288.

§» 5.
Endelig kand det femte eg sidste Hoved-Beviis for mm Meening 

tages deraf/ at denne Provintz, fra Arrilds Tiid, har staact under 
selvsamme Ovrighed, og haft samme Love og samme Regierings- 
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Maade, som andre Dansse Lande, da det bestandig har været det 
Dansse, men aldrig det Tydsse eller Romersse Rige indlemmet, end- 
ssient det siden er bleven confunderet med Holsteen, og af mange tu 
kyndige kaldes saa, mod hvilken Daarlighed den lærde og accuratejoh. 
Möllerns setter sig endogfaa med Nidkiærhed, naar han in iiagog. ad 
Hiftor. Cherfon. Cimbr. pag. 2. skriver stråledes ♦ Difpefcitur, pars 
Cimbriæ auftralis in ducatus duos , Slefvicenfem atqve Holfaticum. 
Qvos licet NB. ab idiotis & alienigenis inveteratæ, fed NB. erroneae 
loqvendi confvetudini morem gerentibus, confundi haud miremur, 
merito tamen iis indignamur, qvi, cum inter literatos, <3c rerum 
patriarum gnaros velint cenferiin eundem errorem turpiter im
pingunt, ac, incolas ducatus Slesv. reété Holfatos vocari, a (Terere 
non erubefcunt*  Difcant hi, diverfiflimam ab omni ævo utriusqve 
ducatus fuiife conditionem, diverfam Regiminis formam, divería. 
Jura, diveribs denique prifcis temporibus Principes. Difcant, Holfa- 
ticamGermanise eile partem &. feudum imperii Romani, Slesvicen- 
fem autem ab illius Jurisdiétione immunem, regno dánico propio
ri nexu devinciri. Legant hoc fine, præter epiftolam Godfchalchi 
ab Alefeldt, Epifc. Slesv.ad Cameræ Imperial. Judices an. 1526. exara
tam, & a J. A. Cypræo editam , Mart.Chemnitii Jun. Aulæ Go ttorp, 
cancellarii, an. 1627. defiinéti, fcriptum pofthumum, an.1629.excu- 
fum : Bericht von der Gelegenheit und Unterscheid der bcyden 
Hertzogthumer, Schleswig und Holstein, worin erwiesen 
wird, dast Schleswig eine Pertinente und Lehn derLroneDatt- 
nemarck sef, das Römische Reich aber kein Recht darauspræ- 
tendiren könne , weil es von demselben durch Grentzen und 
sonst in allem unterschieden ist.

Det as Mollero paa beraabte Brev som Godfche von Ahlefeld' 
ffrev i Nefornrationens Tiid, da han for den Catbolsse Kirkes Sicker- 
heds ssyld, gierne vilde have været et Lem af Tydssland, om han hafde 
fundet nogen Grund for sig, haver blank andet disse Ord: Interea 
Slesvicum femper fubfuit fuperioritati daniæ, tam in temporalibus, 
qvam in ipiritualibus palam & publice, fervantur  que per laicos in 
omnibus judiciis fecularibus leges Danicæ, a tanto tempore, citra 
cujus contrarium, non eft memoria hominum. Za Vist nok er det en 
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unegtelig Sandhed, at Dette Lands Lov og øvrighed af Begyndelsen 
var aldeeles Danff, altsaa Sproget af samme flags. De Jyder, 
Juther, Guther eller Gother, som have givet Sender ey mindre end 
Nerre Jylland sit Nafn, maa vcere kommen her over fra Gulland og 
have landel forst med deres Snecker i Slien eller icke, thi keå rela
tioner/ ere ey min Grund , saa bliver det dog altiid meget rimeligt, at 
Gotherne paa det Sted hvor Gottorp nu staaer, have haft en Hof- 
dingsborg og altsira deresSprog den gang Overhaand. Naar Saxo 
Gram ma tic. i sin fierde Bog taler VM Kong Wermunds Foget eller 
Embeds Mand i Slesvig, ved Nafn Frowin og hans tvende Senner 
Kern 05 Vigo, hvilke noget fyr Christi Tuder, ffulde have hefnet de
res Faders Dod paa den SveuffeKong Atislaus, og siger pax.64.det 
blev dem haanlig forekast, at de, mod Danffe Mcends Maade hafde 
vcrret hverandre til Hielp i det Drab s da tværtimod en Danff Mand 
fordum efter Lov og Vedtcrgt maatte angribe een, staae for 2. og ey 
flye forend der kom ham tre paa Halsens saa ak det Danffe Nafn fik 
ingen LEre af Atislai Drab, da tager Stephanius her af et Argument til 
Bcviisning paa, at Slesvigerne vare Danffe efterdie deres Misgierning 
blef Danffe Folk tillagt. Hans Ord ere pag. 105. in notis ad Saxonem 
disse: Hic etiam audies, Slesvicenfium deli ¿turn, qvo contra unum Sc 
folum duo dimicarunt, Danicæ gentis convicio ludibrioqve adfcribi. 
Qyare Slesvicenfes Daños oiim hábitos eñe,hine firmiter colligas. Qy od 
annoto contra qvorundam opinionem, qvi regni Daniel terminos citra 
qvam par} eft, migrant, Holfatos [Slesviceníes] germaniæ adferibentes, 
qvod jure meritiifimo prius Dania vendieavit. Namqvorfum alioqvi 
Slesvicenfium dixiilet, Fremdeeles at de Angler eller Angelboer, som 
tillige med deres Naboer Saxerne i det femte Seeulo foretoog og lycke- 
lig udfsrte det bekiendteTog paa Britannien, og kaldte Landet efter 
deres Nafn, vare Jyder, og icke efter allmindelig Indbildning, Jy
dernes Naboer og Stallbrodre, men selv et vist flags Jyder, fom 
brugte Danff,. in specie Jydff Sprog, saadant tiendes, efter min Mee 
ning, paa mange afde Ord, som Engelsmanden har faaet af os. Vel 
negtes icke at joe de Danffe som fire hundrede Aar derefter igien be- 
mcestrede sig Engelland og satte Konger af deres Nation paa den En- 
gelffe Throne, ogsaa den gang kunde have indfort mange andre Dam 
ffe Ord. Men i den celdre Expedition under Hengft og Horil, mee- 
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ner jeg de Angelboers Jydffe Dialeét/[tÜ et Vidnesbyrd om hvad 
Landets Sprog den gang var] er indkommen i det Engelffe. Som 
en Prove afsaadanne Ord vil jeg anføre nogle faae der falde mig ind 
og ere deels alleene Jydffe, deels udtales af Engelsmanden efter den 
Jydffe noget plumpe og bredmundede dialeét. Ex. gr. Beaft, Belli, 
Boliter, Bow, Bull, Clow, Cow, Crowl, Drawn, Fork, Gap, 
Glow,Gnaw, Grow, Our, Mani, want&c. Dog det giores ey bkhov 
tit opholde sig ved de uvisse eller merke Tårs Historie. Hertug 
Amrd , Kong Erich Egegoods Sen, som i det tvifte Seculi Begyndelse 
fik dette Land til Lehn af sin Far Brodér Nicolao, og egentlig var den 
forsie Sîesvigffe Hertug, han var vel tillige de Obotriters Konge, og 
blef afKoeyser Lothario forleenet med det Vendisse Rige, dog regerede 
hanSleswig som en Danff Provintz, efter Danffe Love og fik det 
Danske Tilnafn Lavardus, det er Cultos Legum, Lovenes Bevarere, 
deraf at han som en Retfcrrdigheds Elffere, hanthcevede Landfreden, 
og strcebte scrrdreles at udrydde Rovere, som for hans Tiid opholdt sig 
Hobeviis i Skovene og giorde Veyen usicker. Hans Sonne-Son 
Kong Waldemar den Anden gaf Aar 1240. dette Land ingen Tydff 
men en Danff Lov, tilfettes med Norre-Jylland, hvorfor den endnu 
kaldes den Jydffe og var i nogle hundrede Aar derefter ey at lcrse i an
det end Danff Sprog. Saa er og uneegteligt, at appellationen fra 
Urnehovets Landsting i Slesvig, ligesom fra Viborg Landsting i 
Norre Jylland, gick til Danne-Hoff eller Rigens Raads Kiendelse i 
Dannemark, og det var een af de Vilkaar, som blef fasifatt 1254., 
da Kong Chriítoph. I. udi Kolding forleenede Hertug Waldemar sin 
Broders Abels Son med dette Land. Han maatte love at alle Sa
ger som ved Urnehovets Ting ey kunde afgiores, ffulde som sedvanlig 
mdsiefnes for Dannemarkes Riges Rand, i hvilket han selv nemlig 
Hertugen, som en Danff Vasall, ffulde have sit Så. See A. Hvit- 
feld. Tom. I. pag. 241. Indtil Enden af nest forrige Seculo, eller 
Biafii Ekenbergs Tild / hafde Slesvigerne icke eengang nogen fuld- 
stendig Tydff Oversettelse af deres Jydffe Lov, og da de nu har den, 
faa er den doa fuld af Danffe Ord og terminis juridicis. Udi det 
Flensbergsche Archiv giemmes denne Byes allercrldsie Lov Bog, ffre- 
ven meget zierlig paa Pergament og prydet med Sfølv-Beflag, denne 
rare Codex er ingenlunde Tydff, men good breed Danff og beviiser 

noksom
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noksomhvadFlensborgerrette Tungemaal fordum var/ da Begyn
delsens Ord Ex. .gr. ere dige: Her byrias Bymens Skraa afFlensborgh. 
See meere udi Herr Emit Joach. de Weitphalen lcerde og vitloftige 
Fortale til hans nyelig ubgifne Tom. III. Monument, ined. Rer.Cim- 
bricar. pag.91. in notis lit. d. Alt dette lader os ey tvivle PÑÑ/ at jo 
Synder-Jylland indtil denne Did var ligesaaDanst som Norre- Jyl
land og Sproget det samme. Just dette var eet af de Hovet Argu
menter, Kong EricusPomeranus beraaber stg paa i sin Trette mod Hol- 
sierne om det Slesvigste Lehn, og lases hos Hvitkeid Tom. 1. pag. 
682. eet/ anno 1421. die Laurentii, af den Slesvigske saavelsom af alle 
fire Jydste Bisper, en halv Snees Abbeder og de fleeste saavel Sen
der-som Norre-Jyllands Kiebsteders Magistrater, udstedet Tings- 
Vidne, at Sonder-Jylland af Arilds - Did er et Danst Land, bruger 
Dansk Lov og Ret, Danste Privilegier og 1^. Danff Sprog.

(II.)

Nu reiser sig det andet Hoved SpFrsmaal, nemlig naar og 
ved hvad Anledning det er skeet, at denne Proviutz har antaget det 
fremmede Tydste Sprog ? Hertil svarer jeg, at een Deel Forsterne, 
een Deel Land-Stenderne, sardeles Adelen ogGeistligheden, af ald 
Magthave hiulpet hertil, ja med Fliid arbeidet herpaa, og det fra 
nogle hundrede Aar hid, saa jeg hoylig undrer over, at de indtil vore 
Tilder enda icke ere avancerede videre dermed, end de virkelig ere.

Som Sonder Jylland lenge siden er bekiendt for at have varet 
etStriidsable, og tillige enBlood-Kilde for Dannemark, saa finder 
jeg merkvardigt, at de som egentligst har giort det dertil, have varet 
just 3. af vore allerstorste, vistste og priisvardrgste Regentere, nem
lig Waldemarus Viétoriofus, MargretaogChriftianus III. Just diste 
frem for andre have, til et Vidnesbyrd om mennistelig Viisdoms U- 
fuldkommenhed, begaaet den allerstorste Staats Feil, i at dismem- 
brere oftbemeldte Provintz fra Dannemarks Crone.

Kong Valdemar angaacnde , da veed vi, han stiftede Danne
mark imellem sine fire Sonner, saaledes, at Erich blefKonge, Rnud, 
Hertug i Halland og Blegind, Christopher Hertug i Laaland og Fal- 
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ster / men 2lbel Hertug i Sonder- Jylland. Fra den Tiid af, kand
man egentlig regne, at denne Provmtzes Regiering og dermed tillige 
Sproget, er blefven forandret. Mel vilde icke erkiende Kongen sin 
crldre Broder for Lehns-Herre, thi floog han sig til den Kceyserlige 
Eackon, kaldet den Oibeiiinffe, og hafde med sig, scerdeeles Hanse*  
Stederne, Holfteenerne, Bremerne, Brandenborgerne og Saxerne, 
ligesorn Kongen hans Broder flog sig til detOuelñffe Parthi, oghafde 
de Meklenborgffe og Lüneborgffe Herrer med sig. Endffiont nu Abel 
endelig maatte bucke og erkiende Kongen for sin Lehns-Herre, saa 
hengte dog baade hans og hans Borns Hicerte bestandig ved de Hol*  
steenffe Grever, deres Svogre, og den Tydffe Kcryser og hans Riges 
Love, i hvilken de sogte og fandt bedre end i den Danske Ret, en 
titulum juris til at giore Lehnet arveligt. Nock lnaatte Waldemar, 
Abels Son, ester sin Faders ulyckelige, dog velfortiente Dod, anno 
1254, til Kolding tage Slesvig som et Fane-Lehn af sin Farbroder 
Kong Chriftoph. I. samt love at erkiende Dannehoff eller det gamle 
Danske Parlament for sit Lands Hoyeste Ret. Men da denne dode 
kort ester, saa yppedes forrige Trette paa nye ved deHolsteenffeGre« 
versTilffyndelse, hvilke forsvarte den nye Slesvigffe Forste Ericum, 
og paastoode, han ey ffulde have med Dannemarks Love at giore, men 
besidde sit Land arvelig og som Selv - Eyere. Dette Forsett fandt de 
good Leylighed at udfore, da de med fleere Tydske Herrers Hicelp, og 
de Danskes flette Ordre eller Raadferelse af Dronning Margretha 
Sambiria, vandt paa Lo-Hede ved Slesvig et Feldflag, fom var faa 
decifiv; at baade den unge Kong Erick OlippinZ og bemeldte hans 
Moder som Formynder, bleve fort fangne til Segeberg og Hamborg 
de Holstenske Grevers Stad , hvor man ffrev dem utaalelige Love for, 
sikrdeeles denne, at de Slesvigffe Forster fra nu af, uden Modsigelse 
ffulde tractores paa Tydff Food. Disse og fleere dislige Stridigheder 
i folgende Tiid, dempede hos Lands - Herrerne, saavelsom hos deres 
ofre af Danffen overrumplede Undersaatter, de Sonder-Jyder, meer 
og meere det celdgamle Venffab og Lands »Mandffab, altsaa tillige 
Sprogets Hoyagtelse og Kicerlighed. Paa de Tydffe Naboers Hicelp 
satte man ald tilliid. Med dem giorde man alliance og Svogerskab, 
af dem lcrrte man Love, Seeder og Konster. Vel blev Kong Walde
mars Danffe eller Jydffe Lov, i sin Gyldighed, som den endnu er.

Men
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Men, da Flensborg, Eklenftsrd/ Aabenraae / Tander og fleere 
Kisbsteder/ efter Haanden kom op og finge Stadts Ret, faa maatte 
samme laanes af Lybff eller andm fremmet Ret. Scerdeeles efterdie 
him gamle Lov var alt for kort og knap i en Did, da ulus rerum vorte 
og mange uafgiorte Tilftrlde indfandt sig , som vriste de gamle Loves 
Utilstrekkelighed. Naar man nu skulde have nye Love/ davar man me
get langt fra at laane dem afDanste etter forfatte demi Dansk Sprog/ 
hvilket ved bemeldte Tilftrlde var meer end kommen afModen.

Da Vognen saatedes heldte> fik den et hart Sted / somkoyr den 
til at falde alkdeeles/ og det ved en Handelst/ af hvilken man naturlig 
viis kunde have ventet det /som var tvert imod/ nemlig an. 138 s. da 
Hertzog Henricus ved Doden afgik uden Lifs Arfving / faldt dette 
Land uden Modsigelse tilbage i den unge Kong Olufs, eller rettere 
harls Moders og Formynders/ Dronning Margrethæ Hander / og da 
skulde man mindst have ventet hvad der dog ffeedf/ nemlig at Slesvig 
kom lcenger fra Dannemark end nogen Tud tilforn/ eller i det mindste 
at Sproget blef/ frem for nogen Tiid dempet der. Da kloge Hens 
efter Ordsproget ogsaa legge deres Eg i Nceldey saa fandt endog saadan 
ni Dame tørn Margretha var/ ingen Daarlighed i at give/ ja endogfaa 
med Bon og Begiering at tilbyde de Holsteenske Grever Sonder- 
Jyllands Forstendom tik Lehn. Heraf reiste sig blant andet dette z 
som svarer til mit Oye merk/ at den Holsteenste og Slesvigske No- 
fa lesfe, som hidindtil hafde vcrrct tvende Corpora, bleve eet Corpus 
og ey allerne frem for nogen Tiid fammenflettede sig i Svogerskab og 
Slægtskab/ attsaaiSprog/ Scrder ogInteresfe,men ogsaascerdeeles 
at deres offentlige Forsamlinger og Forretninger bleve sammensmelte
de tik eet St ycke/ paa de felles Land-Dage og Land Retter/ hvor Ade
lens saavek som Pråternes og Kiobstedernes Deputerede, lige fra 
Hamborg af/ indtil Kolding Brok/ maatte mode paa eet åd og 
handle deres Sager i eet Sprog. Her blef det half undertryckte Dan
ske Sprog nesien heel mrdertryckt in civilibus publicis. Ved Herrets« 
Tingene gieidte det vel endda, ligesom det giekder nogenledes den Dag 
i dag er/ paa de Peste Steder/ for Bondens ffyld / men da det Dan
ste gik icke vidre/faa lcrrte knao nogeii at skrive det/ og ald Balancen 
faldt paa den anden Side. Derved er det blevet og deri er det gaaen 

vidre 
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vidre og vidre / scerdeeles da Landet r som atter ved Hertzog Adolphi 
Dod 1459. anden gang faldt Dannemarkes Crone til/ ogsaa arter 
iglen ilf Chnftiano L blef givet til Friderich I. og igien af hans Son 
chriiliano in. dets storste og bedste Deel til hans tvende Brodre Fri
derich og Johannes.

Jeg har tilforn sagt at Geistligheden ey mindre end andre Steen- 
der har vceret og endnu er Aarsag i det Danste Sprogs Afstaffelse; 
thi siden Regieringen blef Tydst z siden Bistopperne idelig blcve tagne 
af denHolsteensteAdelstand , saa og Reformationen kortester unddrog 
den Slesvigste Bistop fra sit Samfund med den Lundiste Erke-Bhp 
og de Danste Kirke-Forsamlinger/ saa sogtes gemeenligTydste Pre
ster, serdeeles tempore reformationis, da man her til Lands hafde ont 
ved at finde en Protestantist Lcerere, og derfor toog nogle lige fra 
Skolerne,andre fra Verdslige Beticninger. Den gang lood man man
ge tydste Studentere forjkrive fraMagdeborg og Vittenberg, foruden 
at see sta noyé paa Sproget. Dog blef endnu Kircketienesten, paa de 
fleefte Stader, lang Tiid Danst. Men Tlid efter anden have Prester
ne som alleene studerede i Tydstland og fandt Besværlighed ved det 
Danste, for deres Mageligheds Skyld, sogt at infere tydst Pradiken 
paaLandet/end ogsaa i de Egne/ hvorAllmuen knopen gangforstaaer 
en samlet periodum. Paa nogle Steder begyndte man forst at giore 
hvcrr ficerde r siden hvcer anden og omsider alle Predikener paa Tydst. 
Saadant kunde ikke stee hvis ey Provsterne og scerdeeles General-Super
intendenterne, saasom Tydste af Fodsel/ hafde samme principium, som 
Presterne, thi da de paa visitationer udi Meenigheden ofte intet kun
de udrette, onstede de at indfore det som er dem bedst bekiendt,stiont 
Meenigheden nesten fremmet. I denne Henseende holder jeg for, at 
General-Superintendenten Do&. Stephan Glotz, har handlet meget U» 
forsvarlig, da han mit i forrige Seculo,reent afstaffede det Danste og 
indforte, til Allmuens store Sorg og Gremmelse, stiont Prestestabet 
til Behag, Tydst Sprog i alle Angelste Kirker/ det Flensborgste Amt og 
Provstie tilhorende / hvor Danst tales i hvcer Bondes Huus, men al
drig hores en Danst Prcediken. Udi det store Tonder Amt saa og i 
Amtet Bronlund eller Aabenraae/ hvor Tydst er endnu langt mindre 
bekiendt end i Angeln, hafde,ftlfsamme nicer end dumdristrige Forfeit 

denne 
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Denne Time vceret udfort, hvis den Forstelige Gottorfste Regiering 
var bleven ved Magt; thi dermed lood sig afgangne Provst Loch ofte 
forlyde / sigendes , det var Hertug Friderich fom endte fit Lob i den 
Polske Krig / hans fulde Agt, at hvis han var kommen hiem til roelig 
Regiering/ ville han med Roed udrydde det Danske Sprog af alle sine 
Kirker.

Af alt dette fluttes noksom, at det Danste,som endnu er tilovers 
blank AttmuensFolk i denne Provintz, kand ey ventes atvcere enten 
reent etter zierligt, saasom ald Cultura er tabt, hvilket Cafp. Danck- 
werth pag. 105. scerdeeles siger om de Flensborgers , men med samme 
Foye kand siges om andre Slesvigste Staders Maal. Obwohl, he
der det, die meisten Bürger die Teutsche Sprache verstehen 
und auch zu reden wissen, gesialtsam in den vornehmsten Lir- 
chen 5U St. Marien und St. Nicolai, Hochteutsch geprediget wird/ 
so redet doch das gemeine Volck und das Gesinde in den Hau
sern gemeiniglich Dänisch, dmrn auch die gantze herumb belese
ne Gegend sich der Dänischen Sprache gebrauchet. Es ist 
aber der Flensburger Deutsch und Dänisch, eins so guth wie das 
andere, diejenige personell ausgenommen so gestudiret oder 
gereisct haben, og Olaus Borrichius siger i sin diíTerration de caufis 
diverfitatis lingvarum. Noftri Flensburgenfes inter Danicam & Ger
manicam lingvam ambigunt, neutri propemodum fimiles , qvia 
utriqve. Qyod & ad omnia Nationum diverfarum confinia folenne. 
Saa sinder jeg ogsaa at Chriítiernus Petri, udi sin an. 1531. til Antwer
pen trykte Oversettelse af Davlds'Psallner, advarer i Fortalen alleLa- 
sere at vogte sig for den i Flensborg brugelige Danske Dialeét, saa
som ureen, hvormed han vil staffe denne sin Oversettelse et Fortrin 
srem for Francifci Wormordi aldre Edition.

For at gifve en liden Prove af dette Lands idiotismo, vil jeg foye 
her hos en Fortegnelse efter Alphabetist Orden, paa de sardeelesOrd, 
som her ere brugelige i Sonder-Jylland, og ey andensteds i Danne
mark, saavidt jeg mindes. Af dem ere nogle heel eller half Tydste, 
nogle crldgammel Danste, men lange siden hos os afstaffede, nogle 
afen anden Bemerkelse, stiont efter Lyden desammesom i andre Pro- 
vintzer Ex. gr.

K Banter,
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Baater, et flags ringe Smer fom kaages afKiemmelk og er ligesom 
Bet / mere. Halv Ost.
Beimand, en Tiggere.
Biflaa / Vindue-Skaade.
Blee, et Senge-Lagen, bruges her alleene om Borneblee. 
Boel, en Boende-Gaard/ uden tvivl contra&e Boelig. 
Bryge , et Smorre - Brod.
at Bwe eller Soelbroe, at veireKlceder i Solen. 
Doen, en ond Lugt.
Dounek Torden hine, det Donneker, det Tordner.
Dug , et Klcede/ Ncrsedug, Halsdug.
Due/ at dyppe lline. Duels Dyppelse. 
Durens, en daglig Stue som er ncest ved Deren. 
Drcrte, langsom seendrcegtig.
Faam, Gave afviåaiiersom bceres til Bryllup,atbcerefaaen/dagen 
Fenne, en indgroffcet Eng. stilsorn.
Faaekyndig/ eenfoldig uvidende.
Fraingnlv / Forstue qvafi det fremmerste Gulv. 
Foerhenmret/ en Vest eller Camistl.
Fiirstnet, stir-kantet.
Grydsieeg, OxKiod/det er underligt at vi rette Dansse har antaget 

et tydss Ord Grossen Brad a Grapen - Gryde & Braten - Steeg, 
menSlesvicenses har beholtGrydfteeg.

Guard, Hauge ex. germ, ©flrtnt/ Sveds Trcre Gaaran, Gaard ta
ges og for Gtcrrde.

Giclm/ en floor Storm.
at Hede at Brygge, jeg hedte en Tonde Oll.
Helle Ting, den Sygdom Rosen Erifypelas afdet Plattydsse dat Hillige 
Hausas, den der har fortceret ald sin Forraad. sDing.
Hansbcrr / Rips.
Hylle, en Hue, eller font Jyderne sige/ en Lue.
Haandklerder, Handsser.
Henlet/ saa flet og ret eller nogenledes.
Hielm, en Lade som staaer paa Stolper noget oploftet over Jorden 

for Utoy at holde af Kornet.
Hoyem/ Hovet-gicrrd i Sengen. 
Hvast / en indgrostetVey. Ispstr,
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Ispser, det lidetHorn der selles paaKilerneloget, for at fluktk Hullet 

ved Stangen.
Isierbond, Metister.
Tsamling , om et Aar eller og fer et Aar siden, idag samling.
Ionsen for lidt siden.
Wart, Lysestage.
Lous, Hvelvtngen i en Bager-Ovn.
graven, arrig.
Rosi, Bryllup.
Rotlif, en liden Under-Troye.
Wecke, forflaae, der er ingen Forkleck i intet Forslag ingen Droyelse- 
Rarm, Karet.
Rand/ etLandsbye-Huusm oppofit. til Boel.
W/ det inderste Kammer.
at Kvitte, at klore med en Hiul-Baare, hvilken og heder en Krit Baare. 
Landser, Faste Bonde.
Lev, et Brod Rug-Lev, Hvede-Lev, &c.
at Live, at gielde Grise.
Lutre, at klare Brendeviin.
Lar, en Stige eller liden Trappe.
Mosibond, Kiod Polse.
Mule, Brod med Fit paa.
at Mude, besticke, bekiobe. Den Gaveselv som man giver een for 

at boye Retten, kaldes og Mude.
Mon, i Allmindelighed et Stycke Boeffab, et Mon i Huset.
(De, et Faaer.
Ove, at raabe præt. perf, jeg oyte.
pisel, stoor Stue.
at prigle, at binde Stromper.
Renden, en Did i Martii-Maanrd naar deter got at brygge Oll« 
Ray, snart hastig.
Rampling, ung Nod eller 2. Aars gammel Kalv.
Raude, et Rugbrod.
Skaadffriin, en Skuffe.
en Synter en Uge.
Gpincke en Spurre.
Syre, en Suurdey. K 2 ~ Gatt,
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Satt/ mett. ~~
Sammet Flegel.
at Smppe Lyset at snyde det. 
SØwens, Sengekammer.
Spulten, kt Gierdesom settes af klevede Stager eller Kieppe. 
Spay/ Suppe.
Stach, en Strippe, 
©trøg / en Fiol-Bue.
Stammel/ en stor Lysestage af Trcre som settes mit paa Gulvet i 

Bender Huse, naar Pigerne sidde omkring for at see at spinde 
eller giere destige Gierning.

Staut / Stadselig t Klär.
Mot, Tiidsfordriv. 
Mn / en liden Ballte. 
Mdder, Boghveede.
Værten, vel ved Magt/velhavende; item i Stand til at forsvare sig» 
Vampes, en Quinde Troye.
Varp / Uldengarn som Jstet til Vadmcrl.
Vinnecke, en liden Under-Troye.
Veus, en Gedehams. 
Unden, Middags Mad. 
yngling/ en Aarsgammel Griis.

Endnu maa jeg ved denne Lejlighed erindre dette, saasom merkverdigt, at da een 
af de Hoved-Characterer som tydeligst adffilier det Dansse og Tydsse Sprogs Egen
skaber er dette, at Tydssen setter Articulum for ved Ordet, sigende : Das Haus, der 
Mann, die Frau, men det Dansse Sprog vil have den bag ved, saasom Landet, 
Manden, Konen, altsaa er dette et Tegn paa det Tydsse Sprogs Fremgang i Dan- 
vemark, at de Ssnder-Jyder eller Slesviger, saasom boende yderst mod Tydsslands 
Grendfer, lenge siden have antaget genium lingvæ germanice i at sette ligeledes de 
Dansse Ords Articulum foran, sigende ey Manden, Landet, mens æ Mand, x 
Land &c. og dette æ, som er taget af Plnt-Tydssernesde, de Mann, de Fru, dette 
æ, siger jeg, hersker ey alleene i Sonder -, men ogsaa i en stoor Deel af nest angrend- 
fende Norre-Jylland, nemlig indtil hen imod Skanderborg; Thi der er det forst, 
at den «ldgamle genius lingvæ Damcæ, atter faaer Overhaand, og enhvcer siger 
Manden Landet &c. Denne Forssiels Oprindelse og disse Grendsers Grund, bliver 

indtil vidre tt Problema, som overlades andre Elskere af Sproget og 
Alderdommen at undersoge.

Forkla-
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Forklaring
over en

Wsk CABBALW KkNge 
forfattet

af
Marcus Wöldike.

crrvcerende Jodiste Cabbaiiflt^e Penge, font er fundet udi 
sal. D.Peder Terpagers Stervboe,Og ñfhñNs Son Mag. Lau
rids Terpager Sogneprcest til Mæhrn og Provst for Baarfe 
Herred til mig forceret, beder jeg allerunderdanigst atmaat-

te allernaadigft forundes Stcrd i Hans Kongel. Majestcrts Mynte« 
Cabinet, omendstiont ikke i Henseende til sin Vcrrdi, dog til sin Ra- 
titæt og den oyensynlige Prove, som den giver paa Jodernes Forfald 
til Afguderi, med at scrtte deres Tilliid til Sol, Maane og alt Him
melens Har.

NicoL Toinard har forfattet en Beskrivelse over en Penge af det
te flags, fom var giort af Solv, og var funden ved Orleans i en Be
gravelse. Dert Bestridelse er trykt til Pariis an. 1685. Jeg kand 
saasom jeg ikke har feet Skriftet selv, men ikkun et Udtog deraf fom 
findes i Tentzelii Monahtliche Unterredungen an. 1691. pag. 1OZ5. 
hverken sige em det i allemaader har vcrreten Penge af samme Be- 
staffenhed som denne, ey heller om Toinard har vcrret lykkelig i at 
forklare den, eller ikke:

Denne Penge er giort afKaabber, maastee med noget andet Me
tals Beblandelse, saasom den synes at vcrre noget tungere endsom et 
ligesaastort Stykke reent Kaabber kunde vcrre.

Det Ore som er stobt eller smedet dertil , for at stikke et Baand 
igiennem, hvori den kunde bcrres, saavel som ogsaa Myntens egen 
Tegning, som er fuld af Overtro, viser at samme maa have vcrret 
giort, til at hcrnge omkring Halsen, for derved at tilveye bringe den 
som har baaret den megen Lykke og afvcrrge allehaande Ulykke: 
I hvilken Henseende mange vrangtroende Folk af alleflags Religioner 
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stedse have brugt, og endnu bruge saadanne amuleta at hamge paa 
paa sig , hvis Kraft de have tilskrevet deels den Materie fom de vare 
giorte af/ deels den Tiid paa hvilken de vare giorte / deels de Bogsta- 
ver og Tegn som vare satte derpaa, deels ogsaa dens som samme stull 
le bcere Tro oq Tilliid dertil.

Joderne have ogsaa allereede for langTiid siden brugt dem/ og 
bruge dem endnu/ dem kalde de vor Kamea; de meene endogsaa at 
Sabbathen ikke vanhelliges ved at bcrre saadanne Ting z naar de 
ikkun ere giordte af gode Mesterez somtrende gange ved flige amuleta 
har helbredet Syge Folk / og dermed givet Prove paa, ar deres Kunst 
har giort sin Virkning.

Paa hver Side af denne Penge ere der fire Circuler inden for 
hinanden.

Paa den forste Side,
inden for den yderste Circul staaer disse Ord og Tegn:

‘■»ros te*«  EV
Skjjj h bfrrpns î bsoo 2

Det forste Ord iblant disse nemlig a£u holdes afJoderne for at vcere 
et gudomnreligt Navn, og er samlet af de forste Bogstaver i disse Ord:

vin nbiyb *1*05  hfn

Du HErre est mcegtig evmdcligen.
Hvilket Joderne ogsaa ved mange andre Leiligheder misbrugt/ som 
naar der er Ild los i et Husi/ saa strive de dette Ord Agla paa et 
Stykke Brod, og kaste det i Ilden, hvorved de meene at Ilden stull 
de dcempes og flukkes, dog er dette Middel ofte bleven brugt af dem 
forgicrves. Paa det Ord Agla folger i denne Circul efterfolgende 
Tegn og Navne:

2». Raphaël <? Schabbatai W Michael R| Gabriel,
? Sammaël Z Zidkiel b Anaël.

Disse Navne ere ikke Planeternes, hvis Tegne staar for ved dem/ 
egentlige Navne; mentillegges Englene/ fom meenes at drive dem 
omkring / og at have Magt over deres influenser. Thi Planeterne 
selv have paa Hebraist andre Navne.

Udaf
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Udaf disse Engle ere Michaël, Gabriel, Raphaël, Zidkiel gobe 

Engle / maaffee Schabbatai ogsññ , Anaël kiender jeg ikke uden af 
denne Penge; men Sammaël er iblant de onde Engle den attervcerfte; 
dog har hand ogsaa her faaet Sted som Advocat. Thi hand har to 
stridige Forretninger/ at hand nemlig ellers det heele Aar igiennem 
er det Iodiffe Folkes Anklagere / men paa Forsonings Festen er deres 
Forbedere. Hverken disse Englers Navne , ey heller Planeternes 
Tegn / ere satte i den Orden, som disse have paa Himlen efter Ptolemæi 
Syftema, men maaffee efter den Orden som de have havt i Zodiaco 
da denne Penge er bleven giort/ og paa den Situation pleyer Folk som 
giore og bcere Amuleta meeft at see. Thi Maanen staaer her imel
lem Solen og Venerem, Jupiter haver den forste Plads/ og Satur
nus staaer allersidst.

Planeternes Tegne ere ogsaa ikke satte til de Englers Navne/som 
man meener at de Planeter hvilke Tegnene horer til drives af. Saa- 
som Martis Tegn <? er sat til det Navn Schabbatai, som ufeilbarligen 
er Saturni Engel/ saasom hand har sit Navn af Sabbathsdagen fom 
er dies Saturni det er Loverdag. For ved Michaëls Navn er sat So
lens Tegn o, og forved Gabriels Navn er satt Maanens Tegn r\, 
hvortil ogsaa ikke lettelig kand siges Aarfag, saasom Gabriel holdes for 
at verre Fyrste over Ilden og dens Kraft, da nu Solen er Ildens 
egentligste og besynderligste Så, synes det at hans Navn ffulde 
staaet ved Solens Tegn; og at derimod Michaëls Navn ffulde staaet 
ved Maanens Tegn, saasom Michaël holdes for at vcere Fyrste over 
Vandet og dets Krast, og der baade hos Phiiofophos og gemeen 
Mand ansees for noget vissr, at Maanen har stor Virkning udi Ha
vet, Soer, Floder, og hvad der er udi, saa og, i Vcrdfferne som ere i 
Memiffers og Dyrs Legemer. Saa er det og uventeligt at ved Ve
neris Tegn ? er sat Sammaëls Navn/ da dog afalle Joder Sammaël 
holdcs for at vcere Srcelen udi den Planere Mars, og det Romerske 
Riges Formand: man kundr vel ogsaa tilregne Veneri det Romerffe 
Riges Oprindelse, ja endogsaa sige at Veneris Egenskaber tilkommer 
Sammaël, saavnt som hans Virkning er den onde Begierlighed ; men 
da dette ikkun er Gißninger, og det fom jeg har meldet om disse Engle, 
ikke kand va're nogen lcerd Iode ubekiendt, og derfor denne Foran

dring
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dring oqsaa formodenttigen ikke er ffeet af Vankundighed, meHêd 
visse Forstet og Henseende, veed jeg derom ikke ar skrive andet endsom 
det jeg her har meldet- Saa Bemerkelsen deraf bliver, at den som bce- 
rer denne Penge, stal vare lykkelig hver Dag i Ugen, og have hvad 
Lykke der dependent af hver Planet.

Inden for den anden Circul staaer disse Ord udaf den XLVI. 
Psalmers 8-vers,

ribo 3*ipM  m^n ub diw wv ttwasr mrr

d. e. DerrHErre Zebaoth er med os, Jacobs Gud er vor 
Oph^yelfe. Sela.

Disse deilige Ord, om hvilke med storste Foye siges i Talmud Jeruf. 
Berachoth cap. 5. Lad aldrig dette Vers savnes af din Mund, 
misbruges af Joderne i mange Maader, faa og paa denne Penge til 
Overtro.

Inden for den tredie Circul staar disse Ord: som ere tagne af 
Deut. XXVIII. 6.

•pasa rtMN 71131 1N133 HIN *p13

det er: Velsignet eft du naar du gaaer ind, og velsignet 
est du naar du gaaer ud.

Ved diste Ords Kraft, har den som har baaret dette Amuletum, for
modet at finde god Lykke paa sine Reiser og i sine Forretninger/ at ud
rette sine Mrinder efter Onffe, og naar hand kom hiem igien, ogsaa 
at finde alting i sitHuus at staae vel til.

Den fierde og inderste Circul indbefatter disse Ord af Gen. 
XXIII. 20.

bsw min bn

det er: Den starke Gud er Israels Gud.

Joderne forklare dette Vers paa den Maade/ at Gud har kaldet Ja
cob eller Israël Gud paa Jorden, ligesom hand selv cr Gud iHimme- 
melen. Her sorstaae de ved Ifrael den samme betatron, som nrel 

des
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des om i den inderste Deel af den anden Side, og opleser Ordet 
ifrael til disse tvende Ord rtf Sang som her stal sigte til Streng« 
beds Egenftab, og hn Gud fsm ftal sigte til Mildheds Egenftab, 
faa at ifrael haver famine Egenskaber fom Gud; Hvilken Forklaring 
ligesaalidet kand komnle overeens med Theologien fom med Gram
matiken.

Paa den anden Side 
sindes iligemaade sire Circuler inden for 

hinanden.

Inden for den yderste Circul staaer disse Ord / og imellem dem, 
eller ved Siden af dem satte Tegn paa de tolv Signa Zodiaci :

m £ "OW G ihoDD a 1T?T «s F11TT n '0 tf V
- X HW «r -W ■p’Q'' - g *id5d

Det ferste af disse Ord hvorved Vaderens Tegn v staar, er Schad- 
dai den almcegtige, som er eet af Guds hellige og herlige Navne, 
som Gud selv siger Gen. XVII. i. Exod.Vl.3. hvilket Navn Joderne 
ogsaa meene at tilkomme Metatron, saasom det befatter samme Tall 
nemlig 314.

W 306

"> 4
" ior sññ og:

î 50

314

L Derpaa



82__________ M. w. Forklaring over en ____
Derpaa folger det trostelige Sprog krov.111.26. Thi HErren stal 
vare dit Haab f og hand skal bevare din Fod at den ikke ffal farp 
ges: saaledis at ved hvert Ord ftaacr et af Tegnene fom horer tit 
Zodiacum, nemlig: Taurus, Gemini, Cancer, Leo, virgo, libra, 
fcorpius-, men eftersom Ordene i dette Sprog ikke ere (aa mangesom 
disse Himmels Tegn / saa staae de ovrige fire Tegn Sagittarius, Ca
pricornus , Aqvarius, Pifces, imellem de tre folgende Ord / til at 
bemerke at den som barer denne Penge ffal vare lykkelig i alle Maa- 
neder og have hcele Zodiaci gode Influentz. Bemelte teende Ord ere 
tagne af den Velsignelse som Presterne i det Gamle Testamente fful
de / og endnu i det Ny Testamente skulle lyse over Guds Folk af 
Num.VI. Det forste Ord: Hand velsigne/ diger Begyndelsen af 
det 24. vers. Det andet: Hand lade lyse/ er Begyndelsen af det 
25de vers : og det tredie: Hand opløfte / er af det 26. vers. Udi 
hvilke tre hellige Ord vi Christne visseligen finde , men Joderne for- 
graves soge store Hemmeliaheder/ nemlig diffe tre Sephiroth eller 
Egenskaber: OLisdorn, Forstand og den som sarnler det hoyre og 
venstre/ det overste og nederste / nemlig Herlighed/ som i denne 
overste Samling kaldes Aundffab: saa at enten tisse tre Ord felv/ 
eller deres Bemerkelff/ eller og det i disse Versiklcr tre gange fore
kommende Navn Jehova er det af Joderne saa meget omtalte NavN/ 
som bestaaer af tolv Bogstaver, thi Dagefch i Sin kand ogsaa regnes 
for eet Bogstav: og deraf at disse tre Ords forste Bogstav er Jod, 
er taget den Skik/ som i lang Tiid har varet brugelig hos Joderne/ 
at ffrive Guds Navn Jehova i Abbreviatur med tre Jodim, saaleedis 
V eller hvilket nu kommer af Brug, fordi Christne tager deraf 

et Argument/ at Joderne fordum have troet tre Personer/ hvilke det 
Navn Jehova tilkommer. Den som nu har giort denne Penge/ 
har villet give tilkiende/ at hvo som barer den, ffal beele Aaret igien- 
nem vare deelagtig i alt det gode som Presternes Velsignelse lyder 
paa.

Inden for den anden Circul staaer disse Ord af Deut. 
XXVIIL 10.
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*]öo wn N"ip2 Hin' öu '□ ipsn w 5d wi,

det er: og alle Folk paa Jorden ffntte see at du est kaldet 
efter HLrrens Navn, og Mlle frygte for dig.

Denne Foycettelse som er givet Jsrakliterne naar de vare Guds Be
falinger lydige/ holde de sig til enten de ere lydige eller ulydige, paa 
det Fundament at de ere Abrahams Efterkommere, og i den Tanke 
at Gud har giort saadan een Jnddeeling iblant alle Folk i Verden, 
at Joderne tilhorer ham selv aleene , men de andre 70 Nationer i 
Verden have hver sin Engel som er deres Fyrste, hvilken de, saa- 
lcenge denne Verden bliver ved, kunde tilbede, og afhanmm bestier
mes, og siden med ham tillige fordommes: Da nu efter denne Mee- 
ning ifraël staaer under en saa meget hoyere Bestiermelse end andre 
Nationer, saa tcenke de, at ingen kand omgaaes med en Iode, foruden 
at have årbodighed for ham, og ingen kand fortorne en Iode, for
uden at sinde hos sig selv en Forfærdelse for Jodens Vrede. Saa 
stulde det i sier gaae med den som bcerer dette Amuletum , at ingen 
stulde understaae sig til ak ove Fiendstab imod ham, men alle hans 
Uvenner forferdes for ham.

Inden for den tredie Circul staaer to Sprog af Biblen nemlig 
Gen. xlix. ig. og Mal. IV. 2. med Solens Tegn o imellem beg
ge, paa denne MaaLe:

Hpist wty ø : niH' 'h'ip -¡nyiTirh

d. e. HErre jeg bier efter din Salighed, o Retftrdighe- 
dens Sol og der stal verre Lcrgàm.

De forfte Ord ere tagne udaf Patriarchens Jacobs Velsignelse over 
sine Born, og folge paa anforte Sted strax paa Velsignelsen over 
Patriarchen van, og sigte til den forjcrttede Verdens Frelsere, paa 
hvilken Jacob setter sin Tilliid imod den forestaaende Dod og imod 
alle sine Efterkommeres Fiender. Derpaa folger det Tegn o 
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hvilket enten betyder Solen, som navnes ved det nastpaafelgende 
Ord, eller ikkun er sat til at opft)lde Rummet. De sidste tre 
Ord ere tagne af anforte Stad udi Malachiæ Prophetie, som lyder 
faaleedis: Men for Eder som frygte mit Navn stal opgaa 
Retfærdigheds Sol , og der stal vare Lcrgedonr under hans 
Vinger. Disse tømme tre Ord kunde ogsaa uden for Sammen
hang med de andre, dcels Lignelseviis , deels formedelst de Hebraiste 
Ords Fynd til at betyde, bemerke de tre behageligste Gaver iblant 
de timelige/ som ere: Riigdom, 2Ere og Sundhed.

Den inderste Circul indbefatter disse Ord og Bogstaver:

trørn .tran w xf>vvs

Det er: Metatron Ansigtets Fyrste pnwrw.

Ved Metatron forstaae Joderne det samme fom Artanerne forstaae 
ved Guds SM, nemlig den allerforste Skabning, eller den as 
Gud forst frembragte virkende Kraft, ved hvilken alle de andre Crea- 
rurer cre frembragte, og nyde alt det gode af Gud som den nem ve
derfares : hvilken ogsaa efter Jodernes Meening tilkommer alle de 
samme Navne og Egenskaber, og ligefaadan Tilbedelse og Dyrkelse som 
Gud den Allerhoyeste selv. Det Vilde vare altforviitloftigt om jeg 
vilde ftemfore Beviis paa alle disse Stykker af Jodiste Skribenter, 
det horer ogsaa egentligen ikke til denne Penges Forklaring, det er 
ogsaa noksom tilforne steet af andre. Det er let at see at dette Ord 
Metatron ikke kand vare Hebraist / men MÑÑ vare fremmed. R. Elias 
Levita fortaller i sit Léxico som hand kalder Thisbi, at Öen Cardi
nal, som hand har undervisse i det Hebraiste Sprog, har nuent at 
det stulde deriveres af det Latinste Ord mittatur, som stulde betyde 
et Sendebud. Havde R. Elias forstaaet Latin saavcl som hand for
stod Hebraist, tøa havde hand vel ikke tøt dertil: maa ffee det for
holder sig saaledis. R. Salomon deriverer det af det Grakiste 
Ord FÀTïte, for denne Engels moderlige Omsorgs skyld som den barer 
for Israël. Buxtorfius deriverer det af det Ord metator, som bety

der
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der en Fureerer og stal tillige betyde et Sendebud. Maastee man 
kunde ligest av el derivere det af det Ord mediator, eller for at have 
Henseende til den Endelse 0X i Metatron, ternfe, at det er et Ord 
gjort af Suevos efter den Äiis som O'Vvd'PO-VOS*  betyder den som sidder og- 
saa paa samme Throne / faa og den som sidder hos paa
Thronen / sont vor Frelsere siger: ¿KO"(ÀÊTcl tS 7T0ÎTÇ5Ç [¿Z ¿V T% &PQV(A 
»vrä Jeg sidder hos min Fader paa hans Throne. Ap. iil 21.

Denne Engel kaldes Ansigtets Fyrste / hvilket Navn er taget 
af Lxod.XXXHl.14.15. HErren sagde: mit 2lnsigt stal gaae med 
dig, og jeg vil staffe dig Hvile; Men Mase sagde til ham: Dersom 
dir Ansigt ikke gaaer med os/ da lad os ikke opfare herfra, item cap. 
XXIII. 2i. Thi mit Navn er midt i ham. Hvilke dejlige Talemaa- 
der om Guds Son vi Chrisme meget vel vide at forklare udafEdr. 
i. 3. hvor hand kaldes: Faderens Herligheds Glands, og hans 
persons udtrykteBillede. Men Joderne bruge en meget ustl For
klaring derover-/ f. E. R. Elias Levita paa anforte Sted: Hand cr den 
Engel fom alletidcr feer den h-ylovede Konges 2lnsigt/ og om 
ham staaer der ffrevet: Mit Navn er midt "i ham. (Exod. 1. c.) 
Thi hans Navn er st>m hans Herres Navn.

Hvad de folgende Bogstaver betyder kand jeg ikke sige 
med fuldkommen Visshed. Saafom hvert af dem kand betyde et 
Ord, som begynder af samme Bogstav. Da der nu ere saa mange 
Ord som begynder af hvert af disse syv Bogstaver, at de udgiore 
tredie Deelen af et Léxico, faa er det ikke mueligt at verre visse der- 
paa. Min Gidfnmg derfor er denne/ at da disse Bogstaver ere just 
syv/ og stkttes efter Metatrons Navn og Titul/ saa betyder de vel 
mueligt de syv nederste Septiroth som egentligen og i sar tillcrgges 
Metatron. Inden for den forste Circul paa denne Side var som for 
er meldt, sigtet til den anden/ ttedie og flette Sephira-, maastee her 
forest?lles den flette igien (eftersom den som sagt er har dobbelt Hen
seende,) tillig-emed de ovrige sex. Disse Hv ere Gedulla eller chefed, 
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Gebhura, Tiphereth, Nezach, Hod,. Jefod, Malcuth, h. c. Stor- 
hed eller Naade, Styrke , 2Lre, Seiervinding/ Majestät, 
Grundvold / Rige; til de sire findes her Bogstaverne à, og saa 
maatte de tre ovrige Bogstaver have Henseende til tre andre Ord z 
som t Cabbala kunde betyde det samnie som: Styrke / Majcstcet og 
Rige, hvilke kunde vcere f. E. nmsz rtbas njp® Eller paa en 
anden Maade: Endogsaa enkelte Bogstaver regnes afCabbalisterne 
hvert til sin Sephira.

« regnes til Chefed eller Naade

n til Hod eller Majestcet

j til Tiphereth eller 2Ere og Herlighed

xu til Nezach eller Scyervinding

n til Gebhura eller Styrke

> til Malcuth eller Riget

X til Jefod eller Grundvold.

og saa ere her de syv Sephiroth som tillægges Metatron iligemaade 
betegnet hver med sit Bogstav.

Samme tilstriver den Hellig Aand vor HErre Christo, ikke 
aleene efter hans Guddom, da de hannem tilkommer ved at verre 
fodt af Faderen og eet med Faderen/ men endogsaa efter hans men- 
niffelige Natur, hvilken de ere meddeelte ved den Personlige Force- 
Ning : Lammet fom er ilagtet er værdigt at tage Magt, og Rigdom, 

og Viisdom, og Styrke, og Priis og Ære og Veliignelfe.
Apoc. V. 12.

C.L.S.
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UevtlZ/
at Danmark ikke nogensinde har varet et

Lehil af det Tydffe Rige.

§. I.
sñ^)ierlighed til sitFcrderneland er vel for saaviit afNa- De Tydsse 
/Wi turen selv indplantet alle fornuftige Nationer , at 
gO/dl det kand ikke verre dem lige meget/ enken de fee det Kiernghed 

at vcrre i en lykkelig eller ulykkelig Tilstand, i Mre "> deres Fñ- 
eller Foragt hos andre Nationer. Men deri gaae en Deel, Hjcnö 'at 
ellers fornuftige Menniffer , alt for viit, at i det de ville lade Dannemark 
see denKierlighed Le have til deres Fcrderneland, kaste de en pftv 
aabmbare Foragt paa andre Lande, og have gierne den Vus, Uydssià 
at naar de tale om deres eget Land, saa opheye de indtil 
Skyerne endogsaa de allermindste Fordele deri findes, men 
derimod naar de tale om Fremmede, faa vide de aldrig hvor 
koldsindigt og foragteligt de ville fortcrtte endogsaa de aller- 
berommcligste Gierninger og herligste Egenffaber, hos dem 
findes, eller paa hvad Maade de vcerst kand svcerte og forrin
ge de samrne. Med saadanne Menniffer gaaer det ligesom 
med dem, der see igiennem en Kikkert, i hvis pyne felgelig 
alting, naar de see igiennem den ene Ende, synes stortog 
ncervarende, men, saa snart de vende den om, synes sinaat 
og langt borte. Til Erempel herpaa ville vi fremstille nogle 
larde Tydffe publicister, dog ville vi ikke i Almindelighed 
betragte de egne og fardeles Meninger, formedelst hvilke'de 
giere det Tydfke Rige snart til en Beherfferinde over hele 
Verden, snart tiuegge de Romerffe Keisere en sårdeles Ma
jestät ril alle de ovrige Potentaters Forkleinelse, men vi 
ville alleneste underlege den Urer, font matt i ntange

Aar 



88 C L. s. B kvlls at Danmark ikke nogensinde
sien i alle Compendiis Og Syftematibus af den Tfdste 
Staats - Rets Larve har giørt den Darrsie ^rone, 
naar ikke «llene en lettroende goldastus (a) m Tomo l 
Conftitution.Imp.fi2. & 14- og efter ham LIMNÆUS i hans 
fture publico L. i. c. g. udtrykkelig sitter de Danske Bonger, 
saavelsom Bisperne i Ribe, Aarhuus og Odense iblant 
det Tydffe Riges Stcender, men endog faa stort et Antal 
Scribentere om dette Longerige, som af Arrilds Tiid 
har vceret et früt z ingen uden Gud underkastet Rige, 
strive saa trochiertig hen, ligesom en gandste vis og afgwrt 
Sag, at det fordum som et Lehn haver dependent af det 
Tydske Rige (b.) Oprigtighed og Sandhed stal i denne 

Sag

<>.) Dette strives ikke til Goldafli Foragt. Derme gode Mand er meget mere i ñor An
seelse hos os, oz viere aldeles af den Tå, at hand, for den store Umage hand har 
gjort sig for sit Frrdernclands Staats - Ret, havde varet bedre Skiebne vwrd, end 
at doe i Armod eg Hungers Nod. Imidlertid er det dog ikke at negte, at Goldaftus, 
som har maat strive for Brods skyld, og altsaa mere har maatt see paa at hand kunde 
faae en Hoben skrevet, end Hand har kündet uoye prove og undersoge hvad hand strev, 
har verret alt for lettroende, og har indfort mange Ting t sine Skrifter uden tilsirekke- 
lig Overvcyclse og Undersogniug. Om dette Catalogo paa Riigs - Standerne, som
band fvreaiver at varre strevcn efter Keiser kridcrici m. Befalning paa Riigsdagen tit 
Regei'soorg an 1471. taler i det mindste cOnringius gandste ret, naar hand in 
diÿ. de imperii Germanici civibus /. 42. T. 1. Opp. ex edit. Tin. Gcebelii f. çsy. striver 
saaledes : Satis apparet, totum Hum confiilum eße ab ingenio GOLD ASTI, illum 
vero hue tran ft ul. fle omnes, tjvi unqvam receffibus imperii nomina fua Jiibfcripfe
rant, qisod conflat fiepe a peregrinis Regibus & Principibus ejje faltum in teflimoni- 
*m duntaxat tamen majoris fidei pondus. £)g da hand strap dcrpññ foyer dertil,
id certum effle, Reges AngHce, Francia, Svecia, magnum Ducem Lithuania,E/Archi- 
Epifiopum Gneznenfem, Lundenfent, Pragenflem plurimos alios, qvos ille catalo
gus inter primos tamen locat, nitmqvam fuijfe ordiiübus imperii accenfitos, IMN melder 
intet om de Danste Ronger og Bisper, saa ville vi ogsaa rned Guds Hielp om disse 
bevise, at de nullo jure have Sted i saadan Catalogo.

(b.) Dog ér det ikke deTydstcScrlbentere allene, hos hvilke vi maae soge denne Mening, 
men ogkaa noale i andre Lande fodte larde Mand have heri uden tilstcekkclig Unbersog- 
ning fuldt de Tydste. Vi ville forbigaae alle andre, og denne gang ikkim fñste vore 
Oyne paa den Frantzstetutioriograpkulu Gabriel barthol.gramond, da 
vi stal finde , hvorledes hand i sin Hiftoria Gallia ab excefla Hernici IV. L. I. ad an. 
1615. smaller, at da paa en Riigs Forsamling i Frankrig er blevcn bragt paa Bane, 
at NI an som en almindelig Lov stulde publicere denne tliefm : Debitam immediate uni 
DEO Regum in fubditos poteftatem, sag har en Anonymus givet et Skrift Ud, hvori 
blant andet folgende har omet indholdet : Pauci Principes tini immediate DEO coro

nam
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Sag fore vores Pen, og vore Herrer Co-ntrapartev selv ffMe 
ikke sindeAarsage til at klage over os/ at vi have sat tilborlig 
Bestedenhed afOyne-

§. r.

De Beviser, hvorpaa t)et i saa vigtig en Sag stal kom- DeBeviser, 
me an / ville vi af den udodelige hermanni conringii de- 
rommelige Berk de finibus imperii (c.) L. I. c. 14. T. I. Opp. ex edit, stanks m me 
DN.GOEBELii fi.a4.feqq,. uddrage (d.) / og feite dem i en rig- a«.

tig
.fiam debent. Imperator electioni ¿7’ die ti s imperialibus fib jacet, Anglia regnum 
Parlamento obnoxium magis, qvatft fedis Apofialica beneficium.eß. Scotia Anglia 
fetidum eft, Narwegia Danta, D Ad'll A IMPERII. Avrrvegiaw ¿/ Dani am pleri- 
•que Romana fedis fetida effe contendunt, ¿pe. Og i LUCÆ de LINDA deferiptio- 
ne orbis.fi re rum pu b Iica.ru m p. 883. heder det! Rex Dénia titulo feudi ab Imperatore 
Germania partem Ducatus Ilolfatia tenet,eadem,qvoqve conditione antiquitus terram 
Danicam tenuit, qva non ntfi ftmplex erat Ducans„ cum ejus nomine Canutus Dux 
Imperatori Lothario bomtigium praß aret. Poßea Fridericus I. Imp. gladium cum ce
rolla Petro Dani a mißt, ipfius ditionem in Regnum eligens, cum conditione praß an di 
Imperio juramenti. Subfeqventibus tamen annis.Reges Danta hujus bemagii difpen- 
fationem impetrarunt. At vi ttU intet sta! M aside om ÆNEÆ PICOLOMINÆE 
CARDINA LIS in Comment, de Statu Europa fitb Friderico III.c, sÿ.f.’pi.ap. IRE- 
HERUM, SEXTINl de Regalibus L. I. c. 2. n. 14.,, RENATI CHOPPINI de 
Doman. Franc, L. HI. tit. 26. n. 5. BOD INI de Republ, L. I. c. 9. n. in. CLAUDII 
■OERNHIÆLM in biß. Sveonum Gothovumgue ecclefiaßica L.ll. c. 4. §. 12. p.tz4. 
og andre flere deres Vidnesbyrd.

(c.) conking i us harmed dette forkrcflige Verki Sandhed giorè det Tydste Rige 2§re° 
Keiser-Leopold, en Monarch, som Mané de faa kronede Hoveder/ der have vidst at sett 
te nogen Piiis paa Studeringer og de frie Kvasterz billig fmlieticf et Oversted / kastede 
saa naadigt et Oye paa famine Skrift, at hand formedelst sin ailerhoyeste Ap^rodån 
ssate at opmuntre denne lñrde Mand.til / at fortsette dette sit for den stsrste Deel velge*  
raadcde Skrift indtil den Wcstpfalisse Freds Tider. Uiujlr.DN. de GQebel in twx, 
fat. opp. CONRINGIANOR UM T. 1. fol. 4.

(d.) Vi have dog ikke nsdig at ttvnke / at CO NRING har v.rret den fsrste, som i Tndss« 
land har forfegtet denne Mening , thi alt lange for hans Tider var det hos de Tydsse 
Publicifier og Hiflorkis en almindelig Sag . dominicus arumæus i sine Di- 
feurfibus Academicis de fure publ. Vol. III. dije. p. 052. yg Vol. Vi difc. t. p. so?,
setter vel Kongen afDannemark iblant de Fyrster/ som til denne Tiid ikke mere ere det 
Tydsse Rige undergivne, men gisr derhos diff.. dife. z.p. 209. lit. h. dentrohiertige An- 
merkniag : Enm imperl» fibfiijfe teß at ur KRANZ1US, og Vol. Hl. dife, 14. p. 46?. 
beraaber sig udtrykkelig derpaa / ciiOtto M. har overvundet Dannemark og Norge, 
Nong Canutas har svoret Reifet Lothario Troskab» Ecd , Petrus har af Reifet 
Friderico Barbarofiu gnoammek Rvotte«, og Kong Waldemar hñk PÑÑ det almin- 

dclige



9o__ C L. S. Beviis/at Danmark ikke nogensinde
tig og naturlig Orden, thi saaledes stal det falde faa meget 
des lettere, faa vel allevegne ak vise, hvorledes de allerfleefte 
af de nyere Publicister (e.) have fnart intet andet giorr, end 

pleyet

delige Synodo til Befangen bekicndt sig for ÂCtfèretîs Lehns Mand. StilftC Vi 0P l 
CARPZOVIO Comm, ad Leg. Regiam Germanorum, fa a beviser hand ikke älkticfii 
c. Ji. fefi.siiv.il. ftn Siktning : quod foins Imperator regalem dignitatem conferat, 
med Exempt!as den DanffeK one, men understaaer sig endogsaa c. y.fea. n. ». g-u. 
at ville bevise detteRiges fuldkomne Lehns - Undergirenhed, og det paa folgende 
Fundamenter, nemlig : fordi Rong Harald er af Reifer Ottone II. fahren nødt til 
at møde paa Riigsvagen ti! Altftedt i Thüringen og at tore Riget Troskab og 
Dibut/ hvorover hand formener d-t efterhaanden ak vcere ffeet, at man forcstnder 
Rougerne afDannemark at urernes iblant andre Rigets Stander, og endnu 
1474. harRong Chrißianus 1 rceret tilstede paa Riigsdagen ril Augsborg. Ja 
vm det Dulde gaae efter Carpzovium , faa skulde dennk iLeYiwv.Nexns dedúcete» ah 
lerede fra Caroli M. Tud af. JOH. L1MNÆ.US T. J. juris publ, imperii Romana*  
Germanici c.^.n.27.29.20. taler Ml'd begge disse Må af lig? Fundamenter, og be» 
moycr sig desuden at difputeve imod BODINUM, fem har villet tvivle paa , om Rong 
Petrus uden fine Rligs-Stcenders Vidende og Samtykke har kundet forstaae 
sig til at gi^re Reiser Friderico I. Lehns-Eed. At jeg intet ff al tak om aNDR. 
KNICHEÑ de veftitw. paillon. P 11 c. n. 7$. feq. p 123. JOACH. CLUTEN 
in Sylloge rerum qvotidianar. th. 10. litt. e. p.$g. T. il. differt, juris pubi, tpvas colle
git CONRAD. BIERMANNUS. GOLDAST i Fortalen til Riigs-S-vtningerne 
p.6. CASP.KLOCK de contribuí, n.100-104. R LINKING de regim. facul. & ecclefi 
L. i. claf. 2. c. 7. ». 1-7. ¿pc.ii. ». 43.44.45. 0Ü mange andre, som vl holde for overflødigt 
her at navngive, da det ikke eros derom at gime, med mange Skriftsteder at bevise, 
hvorledes denne Vildfarelse ligesom per metempfychofm har vandret af een Bog i den 
anden, men vi har meget mere taget Pennen fat, for. at bestride den samme.

(e.) Mange iblant dem have saa aldeles ladet sig indtage af denne larde Mands Autori
tet , at de i et faa stort og betydeligt afferto ikke engang har villet eller holdt fornoden at 
ftemfore nogen anden til Beviis end ham allene, faafont c .asp henr. hornius 
in jure pub/. Row. Germ. c. 4. /. GABR. SCHIC EDER in introd. ad jus publ. 
imperii Rom. Germ. Part. gen. c. 4. /. 2.6. 0g dtN i andre Tilftvlde fortrestige 
AUTOR des Teutfchen Reichs-Staats, P. X. c. /. /. 6. p. har giort. Cantz- 
ler von ludewig, en Mand, som for Friederichs - Univertitætct og den sande Eru
dition virkelig er en Zier og Prydelse, neevner vst iffcCONRiNGlUM, men hand siger 
vs dog intet mere, end at hand i sin fortreflige Forklaring orer den Gyldene Bulle 
vil uden noget aMegatumyefa sin blotte Auto litæt overtale os tit at troc, ñt Rongcrve i 
Dannemark ere fordum af det Tpdste Rige blercu undertr ungne, P. II. p.973. 
hare siden appelleret til Riget, ibid. />. 16. giort Reiferen ^,of Tieu-ste, ib.p. 65$. 
V 669. og taget deres Rrone til Lehns afRuserne, ib. p. 979 og at ansee dem som 
vankundige Folk < der vilde tvivle paa, om ogst.a den Subjeaion, som Rong Sueno, 
eller Peter, af Dannemark stal nzr.h.'.re gíort Friderico l. paa Rugsdagen til 
îUlerstburg, praei fe har gaakt dcn Danste Rrone an; og lige stig lidet iynes det 
at SCHWÊDER t fit Theatro hißoricoPratenffonum ¿j Controversarum in Europa L.I. 
e.30, og Herr Geheime-Raad von moser i Hans Gruño - Riss dec heutigen Staats-Ver*
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plsyet med denne Mands Kalv z foin ogsaa ordentlig at bestia- 
re hans ngyldige Slutninger. Hvorhos vi maae falde i ftsrste 

Forum
Verfügung des deutschen Reichs LU. c.4. har sert paa nogen anden end CON-
RiNGiUM, da ellers en saa Grund Larrd og upartiiff Mand,fom VO« moser, naar hand 
havde vildct gisre sig Umage for «oyere atoverlegge disse Argumenter, aldrig havde givet 
dette prejudicio Sted. PFEFFINGERUS in Vitriaria illuft rat o L.I. tit.2. jf./o. net.el. 
p.ti6. og tit. S. ji.ee. not. a-p.-fto. STKU VIUS in Syntagma te jtrr it publici Imp. Hout.. 
Germ. c. 4. //. 13. vg i Compendio prudentiae juris publici c. 4. /. it. O^SPENEH i det 
Tydske Jure publico P. II. c. e. jf. es.not.a.p. 43. synes velpriuiO intuitu i Heit» 
seende til de mange auferte allegata, at have havt noget mere for sig cud blot CON- 
RiNGii Autoritet, men hvem der vil nmage sig at conterere deres allegata med de Vid
nesbyrd som denne store ñniumimlperii Forfegter har frembragt, ffal snart finde, at 
de deels lidet, deels flet intet have tilsat af deres eget, coccejus in juris publici 
prudentiae.3. Sed.4. fi. 54. fremfsrer et nyt afCONRINGIO uberstt Argument, 
naar hand siger : Dani agnoverunt imperium Germanicum, qvia in filo Germanico 
funt, in qvo proinde fundata eft intentio, ut ajunt, imperii Germanici, prafertimt, 
in hac loca vacua transgredí, in qvjbus fierent pars imperii Germanici. MkN ingell 
tor votre bange fvr dette Argument, svm er taget ud af den bekiendte Severino de 
MONZAMBANO de flatu imperii Germanici, hvor deNNk Autor c. 1. f. 1. flriver 
saaledes : Germania magna quondam ad orientem Danubio, ad meridiem Rhsno fi
niebatur. Sarmatiam verjus Udem fire, qui hodie termini videntur fuiffe ; reli
qua Oceanus ambibat. Sic ut fnb ijlo vocabulo tunc quoqve veniret DA ¿11A , Nor- 
wagia Çj Svecia usqve ad finum Bodnicum, qvas partes pleriq ve antiqvorum Scan
dinavia nomine complebuntur. Thl cndsi io il l Cardinal Cil ÆNEAS PICOLOMINÆ- 
US lhans Comment ario de ft atu Europa c. 23. fel. 71. ap, FREHER. siger : Danta 
Germania portio eft, og en stor Deel af be Larde have af glu VERIO ladet sig overtale, 
atTydstland har varet endnu storre, end den under Navn af monzambano fliukte 
Fri - Herre af PUFENDORF h. 1. glor det, og er deri gaaen saa viit, at man med ham 
ex Germania antiqva L. i. c. n. /. z.har regnet endogsaa Norge, Finmarken, ja hele 
Lap - og Finland til det gamle Tydssland, saa er dog Verden nu omstunder klogere, og 
lader sig saa meget des snarere bevKge til at tvivle paa cluvetii Foregivende, jo novere 
man paa den ene Side betragter, hvor lidet^ ptolomæus , STRABO, PLINIUS, 
TACITUS og be ovrige gamle Graeker og Romere i de saa fragmentis vi endnu have af 
deres notitia Geographica, kand have våret i Stand til, VM saadanne Lande, som de 
ikke bave kicndt videre end af andres Beretninger, at fortalle andre noget tilforladeligt, 
vg at bcstrive andre deres sande Situation, Storrejse og Crendser ; og paa den anden 
Side hvorledes det lige saa lidet ffulde fattes l e Danske paa rimelige Deviser, naar de 
vilde giere alle Tydffe til deres Descendenter, og om de end ikke mcd grotio in preleg. 
hiß. Goth, og SCHEFERO in Vpfal. c. 6. vilde paastaae, Germanos per Sarmatiam 
in Scandinaviam perveniffe, inde in Germaniam cis Bdltbicnm fe effudi [fe, vilde 
dog til deres Fordeel anfore den af CLUVERIO og cellario selv erkiendte Sand
hed , at Teutones have forst boet i vores Sielland, og da de derfra crc uddragne, forst 
i de,sildere Tider have efter dem selv givet det Tydffe Rige dette Navn, Og dette er alt 
nok til at igiendrive disse Dromtne, at, ltrnge for den Tied at Tydstland begyndte 
at blive kilet eger Rige, har Dannemark allerede varet bckiendt under sit eget 
Navn, og har formedelst sine tappere Tiid efter anden udskikkede Lolonier 
giorc og fortienk stor Opsigt i Verden, hvilket formodentlig ingen Tydff Scribent 
stal vivre i Stand til at negte.
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Forundring, hvor det har vcrret mueligt, at saa mange tik 
deels store Lcrrere i den Tydffe Staats Ret saa blindt hen have 
kundet bifalde en Mening/ uden engang dermed at giere sig saa 
megen Umage/ñt fette de derhen horende Beviser i sin rigtige og 
tydelige Orden og Sammenhcrng. I den af os indrettede Or
den skal altlaa den Danske Rrones Lehnbarhed i Henseen
de til det Tydffe Rige efter deres Mening bevises af folgen
de Grunde: fordi (L) kongeriget Dannemark ex jure 
viiïoriœ er bleven overvundet af den Tydffe Ronge Hen
rich Fuglefænger/ og af ham, (IL) for des bedre at holde 
denne overvundne ftriidbare Nation i Toyken/ det Marg- 
grcrvffab Slesvig tiltogt, og da efter denne tappere Kong 
Henrichs Dod de Danffe faldt fra igie«, ere de (HL)igien af 
Reiser ottoneM. bleven undertvungen / hvilken store Otto 
har med sineseyerrigeVaaben gaaet indtil den S^e/ som 
ffiller det yderste Iydland fra Dannemark/ og ttiet evigt 
Minde af denne herlige Vietene givet denne Soe det Navn/ 
Ottenfund, og (IV.) ikke allene har stiftet z. Bispedomme 
i Iydland/ men (V.) ogsaa tvunget Rong Harald med 
fit gandffe Folk til at onwende sig fra den hedenffe O- 
vertroe til den Thristelige Religion / og det som er det for
nemste/(VI.) tvunget Harn til at tage sit Riges Rrone til 
Lehn af sig. Hvortil de fremdeles leage dette / at (VIL) 
hansSM, Reiser omit, iglen har undertvunget den
ne Rong Harald/ som en Rebell? og at (Vin.) ogsaa efter 
hans dødelige Afgang Otto m. magtig har haandthcr- 
vet sin H^syhed i Dannemark/ og har ligesont benreldte 
hans Farfader Otto m. af sine Rammer Indkomstt r be
gavet Bispedommene i Dannetnark, og forsynet dent 
med herlige Privilegiis. Fra hvis Regicring af (IX.) de Dan
ffe/ efter deres Mening / om de end ikke fuldkommen ha
ve veeret det Tydffe Rige lydige og Skat ydende/ffal dog 
stedse have havt saa ftor HFyagtelse for det samme/ at 
de alletider comiter har maatt veneren Maje ft atem C cejar i s, 
ja da de (X.) i noget sildere Tider have tragtet efter deres 
fuldkomne Frihed igien/ ffal de afReiser Lothario Saxone iglen 

verre
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vare bleven overvundne, og bragte dertil, at de under 
deres Konge Nicolao har maatt »E paño fubmi/fionis erkien- 
de det Tydste 2\igcs Over-Herredømme over sig. 
Hvorfore det, efter deres videre foregivende (XI.) ffal vcrre 
fleet, at efter den Tiid have ^Kongelige printzer af Dan
nemark paa de Tydske Krigs-Dage, tanqvam coram judice 
competente, fine ulla declinatione fori, coram throno Caefareo, fØrt 
procesi med hverandre angaaende deres til Kronen ha
vende Arve Ret, og have^i flige Rers - Gager, faa tit 
faadanne ere forefaldne, efterlevet den Keiserlige Dom 
og 2lfsigt, og derved tillige tydelig nok viist deres 
Subjeñion under det Tydste Rige, ja stal endog (XII.) ikke 
have vegret sig for, paa de anstillede folerne Rngsdage 
ar bevise Keiserne adskillig Hof- og '2Ere- Tieneste, og 
det som (XIII.) i den hele Sag giver den florste Vegt, uden 
Jmodsigelse af deres Underdaner at aflegge deres Tro- 
stabs Led ril dem, (XIV.) efter Keisernes Forlangende 
at møde paa2^iigsdagene enten personlig eller ved de
res Gesandter, (XV.) med megen 2Lrbødighed at fø» 
ge Lehns * Renovation af dem, og (XVI.) i offentlige Do
cumenter at bettende og udgive sig for Lchns - folk af 
det Tydste Rige.

3-
Jeg tilstaaer gierne, at disse Argumenter hores meget Hvoifordif- 

store og vigtige, og om jeg kunde see et eenefle omni exce- [? 25 wt 
ptione majorem vcerende Vidne for mig, som paastod og paa !iñ Troñ 
en lovmcrstlg Maade beviiste alt dette saaledes som det her er 
bleven foredrage», faa vilde jeg tusind gange heller nedlegge £<í"mí)eé 
mm Pen igien, end bestride dem. Men da den gamle Ro- 
merske Oratoris CICERONIS Ord L. 1. de. nat. Deer. Nihil tam 
temerarium, tamqyeindignum fapientis gravitate atqve conflantia efl, 
qvam qvod non fatis explorate perceptum ft atque cognitum, fine ulla 
dubitatione defendere, hñv ñf kingdom 0P liggkt Mig j Sind 0g 
Tanker, sag kand jeg ikke negte, at, ligesom en stor Deel af 
de Ting, som man i den Tydffe Staats-Rets Lcrre i det Ca
pitel äs kinibuL imperii mei) flovste Kiekhed pleier at soütenert/
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alletider har kommet mig temmelig fufpeét fore, faa har i 
Særdeleshed disse her anforte Argumenter aldrig hos mig 
kundet fortiene noget synderligt Bifald, faa at jeg altid har 
tænkt, at hvis det ikke maatte falde en let at igiendrive alle 
disse forebragte Argumenter, ffulde det idet mindste dog ikke 
vcere gandffe umueligt at betage dem al historisk Rimelig
hed. SePaiTager, af hvilke et af de mægtigste Kongeri
ger font indtil denne Dag L Europa under Guds Vel- 
S har floreret, ffal til det Tpdft'e Riges Fordert 

at have været Forlehning undergiven, have in
gen anden Grund, end at man blindt troer andre, fom har 
fortaalt os det saaledes; thi der findes hverken noget 
Lehns Brev, eller noget andet paalideligt og bevisende 
inßrumentum publicum, hvoraf man kunde være i Stand til 
at bevise, at der nogen Did er bleven handlet om no
gen nexu chenteiari imellem de îydffe Reifere og Rouger
ne i Dannemark, meget mindre, at det paa de Danske 
Regentercs Side ffulde være kommen saa viit, at de til 
deres Majestæts merkelige Forklejnelse virkelig ffulde 
have taget dette deres 2^ige trlLehn af Reiserne. Som 
nu den sunde Fornuft udisputerlig udkræver, at man i flige 
Tilfælde, hvor man blot maae behielpe sig med andre Fol
kes Beretninger, forst og fornemmelig maa overveye 
deels deres Mængde, deels deres Anseelse og indbyrdes Over- 
eensstemmelse, som berette os m Ting, faa er det dernæst 
gandffe naturligt, at naar man enten af den flette Overeens- 
stemmelse der sindes i de Omstændigheder med hvilke en Ting 
af adffittige bliver berettet, eller af den særdeles Fordeel, som 
en Scribent kunde vente sig deraf, at hand forfattede sin Hi
storie paa den, og ikke paa en anden Maade, eller ogsaa af 
Beretningens Sammenligning med Sagen selv, og af den 
Undersogning man kand giere, hvorviit flig en Handling kand 
rime sig eller ikke med den fortaalte Historie &c. finder at hand 
bar begaaet nogle merkelige Fcyl og Tvivlagtigheder contra 
fidem hiítoricam, at, siger jeg, i flige Tilfælde, lader sig 
deraf giere en ikke ildegrundet Formodning, at Beretningen, 

om
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om ikke gandffe, faa dog til deels er falff og urigtig/ og af 
dem som have givet saadan Beretning , enten med Fliid op
digtet/ eller i det mindste ikke tilstrekkelig provet og under« 
sogt i det som de formene at have feet med Syne , eller at 
have hort af troevcrrdige Folk/ eller hvori de formedelst an
dres falske Beretninger af Lettroenhed have ladet sig bedra
ge. Kand jeg nu komme til at forekaste de Tydffe Scriben- 
tere, af hvis Beretning man gior faa meget Vasen, een/ eller 
maaffee alle ovenmeldte Feyl, faa forhaaber jeg at have 
reddet dette Kongeriges LEre, og stråledes, som engod Bor
gers Pligt og Skyldighed udkrcever, at have lagt al Verden 
for Oyen den Uret, som de ved saadant almindeligt Foregi
vendet faa mange Aar have giort den Danffe Nation.

§. 4*

Dog vil jeg gaae redeligere til Verks end Lontra-Par-. Autor er sin- 
ten selv, og hverken gandffe forkaste en Scribent derfor/fordi Mn^med 
Hand er en ind-odt Scribent/ ey heller i nogen Maade an- a Bessedm- 
gribe hans Vidnesbyrd, eller fette det i Tvivl blot for den 
Sags ffyld / at hand maatte synes at have varet den Danffe 
Nation ugunstig. Thi hvis jeg imod de Tydffe Hiftoricos 
vilde fore mig op paa den Maade, som for Exempel conrin- 
gius i.c. §._$■. f.217. §. 12. f. ¿¿¡i. har fort sig op imod vores go
de gamle SAXONEM GRAMMATICUM, 0M hvilktN dkNNk 
ellers fortrefiige Mand, da hand ikke har vidst paa anden 
Maade at faae noget paa hans Vidnesbyrd at udsette, ikke 
lindster sig ved at sige, at Hand har varet fuperbus Germania 
hoflis, og at hand allevegne til sin egen store Beffamimelse ro
ber sit siendffeSind imod de Tydffe: Prodit in multis lods ini- 
qvum in Germanos animum , fidem omnem in flip er habet, & per fida 
mendacia ac fabulas ineptorum Poetarum fortijfimæ genti fuse laudem 
aliqvam conqvirere magno 'acritatis difpendio & famœ fu<e dedecore 
nupenfi habet ; faa ffutde vi vcere i Stand til i et Syeblik at rede 
os ud af den hele Labyrinth, thi hvad er det vel føt tt- 
partiiffe Hi florid af hvis Vidnesbyrd conringius og de 
øvrige den Tydffe Staats Rets Lurere hidindtil har be

strider 
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stridet den Danske Nations 2Lre? Ere de Ikke -alle ink» 
Mre Lydsse, eller saadanne Mand, som formedelst 
Eed og Embede have vceret det Tydste Rige forbundne? 
hvorledes vil det da vel gaae til med deres Troværdig
hed f naac man vil begegne dem stråledes, som Cmrmgi™ 
vores Saxoni. Men flig Maade at igiendrive nogen paa, fin
der ingensteds mindre sted, end iblant Jurister/ hvilke det 
iblant de alkrfvrfø Principia indplantes, at naar en Advocat 
uden Grund stielder og smelder paa fin Contrabatí og hans 
Vidner/ saa blotter hand derved ikkun desmere sin flette Sag 
i dens naturlige Svaghed, men svcekker og strider i ingen 
Maade sin Contrabatí Vidnesbyrd. Vl ville derfor ud
fore vores Controversm^ Fundamenter/ og ikke med Skields- 
Ord.

H. 5.

DcTydW Jflig Hensigt tage vi det forste Argument foros til 
S ï“' Undersognülg/ hvilket bestaaer deri/ atRongeriget Dan- 
Kong åri. nemark formedelst den Tydsse Ronges Henrich Fugle- 
t,,sAiic? stengers feyerrigeVaaben er bleven overvunden. Men 
figerS lporger man conringium, ^wm der har sagt ham det / saa 
Dansse. beraaber hand sig paa adamum bremensem, stm li. c

hi ft ar. ecclef striver saaltdes! HenricusRexcum exercitu ingrefus 
DA NI AM. WORM REGEM primo impetuadeo perterruit >ut imperata 
fe facere mandaret , & pacem fupplex depofceret, 0g efter Nt have 
ñnfort dette Vidnesbyrd kommer hand stràx derpaa mrd 
DITHMARO, soM L I. fol. 327. ap. LEIBNITIUM sig kt Í Infuper 
Nortmannos & DANOS ARMIS SIBI OBTEMPERANTES FECIT, 
(Henricus I ) & ab errore prifiino revocatos CUM REGE EORUM 
CNUTONE (CNITTONE) hos Cbrifti fugam portare edocuit. 
Hvormed ogsaa luitprandus stal stemme overeens / naar 
hand L.iiL c. p. f 172. ap. reUber striver disse Ord : Primus 
etiam hic DANOS SUBJUGAVIT, SIBIQVE SERVIRE COEGIT, 
ac per hoc nomen futim multis nationibus celebre fecit, 0g l dkt 
folgende 13. cap.foi.ito.'Mwt det: Ilenrici apud Italos nomen tunc 
maxume clarebat, qvod DANOS, nulli antea fubjeclos, folus ipfe debel
laret,, ac TRIBUTARIOS FACERET. Og til M disse fSyis 

endnu 
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endnu til sidst til Overflod witichindus, som L.i.f.w. «?. 
medsomium mcrlder om denne Sñg paa folgende Maade: 
Cum omnes 'm circuitu nationes fubjeciJJ'et7 DANOS, opi navali latro
cinio prefines incurfabant, cum exercitu adiit, VlClTQyE, & TRI
BUTARIOS FACIENS Hegern eorum NUBAM baptifinum percipere 
fecit. Og i de notis Mfctis, fom sindes t Herr HosiRññd von 
Goebels Edition flf de coNRiNGijïc Skrifter/ komme 
ALBERTI STADENSIS 0g SlGEBERTI GEMBLACENSIS Vld- 
nesdyrd endnu dertil, (f.) af hvilke den sidste ada.^4. foi.s79.

ap¿

(f.) Man knttde endnu til Overflod, hvis nogen var tient uret) Vidnernes Mrengde, »rerne 
en Hoben gamle Seribentere,som alle med hinanden synes at sige det samme; mm 
hveul er vel saa novet i de Historiske Sandheders Lresniug, at hand ikke ffulde vide, at 
Poetens Udsigeude-

Rari q vip pe boni, vix flint numere totidem, qvût 
Thebarum porte, vel divitis oftia Nili.

ingensteds tiere og srevvanligere tresser ind , end hos Hifturicis medii «vi. De 
le Annaliftec vare saa uforskammede t at copier- hirer andre, og vare saa grove plagia
rii, at de feliciter smurte «daf hverandre endogsaa de stsrste Usandheder imod Prilcia- 
num. Des uagtet kand vi ikke undlade, at anfore rn og anden Seribent, fom con. 
ring decks intet mcrlder, dcels intet har kunde mrelde om , forbi samme fmst efter 
hans Tiid er bleven publiceret Saaledes giere f E- nogle iblar,t dem de Danffe, som 
af Henrico Aucupeftaí have vrerct bleven overvunden, til Obotriter og Normrend, som 
vi kand see paa Grreven afNeringcn, hermanno contracto, en Scribent, 
foin unbfv Henrico III. har floreret, og A. 1054. cr bod, hvilken in Chronico cutan 93 z. 
jal. 133. zip. PISTORIUM sigte : ¿¡enricen Regem Abodritarum ¿7’ Normannorum Cbri- 
Jlianum effecit ; eller WM Ordene lyde /. ¿ve. in nevo Cudice Mfcta af denne Tydffc Hi- 
ilorico, fom URSTISIUS har havt : Henricus Rex Reges Abodritarum .& Nordman- 
nerum Cbriftianos fieri effecit, ipfieqve Galli as petiit. Hermed stemmer Chronica 
Außralis ad an. 931. fi. 313. ap. FREHER.UM CVCI’CCII# I Henricus Rex Regem Abotri- 
dårum ¿f Normaaworum Chr'iffumos facit. Andre derimod ù II føl'C de DñNffe linder 
dette deres eget Navn. I JÓh.Stádtwegii Chronic, fi. 2¿7. ap. leibnitium 
heder det ; Hinrik de Vinckeler fichioch de Hungern, de Wende, de Beinen und DE 
DENEN, und mennich ander hedenfeh Volck, dat he overscan und tít Diidcfichen 
Lande fichioch. Adde BOTHON Chronic. Brunfvicenfe ptíiarutum fi. 30'. «p. LEIB- 
NIT. Ligesaa meget sinde vi ogsag hvs CONTINU ATORE regíNONIS ad ««. 
931. f. -f. ap. PISTO RillM: Hernicus RexRegem Abotridorum fft Regem Danerunt 
efficit Chrijlianos, og af ham synes det at MARIANUS SCOTUS, Cit ellers temmelig 
veltalende Munk, har , uden deri at rendre mindste Bogstav, ndffrrve't, hvad hand 
fiol. 447- pistorium ffrr'vcr. Atter synes andre t deres Beretninger, at have 
tiavt Witichindi Vidnesbyrd sorOyNe, da Magnum Chronic on Belgicum fol. 36. ap. 
PISTORIUM snart ligesom hand siger: Rex Henricus DANOS, QVI PER PIRA
TICAM FRESONES INCURSABANT, VINCIT ET TRIBUTARIOS FACIT, 
&CHNIPAM Regem eorum ad baptifinum adducit. Og ÑNdre igien hñve udffre' 
vet ADAMUM BREMENSEM: fgaledes siger THEODOIÜC. ENG ELHU SI US z*  

Chre-
N
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ep. pistorium skriversaaledes: Henrtcus danos, qvi per 
PIRATICAM FRESONES INCURSABANT, VINCIT ET TRI
BUTARIOS FaCIT, & CUIPIAM Regem eorum, baptizari fecit. 
Men den forfte i sin Chronico f.211. ap. BOECLERUM, fortwller 
os Sagen med folgende Ord: DANi qvoque Slavos auxilio haben
tes, primo Trans-Albianos Saxone s, deinde cis Albiam dev afiantes, ma
gno Saxoniam terrore qvajjabant. Apud Danos eo tempore filius Har- 
tevjig, (forte HarakhJ Givurm regnabat, crudeli fimus, inqvam, ver
mis, ¿r Chriftianorum populis non mediocriter infefius. Ipje enim Chri-
fiianitatem, qv£ in Dania fuit, prorfits delere molitus, facer dotes DEI 
a finibus fuis depulit, plurimos qvoqve per tormenta necavit. At vero 

Henri cus Rex jam tunc a puero timens DEUM, <¿r in ejus mi fer icor
dia totam habens fiduciam fiam, Ungros qvidem multis & grauibus 
praeliis triumphavit, itemqve Bohemos & Sorabos a prioribus Regibus 
domitos, & exteros Slauorum populos una, grandi prxlio ita perçu fit, 
ut refidui, qvi pauci remanferant, ¿r Regi tributum DEO Chri/lia- 

nitatem

Chronico f 1073. ap. LEIRNIT. Regem etiam Danornm nominatum Worm, qvia ty
rannus crudelis erat, adeo perterruit, ut pacem fupplex pofieret, atqve impetraret. 
Og endnu tydeligere har Man beholdt ADAMI BREMENSIS Ord in Compilatione Chro
nologies ap. LEIBNIT, f 64. lfleHimricus Ocinorum Regem, TVorm diHum, qvia 
erudcli/ßmus vermis fuit Cbriftianis, E)ANlAM INTRANS adeo perterruit, ut 
facem fupplex depofeeret. Mei! paa det allernoyeste íifiV HELMOLDUS, fem i 
andre Ting , saa ogjaaHer, llîcopieret adamum bremensem, sâa at deter eet 
og det samme, enten man tofer denne l. c. eller hin in ehren. siavor. I..I. c. s. Men 
ttt Ckron. Riddageshufenfi ap. LEIBNITIUM f 74. mcrldes intet videre Cttb dktle ad 
«in. 921. : Henricus Rex debellavit WORM REGEM DANORUM. Dog CVC der 0g« 
saa nogle Scriptore», som, endskiont mere orstorist end hiftorifu fortalle noget om 
denne Sag, hvilke vi ikke saa gandffe ville sorbi'gaae. Dette gior fornemmelig AU
CTOR vit» Mathildes,Regina Germania, som har horeret mider Keiser Henrico II. 
Uñar hand C. 2.f. iÿ". ap, LEIBNITIUM skriver : Cum autem mirum in modum profice
ret Princeps laudabilis (Henricus I.) CHRISTUS illi plus auxit honorem dignitatis per- 
plurimas nationes SUO SUBJUGANS DOMINATUI, DANOS, Slavos, Boemones, 
Bajóte arios, cæteraqve qvamplurima regna, qva fuis antecefioribus non fuerunt fub- 
dita. og AUCTOR vit» S. Bnmonis, Colonienfis Arcbiepifcopi, svM harhedtROT- 
GERUS, og floreret allerede under Ottonis m o>] Ottonis ii. Neg ering. Thi i bet 
hand om Henrico Aucupe giver denne Beretnina, at hand har havt afbestille med de 
Danske, saa betiener hand stg af folgende Expreffionci' ; Nimis longum eft profeqvi, 
qvomodo memoratus Rex, pater hujus magni viri, de qvo agimus, ad illam tam gra
ta pacis ferenitat em pervenerit, cum ipje omnia regni fpatia ¿T continuis finitimo
rum incurfionibus, gravlffimis inter cives etiam ¿7 cognatos dijfenfionibus con- 
cuffa, atrociter vexata reperent. Hinc etenim SÆVA DANORUM GENS, 
*1 ERRA MARIQVE POTENS, inde centifidaSlavorum rabies barbarorum fren
dens inhorruit. - - - Sed poft aliqvantulum.temporis.tantus timor per gratiam 
divinam invafit extraneos, iit mhilumqvam eis effet formidabilius. Cap.Iil.fol.2n4. 
Ap. LEIBNITIUM. ""
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nitatem ultro promitterent. Deinde cum exercitu ingrejjùs DANI- 
AM, G WURM REGEM PRIMO IMPETU ADEO PERTERRUIT, 
ut IMPERATA SIBI FACERET, & PACEM SUPPLEX DEPO
SCERET.

§. 6.

Men hvem som endog ikkun faa lostlig bester diste efter Bevnsp««, 
deres Orden anforteVidner / den stal finde, at man med rette g fj w« 
kand have meget paa dem at udsette; thi ligesom man, i Ak- naar de for- 
mindetighed at tale, har ikkeAarsag til at troe alle Scnben-tådettes, 
tere lige vel, faa er det ogsaa i Soerdeleshed (I.) en Regel, ft« 
som hos alle fornuftige Mennister finder Bifald, nemlig, at Beretninger, 
hos saadanne Vidner, som forst hos andre coævis teftibus jggj 
maae indhente Underretning om et fa¿to, er det mueligt, at al Trové 
der kand findes en merkelig Vildfarelse og et stort Bedragerie, dighrd. 
og at man folgelig des noyere behover at paaagte og undcrse- 
ge deres Vidnesbyrd. Bester man nu vore af conringio 
alleged Autores, faa er det bekiendt, at djthmarus mer- 
seburgicus, som under Keiser Henrico il. florerede, har 
forst over 80. Aar efter Kong Henrich Fuglefængers Feldk- 
Tog begyndt at strive fin Chronicon, men adamus bre- 
MENSiS OgSIGEBERTUS GEMBLACENSIS fl'C Vtl IZO. til 160. 
og endelig Albertus stadensis vel mere end 300. Aar 
yngre end denne Historie, ja den sidste kand de jure ikke en 
gang fremfores fom et sårdeles Vidne, efterdi hand Ord for 
Ord har udskrevet af Adamo Bremenfi alt det, som vi heraf 
ham have allegeret, og folgelig kand ikke vare mere paalide- 
lig end sin Formand. Overveyer man nu derncrst (IL), hvor
ledes de, som fortcrlle os en Historie, ikke bor vare indtagen 
af nogen Affect for eller imod Tingen, de skrive om, og be
tragter med et upartiist Ove den Cremonenfiffe Bisp luit- 
prandum, som i Henseende til Aarene er vel ikke viit borte 
fra Henrici Aucupis Tider, faa stal man befinde ham at vir
re faa meget des fordægtigere, saasom hand uden Tvivl har 
formeent, at hand ved at tale meget berommeligt om Kong 
Henrich Fuglefænger, ffulde giere hans Sen Keiser Ottoni

N 2 Magno 
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Magno en stor Tjeneste, (g.) da hand ellers i sin Historie vi» 
fer sig at vcrremegtt for at hykle for Keiser On-o, efter at samó
me havde forjaget sin vcrrsteForfslgere den ItalitnffeKonge 
Berengarium li., hvilken hand med inderligste Fornoyelse 
veed paa detvcerste at asinale og giere ud somen gruelig Ty
ran. Hvem stalde ve! altsaa kunde stode sig over os, om vi 
paa anforte Fundamenter gandste og aldeles som krafteslost 
og ugyldigt vrlde forkaste dette Vidne/ ligesaa vel som de for
ste ? Men giere vi det, faa stal fremdeles ingen af conrin- 
gii Heldte kunde bestaae, uden witichindus allene, som 
har vceret en Munk i Corbey, hvilken r Keiser Ottonis li. Tiid 
har levet og streven; men hvem tor ve! paa denne Mands 
Vidnesbyrd bygge nogen historist Viffhed? da hand ikke en 
gang har vceretg Stand ti! at navngive os en soadan Konge 
j Dannemark, som vi i vore annalibus domefticis kunde fo
restå? Sour det itu (in.) atter er overeensstemmede med 
den sunde Fornuft r at i en Sag afBetydcnhed bor Vidnerne 
Lalle Omstændigheder stemme overeens, saa maa enhver 
Sandheds Elstere selv deraf uddrage en Slutning, hvad man 
stal domme om alt det, som om Henrici Au cupis Styervin- 
ding berettes, da (i.) den af ham undertvungne Konge af 
ADAMO BREMENSI, HELMOLDO , ALBERTO STADENS!, 
THEODORICO ENGELHUSIO kaldes Worm , Givorm eller Gor
mo, af DITHMARO kaldes hand Gê eller Gr/tto, afSlGEBERTO 
kaldes hand Chuipia eller Chitipa, in Magno Chronico Belgico Chnipa, 
Kg af WITICHINDO Nuba, eller efter Wtó Archivi Eletforalis 
Dresdenßs ap. LEIBNIT» 711. Script. rer, Br unfair, f 21 s.
Maade kaldes chnuba (h,). Har man forst overveyet dette, 

saa 
($.) Omendssisnt Herr Hof Raad von goebel i tema« wconringiumæ fiui- 

hus impera l ç. litt. h. figer: Non putare fe LUITPRANDUM per dignitates .qvibus in 
Ottonis florebat aula ,ita abreptum, ut veritatem contaminare voluerit mendacio, sgg 
harhand dog dermed intet beviifi, thi, som Juristeri!? si le, qvi femel malus, talis in 
eodem genere malitia femper prafumitUr, føl Wtrø LUITPRANDUS e» Hyklere 0g 
pMonert Mand/ indtil man bliver i Stand til at komme frem med noget bedre til han- 
Forsvar.

(h.) Man finder endnu flere Forandringer i denne Danffe Konges Navn hos Uiñorrc». 
Thi LUP OLD de BABENBERG in Libr. de Princip, Germanor, 'Zelo c. 2, kalder 
haM Mibani, og IRENICUS in Exegefi Germanite Lib. II, c. 12, ^ip'cMulbanum deraf:

Mk«
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saa betragte man (2.) hvorledes disse Scribentcres Beretnin
ger i de andre Krigens Omstændigheder ere hinanden meget 
uligt/ da for Exempel witichindus seger caufam belli deri: 
qvod Dani Prefines navali latrocinio INCURSARINT, dttimod 
adamus BREMENSis foregiver / at det er ffeet / fordi den 
Danffe Konge Worm har giork de Chriftne saa stor Fortred 
og Overlast: apud Danos, eo tempore FILIUS HARDEWICH, 
GORM, regnavit, crudeltJJlmus, inqvam, vermis, & Chrifiianorum 
populis non mediocriter inf eJi us. Ille Chriflianitatem, qvœ in Dani a fuit, 
prorßis delere molitus,facer dot es DE I afinibus fuis depulit, plurimos qvo- 
qveper tormenta necavit ; saa ktMd NMN finde kN Ny caufam fu- 
fpicionis. Ia man kunde vel legge dette til/ hvorledes (Z.) 
Krigens Udgang fortcrlles paasaa adffillige Maader, at da/ 
for Exempel luitprandus , dithmarus og witichindus 
sigk/üt dcnTydffe Konge Henricus Auceps havde undertvunget 
sig de Danffe og giorrdem ffatffyldige, fabfagavit ,fit vire coegit, 
tributarios fecit, obtemperantes fecit, Veed ADAMUS BREMENSIS 
hverken af denne de Danffes Undertvingelse / eller af den Tri» 
but / som de stal have lovet Kong Henrich Fugleftenger , no
get at sige/ men lader sig ikkun dermed nope / at hand siger : 
Henricus Auceps har anlagt Marggrcevffabet Slesvig imod 
de Danske. At man intet stal tale om/ hvorledes (4.) den 
vigtige Omstændighed af de Danffes Omvendelse til Christen- 
dommen, og deres Konges Daab/som witichindus, dith
marus og SIGEBERTUS GEMBLACENS1S mcrlde 0M/ finder 
man ikke mindste Tyddel om enten hos luitprando eller hos 
adamo bremensi, men den sidste , som dog intet vil have 
glemt af de Ting /som hore til Kirke - Historierne i Norden? 
lader sig dermed nsye, at hand ikke utydelig nicelder , hvor
ledes Henricus Auceps har bragt det derhen, at den Gorm, 
hvilken Munkene som saa forffrekkelig en Tyran have afmalet,

N 3 har
men JOH. CUSPINIANUS har herí vel nicest sorlsbet sia / naar hand I'sit ellers ve! 
qeraadede Derive da foribus atq-seImperatoribus Romanis i Henrici Aucupis Levnets- 
Besirivelse f- 295- skriver: Reges praterea ABODRITARUM, QVOS HODIE NOR- 
WEGOS DICIMUS, «c DANORUM, SIVE NORMANNORUM, Henricus Rex 
Cbriftianos fedt, saasom det vel er ustridigt, at Obñtriterrie ere af Wendist Herkomst, 
eg altsaa.ligr faa viit Ostilte fra dr Nyrste, fem fra de Tydste selv.
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har tilstedet at prcrdikes i sine Lande om Christs. Thi da 
hand kort tilforn i sin Beretning om Krigen imod Ungarerne 
og Slaverne siger: at vttro Henricus Rex jam tunc a puero timens 
DEUM , & in ejus mifericordiam totam habens fiduciam, Ungros qui
dem multis gravibusqve praeliis triumphavit. Itemqve Bohemos & So
tabas ab aliis Regibus domitos, <¿r ceteros Slavonian populos uno gran
di pr,dio ita percujfit, UT RESIDUI, qvi pauci fere remanfierant, 
ET REGI TRIBUTUM ET DEO CHRISTIANITATEM ULTRO 
promitterent, saa heder det alleneste / da hand nu taler 
om de Danffe: Deinde cum exercitu in gr e fias Daniam, WORM 
REGEM PRIMO IMPETU ITA PERTERRUIT, UT IMPERATA 
SE FACERE MANDARET, ET PACEM SUPPLEX DEPOSCE
RET. Og paa detat al Troværdighed fuldkommen maa fal
de bort, saagaaer endelig (5 ) dithmarus faa viit med sin 
Beretning, at hand / for at giere Kong Henrich Fugleftm- 
gers Seyervinding des sierre/ ogfaa mcelder om de af ham 
overvundne Normand/ imod hvilke dogHenricus Auceps, 
efter de evrige deres Vidnesbyrd/ aldrig enten har fort Krig/ 
eller/ om hand nogen Tud har havt en F lode/ har vel vceret 
i Stand til at fore Krig; at det altsaa snart si)nes/ at dette 
maa ferst have givet de Tydffe HerrerPublicifter Anledning 
til / for at giere det Capitel de finibus imperii des viitleftt- 
gere t men tillige derhos des urigtigere/ i deres Compencfiis 
og Syilematibus juris publici ogfaa at indfere det Kongerige 
Norges Undertvingelse / som man derpaa har e.t kiendeligt 
Bevlis i ovenmceldte Catalogo ordinum imperii apud GOLDA- 
STUM & limnæum, hvor Kongerne af Norge ligeledes ud
trykkelig staae iblant det Tydffe Riges Stcender.

§-7- -
Hvor kidtt Vel maae vi ikke have saa flet en Tanke om conringio, 
S ta at hand har vceret saa uagtsom/ at hand ikke en gang ffulde 
vidst at for- have merket en saa stor Uliighed iblant de af ham anforte 
rene dem. Vidner / og segt at rydde det derfore imod hans foregivende 

stridende argumentum falfitatis af Veyen. Meget mere 
gier hand af sig selv den Anmerkning /. C. §. 2. f. 214.at der i 
Kongens Navn findes en Feyl/ men formener at saadan Feyl 



har varet et Lehn af det Tydffe Rige. roz 
er let at hielpe, naar man ikkun frem for alle andres Vid
nesbyrd Iflfcer AdamiBremenûs gielde hos sig/ da hand i de 
Danske Sager er den beste, i fcrr da de Danske Scribentere 
deri ligeledes stemme ovcreens/ ar til samme Tiid har der 
levet en Konge / som har hedt Gworm etter Gorm, og harvcr- 
ret saa forffrekkelig en Christen^Fiende/ som adamus bre- 
mensis beskriver ham, hvorhos hand i sine notis Mfictis, 
hvilke Hof-Raad von goebel til Helmstedt har ladet tryk' 
ke med i den ffienne Edition af conringii Skrifter t. i. 
f 214. ntt. h. er faa oprigtig/ at hand setter derhos: otíZluit- 
PRANDUS & WITICHINDUS memorant de Danis fiuhjeclis dy tri
butariis fallis, neutiqvam ad DANIAM UNIVERSAM PERTINET, 
SED SOLUM AD ILLAM CHERSONESI PARTEM, qvam armis 
devidt Cafar Henricus. (i.) Men med alt dette er den Historie, 
som om Henrico Aucupe fortcelles / endnu ikke giort beviislig 
og trovcrrdig , og da dithmarus og witichindus ere crl- 
dre end adamus bremensis , fhci er der vel ingen som lader 
sig overtale ti! saa eenfoldig hen at troe: adamus bremen
sis har givetKongen sit rette Navn / ergo er ogsaa det evri- 
ge sandt, hvad hand om harn/ endffiont langt anderledes 
end de andre Audores, har formalt. Men jeg forsikrer/at 
hvis conringius ret havde kiendt Kong Gorm, hvilken stor 
og mcrgtig Konge hand var, saaffdes/ som vi nu krende ham, 
siden den i den Danffe Historie uforlignelige torfæus i hans 
Serie Dynaftarum & Regum Danite p. sa. fiq. p. 433. 0g p. 444. fip 
har forestillet os ham som en Overvindere og Monarch, der i 
Norden i sin Tiid ingen har havt over sig, da ffulde hand ikke 
have vceret saa let til at troe adamo bremensi. Vil man 
engang sperge efter hvorfra adamus bremensis har det, 

som
(i.) Fsrend CONRINGIUS har hans Landsmand DEBO EMMIUS in biflor, rer. Frifi- 

car.L.Vl.f.S5. som, foi'ßt falvefeSigebcrti Ord/ füi'niCiUT, at man afKong Orui. 
piam, femHenricus Auceps stal have tvunget til ût antage den Christelt'ge Rrü'gion/lNñá 
giore en Jydst Fyrste eller Kongelig Stadthokder, og folg lig forstaae alt det, føm her 
staaer VIN en Tribut, om Jylland allene: nam, setter hand til, de tmlverfia gente Da- 
nica ad tributura adafta nec veroßmile eft, nec cum hifloria ejus temporis, qvam 
SAXO, aliiqve prodiderunt, confierait, hvormedvgsññ MEIBOMlVSin not. ad Wife, 
chindtimf. 654. T. 1. S.R. G. stemmer overeen«, naar hand siger: qvæ de Danis bie 
dicuntur di Jutarum parte ac principe eorum tint regio ¡irafie ft e accipienda fiunt.
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som hand fortår os, faa siger hand m fine d. c. 4S. h<ec omnia a 
qvodam Epificopo Danor um, prudenti viro, nos veraciter ut accepimus, 
fie fideliter ecclefi<e nofirce tradimus, ffill taííl*  jkg det siüÑt 
hen , hvad denne Dansse Bissop har vceret for en Mand, og 
vrl heller ikke undersoge , om det allerede den Tiid var kom
men faa viit med den patriotisse Kierlighed i Dannemark , at 
man bar sierre Omsorg for fremmede Nationers SEre end for 
sit eget Fædrenelands sande Beremmelfe; dog dette ene 
vil jeg hiemsiille til en hvers Eftertanke / om ikke de af 
^ong Henrich Fuglesanger overvundne Danffe simre- 
re ere at føge i Fcießland, end i vores Dannenmrk. I 
det mindste er det Umagen vcrrd, ak tcenke Sagen lidet noye- 
re efter.

&¡}¡ Tiid efter anden mange anfeelige Compagnies vare udgangne 
Fnglchrnqer afDaunemark og Norge for i de omliggende Riger at ove Sse-

Roverie f fom paa den Tiid efter mange Nationers Mening 
har vE intet ucerligt eller nanstcendigt forte med sig, men blev anseet 
Frießltvndc- som en fri Konst , faa gaves saadanne gierne Navn af Danske 

eller Normend, og deres Anforere gaves ud for at vcrre Kon- 
ger afDannemark eller Norge. Vi ville allenesie hore jaco- 
BUM MEYERUM t hans Annalibus Flandrice, thi stråledes for- 
tcrller hand os om Grceven i Flandern, Balduino Ferreo , 
ad a. rø. at Kong Carolus Calvus af den Aarsñg har tilgivet 
ham det, at hand havde bortfort hans Princesse Judith , 
ne indomita adhucFlandrorum natio cum DANIS, qvi tunc terra mari- 
qve Galliarum urgebant fines, fie conjungeret, 0g strap dtrpaa siger 
hand, at denne samme Carolus Calvus har sattenMarggrce« 
ve imod de Danske, men vi maae aldeles ikke soge efter ham 
i Tydssiand, men i Flandern. Det var denne nysbemeldte 
Balduinus Ferreus, 0M hvilken JAC«MEYERUS /.c.udtrykkelig 
siger: Ferreus in Regis verba jurat, totamqve regionem Scalde, So- 
mona & Oceana terminatam dotalem ab ea accipit, appellatur Comes Regni 
in hoc maxume, UT ADVERSUM DANOS, OMNEMQVE SE
PTENTRIONIS BARBARIEM PERPETUUS FORET GALLIA-

RUM



___ har vieret et Lehn af det Tydffe Rige. io; 
RUM REGNI PROPUGNATOR, eo diu fervat o more., ut veteres 
Principes no fri modo Comites Regni, modo Comites Francorum, modo 
FLANDRIARUM nominarentur MARCHIONES, vel MARCHISII. 
Hvilket siden af han; ad a. 943. endnu igiemages/ da det heder : 
Comites Fkindrue ad hoc précipite erant creati, affmitatibusqve ¿r opibus 
aufti, ut Regibus adverfiis Normcmnorum favillam auxilio ejfent. 
Ia at ogsaa det Grcevffab Holland er bleven sitftet til den 
Ende / at den kand vcere en For < Muur imod de Danffe (L), 

siaaer

(k.j Det er ikke atbessrive, hvilken Skrekde omstrygendc Danske og Nornratnd have ind
jaget de Tydsse og Franffe Konger i deres Naboelag. Ikke añcneste t Mantet bad in an t 
Særdeleshed a furore Normannorum libera nos DOMINE! Mkñ allevegne sogte 
man af yderste Magt at fette siq imod dein. Carolus m. en Herre / som maa ffee 
iblant Fyrsterne i Europa har t Henseende ti! sit Herredommes viittofkige Begreb og sin 
-Erfare»hed t den Konst at sore Kriig, havt faa sin-Li-ge, brugte al mueltg Forsigtighed, 
for ak bodekke Ercndserne af sine Staatcr imod dem. Amtal. Regum. Dancer, ap. 
.REVRERUM sige ad A. Soo. Redetinte verna temperie, medio fere Martio, Rex (Ca
rolus M.) Aqvisgrani digrejfus, littus Oceani Gallici perluflravit, ¿Z' in fpfii mari, 
Vlil TUNC PIRATICAM NORTMANNT EXERCEBANT, claffem inflituit, 
prafidia difipofiv.itog sivs LAMBERTO SCH AVN ABURO ENS. heder det ad 
a. -S 08. S 09. 8'0. Hohenburg c a fell um im pof tum eß Albi flumini ab Imperatore Carolo 
CONTRA DANOS. Men des nagtet maatte dog linder Hans Son Ludovic! Pii Re- 
giering Fricßland, Walchern, Dnersteden, Antwerpen tiene disse striidbare Folk til et 
Bytte / som vi kand bvre af Annalibus INCERTI AUCTORIS ap. PITHOEUM p.34., 
sivov det ad n. 8.A- sieder : Norm anni Dor eß udum vaflav erunt. - - Normanni
Antwerpiam civitatem incendunt, [¡militer ¿X Wittham emporium juxta oflium Mofle 
fluminis, ¿7 a Frifionibus tributum acceperunt. ■£)<} ad a. 836. Normanni tributum 
exudantes in Walcheram infulam venerunt, ibiqve Eggiharduin ejusdem loci Comi
tem, & Hemmingum, Halpdani filium, cum aliis multis XV.Kal.Jul. occiderunt, 
¿t Dorefladum vaftaverunt, acceptoqve a Frifionibus tributo reverji flint. Add. 
SIGEBER T. GEMBLACENS, ad a. 837. fiol. ;sz. ap. PISTORIUM. Hvilke trovær
dige Seribcnteres Vidnesbyrd om man upartiist med Fliid overveyer, sial man t Sand
hed Icttelig befinde, hvor meget de tage feil/ som fette saa stor Tro kil ERMOLDl NI. 
GELLI de rebus Ludovlci Pii Udsigcnde, at de med største Dristighed paastaae, 
det à/c/âe etter-Harald, deDansteo Konge, er blevcn ham Lehnstyldtg. 
Og forundrer jeg mighoylkg derover, at den meget sirrde og ffionsvmmc Silak) LUDo- 
vicus ANTON. MUR ator i US, der i den lerrde Verden b.rr saa stort et Navn, og 
billig regnes iblant de ypperligste Hiftoricos, soin nogen Tiid have vmcttil, har villet bi
falde denne Portes Foregivende/ ja endog er misfornsyet med CONRINGIo selv,at hand 
ikke heller har regnet Den Tuds Alder ¡ da Danmark er blevcn et Lehn af det 
Tfdste Rise, fra Ludvig denLrommcs, end fra,Henrich Lugtcfrngers, Re
gierings Tud. Dog deter vel Umagen vmd »«riñere at undcrssge denne magelose 
Mands Meriting i en sirrdeles Tractat- Thi formedelst det megct/der endnu staaer tilbage, 
at tale om, maae vi begive os igien til vores Forehavende. De tre Brodre Lothanus, 
Ludovicus Germanicus gg Carolus Calvus kunde derfyre, dg de efter deres Faders Lu- 

dovici
O



io6 C.L.s. Beviis, at Danmark ikke nogensinde 
ftdilCt i)05 bClt fbtbcnCVVnte Auétor ad a. 86$. Eodem anno Caro
lus Rex, qvo piures haberet, qvos DANIS Normannisqve tam efferis 
hoft ibus opponeret, Holland'/am qvoqve Batavorum celebrem infulam Co
mitatus honore decoravit, Theodorico cognomine Frifio , forti fimo viro, 
primo inftituto Comite. Ut jtg ky ffñl talk 0111 MÑNge ÑNdrt Ste
der, som her kunde unseres. (I.) Efterat nu ungefehr a. 882.

under 
dovki PH Dod deckte det mægtige CarolingijTe Rige üncllem sig, let giere sig den Reg
ning, at hvis de ikke med forcemde Kræfter agerede imod disse stm'dbare Udlændere/saa 
flåde snart kunde undertvinge den ene efter den anden, og den som de til et Offer for 
deres Kciigs-Lyst vilde spare til sidst, vilde intet andet fa-ae at trssie sig ved, end et flebile 
beneficium ordinis. Carolus Calvus ()ao6e i fær allereede lært af Erfaren hed- at det vilde 
falde hannem alleene umueligt at svække disse striidbare Frendere Magt- Tyr, efter de 
gamle Skribenters Vidnesbyrd, vare dealt ». 846. faldet ind i hans Rige, og havde 
streiffet indtil Paris. SIGEBER T. GEMBLACENS, ad fi Det samme 
vederfo r og Ludovico Germanico, i hvis Land Roric havde indtrengt sig med 6oo. Ski
be , og odelagt Hamborg. Annales incerti Anttoris ad a. 845. ap, PITHOEUM. 
Ja Keyser Lotharios selv, som dog, faa længe hand var indviklet i Kriig med sine Brodre, 
detiente fig af de Danfle, som sine Venner, og eagcde dem heftig imod benævnte sine Bro
dre, NITHARDUS de dffinfion. filior. Ludovic.Pil, L.IV.p. 47Ç. ap.PlTHOE- 
UMt blev ikke ffaanet af dem ; thi de havde a. 846. taget nesten hele Friisland fra ham. 
Annales Bertiniaui ad a. 846. Derfor blev t den apud Marsnam prope Trajeéhim 
Moiae a 847. imellem disse ; Brodre holdne Convent art. II. aftalt : Ut ad Regem 
Nort mannor am legati mittantur, qvi eum cont eft entur, qvod aut pacem ferrare flude
bit, aut communiter cos infenjbs babebit. A UBER T, MIRÆ US in Cod. donat, piar, c.
17, Tom, I. edit. Foppenfii,f.2?. saasoM Annales Bcrtiniani ad a, 847. sige, at dette Ge- 
sa nd flab virkelig er bleven stikket: Loth arias, Ludovicus¿fÇarolus Legatos ad Oric9 
Danorum Regem deflinant, mandantes, ut fuos Chriftianorum incurfionibus cohibe
ret >ßu alias bello fle impetendum nullatenus dubitaret. Men det Uagtet, Mñatte Caro
lus Calvus dog siden a. 850. overlade til disse ubudne Giester et Stykke Land af sit Kon
gerige, incerti Audi ori s Ann al es ap, PITH OELM p.46. OmendflwntNU V0l't 0M- 
kring strygende Danste, som blinde Hedninger, vel ikke have havt meget slebne Hierner: 
faa synes dog MEYB0M1US in Hi flori a Bar devi cif fy*  T. HL S. R. G. at g aa efor 
Alt, naar hand striver om dem: erant a religione Cbriftiana alieni, SINE HUMA
NO CIVILIQVE CULTU, FERIS NON ABSIMILES, hoc tantum agentes, 
ut vicinos rapinis cadibus mol eß arent, Ihj foiTtif, at de ovede SscRbverie foîîl en ftt 
Konst, lader det sig ikke bevise, at nudus humanus ¿r civilis cultus har været hos dem ; 
thi end og de Tydste have fordum været hengivne til Rovene, og tacitus saavelsom 
CÆSAR har sagt om dem : Latrocinia nullam habent in famiam ) qv<e extra fines cu- 

Jtisqve civitatis fiunt, hvilke rnan dog derfor ikke vil giore til u-mennister.
O- Vilde nogen forkaste MEYERT/am en nyere Skribentes Vidnesbyrd : bede vi ham tilli

ge med os at kaste et Oye paa de gamle Skribenter-som melde om Principibus Borealium 
Partium; $f)t titEYNDIUS in Chron. Zeland. L. IL c. 2. p. 246. Med god GlUNd har 
beviist, at disse have været cuflodes Daniel limitis, om hvilke vi her tale, lære vi blant 
andre Ting af Annalibus INCERTI AUCTORIS ap. PITHOEUM ad a. 852. hvor 
Vi finde Principes borealium partium 0g cuflodes Danici limitis, fom et 0g det samme 
betydende Ord, i det de mælde wn en Normanuist Fyrste, cum per piures annos 

hono~
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under den Normanniske Konge eller Fyrste Godefrido Friis
land (m.) er bleven denne Herres omkring strygende Troppers 
Eyendom / er det hos Skribenterne blevet til en almindelig 
Tcile Maade / at tiUegge de i denne Provintz boende Danske 
ogNormoend/uagtet de havde omffiftet deresFcrderneland/(n.)

det
honorifice inter Francos haberetur, tandem PRINCIPIBUS BOREALIUM PARTI
UM ET CUSTODIBUS DANKT LIMITIS qvaft lubrica fidei & molimine pro
ditionis coepit ejfie fufpetfus.

(m.) Carolus Calvus var ingenlunde den forste, som af de Dansse blev angrebet. Thi 
endstisntpaa det of Annalibus INCERTI AUCTORIS ad a. .ypj. aà'keède benarvnte 
Sted figes : Normannt Godafrido Duce per Seqvanam afcendentes regnum Karli pra- 
dantur, ad qvorum expulfionem Loth arias hi auxilium vocatus, c-um fibi pugnan
dum ejfe cum hofle putaret, Karlus clam mutato confilio Godafridum cum fuis in fo- 
CKtatem regni fufcepit, fif terram iis inhabitandam delegavit; og SIGEBERTUS 
GEMBLACENSIS ad a. <ff?. f. 5i/, ap. PISTOR, melder/hoor stor Skade diste Folk 
ellers havde tiifoyet ham : Normanni per mare Britannicum oftia Ligeris ingreffi ur
bem Mannetam invadant, Epifcopum Sabbatbo S. Pa fe ha haptifiium celebrantem tru
cidant, clerum¿J*  populum perimunt-, inde Andegavum, deinde Turonos occupant, ¿7*,  
ut tempeftas, omnia diruunt, templum etiam S. Martini incendunt: faa MI" det d0g 
imod det, som Keyser Lotharius og hans mellemste Prinz af lige Ravn inaatte lide af 
denne Ration, »Men for intet at regne. Thi i selvsamme Aar, i hvilket denne Herre 
tillige med hans Brodre afflrrdigede det i Anmerkniugen K. omtalte Gesandstab til den 
Danste Fyrste Oric, lagde denne den ved Nihn-Strommcn ikke langt fra Nimvegen 
fordum navnkundige store Handelstad Dnerstcden i Aste; Annales INCERTI AU
CTORIS ap. PITHOEUM p. 42. og en Nordist Fyrste Rome , som tilforn under Lu
dovico Pio havde besiddet denne Stad som et Naade - Lehn, nodre nu Keyser l otharium 
til, at hand maatte aldeles overlade hamsamme, tilligemed noa'e Grevskaber; hvor da 
fra denne Tiid af at reigne, (endffiont de ofte anfsrte annales ap PITHOEUM ad 
a. 8f0. sige i at ccflti) Loth arli stal vivre stect ea conditione, ut tributis caterisqve ne
gotiis ad Regis ararium pertinentibus fideliter infervirent, ¿X PIRATICIS DANO- 
RUM INCURSIONIBUS OBELANDO RESISTERENT;') disse U vifagte Ssv« 
Heiter ikke hvilede, ssrend de havde underlagt sig heele Friisiand; hvorudi det og lyk
kedes bcm imber Caroli Crafli Regiering, saasom denne Monarch 2. L8r. lod sig overtale 
af nogle iblant sine Ministrer til at give deres Anferere Godefrido Landet, og med det 
samme en med det Keyserlige Hnus nar bcsiagket Prinzcffe, nemlig Gisla, Kong Lotha- 
rii Junioris Daatter lli Egte. REGINO PRUMENSIS, L. IL ad a, Í S2. f. 60. ap, PI
STORIUM.

(n.) Ligesom man og finder - at Indbyggerne!' Normandie», som under Caroli Simplicia 
Regicring er bleven de Dansi e til Deel,hos Skribenterne ofte med det Navn af Danste be« 
tegnes,hvilket jeg, for at næ rue ikkun et ceñiste Erempel, strax af witichindo kand 
giore klart, som Lib. III. fit<¡1. ap. meibomium forka lker,at K ijfrrOttoM. er draget i 
Feldten imod de Danffe , og haver beleyret Rouen : Exinde codetta ex omni exercita 
elettorum militum manu ROTHUN ( RothoniagumJ DANORUM URBEM adiit. 
Hvilket da lette!ig har kunvet give Anledning til,at adstiilige Skribenter derved er bleven 
forvildet, hvorpaa vi finde et Epempel hos CYPRÆUM in Amalib, Eplfc. Skfuicenf 
L. i. c. g.p. p. hvorom vi under/. //• endnu mrruicre ville tale.
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det Navn af Danste, og fortcelle det, som har tildraget sig 
med dem, ligesom det havde betreffet den hele Danste Na
tion. (o.) Ligesom nu den lcrrde Holländer janlls dousa 
i hñN6 Annalibus Bataviæ & Høllandiæ p. 33» allkrekdt hñr bemer
ket / at under det Navn Friesland ikke alleene den storste Deel 
af det nu vcrrende Holland, men endog de ncrr liggende Pro- 
vinzer har va^ret begreben; og Utrecht veeret Hoved-Staden i 

dette
(o.) Ligeledes/for al anføre ikkun nogle faa Epempler, ssrircr helmöldüs in Chronica 

SI avorum, L. 1. c. 7. Arnulphus congregato exercitu FINES ADIIT DANO RUM, 
eosqve multis gravibusqve praeliis ad internecionem usqve delevit :■ hvil ftN ALBERTUS 
ST ADENSIS, efter sin Saedvanr^ følger / n a ar hand i sit Chronico f. 206. up. BOECLE- 
RUM Vil indbildt os : Bellum cœlitus adminiß ratum, in qvo Nor dm anni vel DANI ab 
Arnulfo Rege usqve ad internecionem junt deleti. £)g begge have h erudi, som i andre 
deres Fortællinger, ingen anden Forgirnger, end adamum bremensem, som 
L. I. c. qo.'Hlßor. ecclef føregiver r Normanni vel Dani ab Arnulpho Rege gravibus 
pr aliis usqve ad internecionem deleti finit, og setter Udtrykkelig dertil/ at hand HM' tørt 
det-e of tíifloria Francorum. Men kaster MM selv Vp t Scriptoribus Francorum : faa 
ßndes ey alleene ikke et reneste Bogstav derom , at Arnulphus nogensinde ssulde vme 
kommen i Danmarks Egno f men de berette os meget mere omstændelig, hvorledes 
Slagets hvorudi de Dansse ffal have taget faa overmaade stor Skade, skal vme ffeet 
ncrr ved Loven, og følgelig have angaact de i Frireland boende Dansse allcene. Wi 
Me ikke node nogen tilTimpiiciter at troe os paa JAG. eyndii Vidnesbyrd/ som m 
ChronicoZelandia L. IE c 6. p< 178. tilstager / at Valpladsen ssal soges ad fluvium 
Thill am 7 epi nunc Dild eß, Mechlinam ¿7*  Lovanlum interfluens. Men naar Abbe^ 
den afPrnM/ RHEGINO, som til samme Keyser Arnulphi Tider har levet / og skrevet 
sit Chronicoîî under hans Sons Og Efterfølgeres Ludovic! infantis Regiering / siger 
det samme : faa Haube viz at Sagen ssal derved settcs uden al Trivi. RHEginonis 
£}fb L.I1, f 67. ap. PISTORIUM lyde sa a led es : Nortmanni ex Ja perior i pugna «la*  
ti, cum omni virtute ad depradandum profici Jicuntur, contra qvo s Rex (Arnulphus) 
sum expeditis ad pugnam procedit. Illi cernentes acies appropinqvave, SUPER FLU- 
VIUM, QVI THILIA DICITUR, ligno & terra congerie more fidito fe commu
niunt, & cachinnis ¿p exprobrationibus agmina lacejfunt n ingeminantes cum infui- 
tatioue ¿pdevifit, ut memorarentur Galla r turpisqve fuga, cadisqve pat ata, poß 
modicum fintilia pajfuri, Rex feile commotus, exercitum jubet defeendere, ¿p pede- 
ßri con grejf one cum adverfariis decertare. Qvi ditto citius ab eq vi s deßlientes , 
clamore exhortationis dato prafldium inimicorum irrumpunt (DEO vires cali- 
tus adwiiniflrante'') eos usqve ad internecionem ferro cadunt, terraqve proflevnunt, 
ita ut ex innumerabili multitudine vix re (iduus ejfet, qvi ad claffem adverfum nun
tium reportaret. Hvormed da ogsaa HERMAÑNUS CONTRACTUS ad a. 891. 
gandssetydelig stemmer overeens / saa det i saaMaad r rwkmaaevM'e en Skriv - Feil, 
naar Annales Fui den fies ad a 8ql Ncevner den Flod Cl fla, efterdi samme ellers rigtig 
melder, at Slaget er holdetikke lanat fra Loven: Nortmanni deuaflata ex maxuma 
parte Loth ari ci regni regione, PROPE FLUVIUM CLYLA, LOCOÿ QVI DICI
TUR LOV 0ÑN1UM - - fee uri confoderunt, - - Tandem fuga pra fidium qv aren
tes , flumen, qvod antea eis a tergo pro muro habebatur5 pro morte occurrebat♦ Nam 
inflantibus ex alter fi parte cade Cbriflianist co adii funt in flumen prae ¿pitare.
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dette Rige: saa melder hand derpaaom et Danmark, hvilket 
vi dog ikke maae confundere need dette 2We/ men føge det 
udi Holland.

Jeg anseer denne Opdagelse af et Dannemark udi N«ma-e 
Holland i ncrrvcerende Sag for saa vigtig / at jeg ikke kand S* vores 
rmdsiaae mig for at udffrive den heele Pailage af jáno dousa. Formod

Kinheimium ae Denemarkam in Normannis hofpitto accipiendis in con- fuln Greffe 
finio pofitas ac plane collimitaneas ditiones in Chronicorum fuorum con- an i Holland- 
textum retulerit Abbas V rumen fis, (p.) Sed commonendus nobis Le
ctor, DENEMARKAM HANC, quam dico, NON IN DANICI RE
GNI CHERSONESO, VERUM INTRA HOLLANDICI SOLI PO
MOERIA QVÆRENDAM ESSE ; Ea fiqvidem appellatione contine
tur notiffimus ille Amfielodami agri traclus, tribus hodie vicis habitatus, 
Ultra) e clime ditionis terminis annexus objaciensqve, fini vulgo Prcepofi- 
tur<e inditum vocabulum fi tanto pofi tempore, tot mimo feculis inter-
jetfis prifcß etiamnum nomenclatures retinens dignitatem , 0g p. 33s- 
farer Hand fort: ac nominat im DENEMARKA HÆC NOSTRA EST, 
QVAM QVIDEM IN ULTRAJECTINI AGRI CONFINIIS, QVA 
parte ea ampelandiæ limitem attingunt, inter 
VINKEVENAM SCILICET AC PORTENGAM VICUM POSITA 
ETIAMNUM HODIE GEOGRAPHICI NOBIS HOLLANDIÆ 
PIN ACES REPRÆSENTANT. De qva cum paulo ante per caufiam 
hyb emor uni, qv.e annua plerumqve his in locis Dani aliqvando habue
re, abunde nobis fuerit memoratum, denuo hic fermonem iterare fuper- 
vacaneum cenfemus. HvvrMkd 0gsüÑ JACOBUS EYNDIUS in 
Chronico Zelandae L.IL c.$. î|ÎC!UnU'V / (q._) jlgkNdk! Godefridus

(p.) Ordene hos rhegiNonem prumensem, iil hvilke janus dousa flg 
her refererer / lyde L. II. pVi. ap. PISTOR, saa^edes: Eodem anno (fc. 884.) 
No rtmanni, QVI IN CHINHEIM ET DENEMARKAM VENERANT, asenti
ente Godef ri do Rhenum navigio afeen dunt, ¿f Dinsburgh oppido occupato munitio
nem in eo loco more Jolito confirwint., &’ in ea tota byerne ref dent, hvor MAT
THÆUS VOSSlUS b. 1. Annal, Holl an dice Zelandia cp e ad a. s 8 4. /). L- holdet fl)p, 
at Chinheym og Kenemaria eifer Kinemaria, hvorom oste hos' JOHANNEMde BEKA 
in Chronic. Epifcop. Ultrajetfenf, meldes/ (conf. Vita Johannis i, p, 79. JJ Guido- 
ids p. 92. ff) er et og dct sanlrne.

(q.) £iqe &Ct’ nninîC ßWr M a TTMÆUS VOSSIUS L.I, annal, Hodandia ad a 884» 
p. 8» f)V OL*  hand lñlder DENEMARKAM partem agri Traje Bini juxta Goilandi am & 
flaveam infulam. SOM Ntt REMBERTUS in vita Anjcharii c, 7. p, 56. in LAM- 

EECII



no C.L.S. Beviis/ at Danmark ikke nogensinde 
toti Frificc dotis jure imperitans, infularum noflrarum dominatum, 
quem ante piratico imperio libaverat, regno fuo qvoqve complexus eß > 
Nam cum communi Frifise vocabulo omnis hac late ditio indigitetur, fub 
ejus imperio trans Mofam (r.) Zelandia nomen regionibus qvibusdam 
imponi coepit. Qvarum qvidem Hollandia e parvis initiis finibusqve in 
hanc, qvam videmus, excrevit amplitudinem. DENEMARCÆ AP
PELLATIONE NOBILISSIMUS AMSTELICI AGRI TRA
CTUS, TRIBUS HODIE VICIS HABITATUS, ULTRAJECTINÆ 
DITIONIS TERMINIS ADJACENS , SUB PRÆPOSITURÆ, SI
VE, UT VULGO , PROSTERIÆ, ADNOMINE PRISCÆ ETI- 
AMNUM nomenclature: retinet dignitatem.

§. IO.
Skribenter- Men faa merkvcerdig font denne om et midt i Holland 
§ Vås- liggende Dannmark Beretning er: faa let kand man holde 
byrd, som si- det de gamle Skribenter til gode, at de, naar de tale om disse 
SC/ Friislandffe Beherffere og Indbyggere, pleye at giere det, fom
Krig med de have fagt/ under det paa de Tider meest bekendte 
Danffe i Navn af Danffe og Normand; men faa meget des mere 
Zmeiand. hgx yg en hver, fom lafer deres Kroniker, anvende Fliid z at 

hand ikke blander disse fra hinanden gandsse adffilte Folkes Be
drifter. Den forhen LlleZerede JACOBUS meyerus skal at

ter
BECii Orig. Hamburg, beretter, at de Danskes store Apostel, ben faa kaldede hel. 
Anicharius, igienncm Duersteden er passeret forbi de Frisiste Grendser, og saa fremdeles 
gaaet til Danmark, inde egrejjî per Dotfatum & vicinia Freforum transeuntes ad con
finia venerunt Danorum : saa kunde man lcttelig fores i et Slags Tvivl, VM det ikke 
maaffee stulde forstaaes om dette Hollandske Danmark, hvis Hand ikke udtrykkkelig 
c. 2i. p. 66. havde meldet om Kong Oric, qvi nunc folus Monarchiam Regni tenebat Do
norum, ogaf de c. 2$. p.y,.ont denne Orici Dod os bekiendt giorte Omstændigheder 
sikker kunde fluttes, at hand under dette Navn vilde have forstaaet, ikke den /. s. litt. m. 
nævnte den Nordiste Fyrste koi-uc, men den virkelig da værende Danste Konge Oric. 
Hvilken Sags videre Undersogning dog ikke horer herhid.

(r.) Det var maastce vel værd noyere at prove, hvad denne jacobus eyndius i. c. 
siger, at end og Provinzen Zeland har fit Navn af disse Danste, og til en Amindelse om 
vores Sælland saaledes stal være kaldet : Zeelandice fimili confilio eisdem Danis alitio
ribus a maris Baltbici five Codant fimis cognomine infula, exiguo freto a Scandia di- 
vemta, fortitudine virorum & opulentia frughtn celeberrima, circe hoc tempus ap
pellari ccepit ; intra Mofam ¿7" Scaldim eisdem amnibus difiintla ¿J in fe difpsrata 
regio. Tantam fiqvidem patria dulcedinem animis nofiris infudit genius, qvi cujus- 
qve afinmt temperat, ut abfentes vehementius plerumqve memoria ejus afficiamur. F 
det mindste kunde dette Sted foyes til det, som vi læse i vores Hoy - meri terte Hof- Præ
dikant Herr PONTOPPIDANS ¡¡eftis Demorum extra Dani am, T, 11.p. 4¡f.
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ter herudi i visse Mander tiene os til et Vidne. Jblant à 
stillige andre Steder, hvor hand under dette almindelige Navn 
taler om disse udi Friisland boende Danste, heder det^ a.j>2g, 
hos hñM! DANI Si f rido Duce maritimam Morinorum oram invafie- 
runt , Gisnas oppidulum ceperunt, inconfiiltoque Comite Arnulpho du
plici fifia cinxerunt, idqve PACE FACTA IN FIDE ARNULPHI 
CUM TOTA ADJACENTI TERRA RETINUERUNT. UgesoNl 
da den billig sortiente at bolees, som derudaf vilde bevise, at 
nogensinde een af vore Konger havde vcrret en Vasall af de 
mcegtige Grever i Flandern, (s.) uagtet de Danste dog her an
gives som disse Grevers Lehns-Mcrnd : saa synes mig og, at 
den ftrekker de oven Z. 5. bencrvnte Skribenters Beretninger 
forviit, som, efter alle disse nu afos giorte Forklaringer, 
alligevel vilde soge de af Kong Henrich, kaldet Fuglefængeren, 
undertvungne Danste andensteds, end iFriisland. Thi ville 
vi ikkun engang hore johannem de beka , saa gror hand os 
i hans Chronic. Epifc. Ultraje cl. p.m.2 3. Sagen saa tydelig, at 
man ikkenokstm kand forundre sig derover, hvorledes nogen 
kand overtale sig kil ar troe der, som er der wert imod. Sicuti, 
siger hand, Longobardorum narrat hi JI oria, LJenricus Romanorum Rex 
poll obitum Radboti Confefiôris decrevit ex magna devotione Brummern 
filium fuum, clericali char aller e redimere, ac eundemfuper cathedram 
prœfati confefiôris collocare. Sed qvoniam idem Rex audivit, ATROCES 
DANOS civitatem TrajeSenfem expugnajje, & totum Epificopatum omni- 
no depopulatum e fie, ideoqve gloriofius Rex promovit eundem filium filium 
ad militarem dignitatem, ut DÁNORUM AUSTERITATI potenter 
tbfijleret, & id ipfium Epificopium armis bellicis vicloriofie reficeret ; 
og strap derefter heder bei: eisdem diebus vulgus dano rum 
fiuccubuir, quapropter Balderictis Epificopus EFFUGATIS DANIS ci
vitatem fuam turritis moenibus firuxit, excelfis propugnaculis munivit, 

incen-
(f.) Hvormæqtiae disse Marggrever i Flandern have været/ kand man lære af denne selv« 

samme MeYERO ad 11,914. bil bct f)li)lT : Vocitabant enim Comitem Flandria Mar- 
chi on em ¿fi Monarcham qvafi fupremum Principem [eu Comitem Comitum. I)es 
unqjct var Ariiulphus Junior doq for sig aöeene ikke i Stand til at glore disse Friisland, 
ffe Danne N, odirand ; hvorfor hand ey heller sordristede sig til at bctane denDanffe Fyr, 
sie Sigfrids (yøn Adulpho sit Lehn, endffiont hans Fader ined Vold havde krænket hans 
Soffer Elftnidein, folgclig beaa et det fforste Felonie. Verum tnim vero, siger atter 
MEYER US Le. ubi neqve opprimi DANI, neqve a finib»s no fici s arceri pqffent, Achil- 
phum, Sifndi fapra memorati filium, Ghrisnenfibus Comitem cunQitult, iUumqve pra- 
fiita juramento in fidem accepit. 1 r 
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incenfas ecclefias refecit. Kaste Vi V'OtC HyUt endntt CClt gñNg 
paa denne johannem de beka, finde vi l. c. p. m. 24. ogsññ 
hos ham den PaíTage, hvorledes i Mr Díetericus il Greve 
afHolland i Lenne Kriig har fignaiifewt sig, i det der strives 
til hans Bersmmelse , CRUDELES DAÑOS A finibus fuis poten
ter abegit. Zaville vi endelige« vide Aarsagen til denne Kriig: 
da finde vi samme hos WILHELMUM HED A in biflor.Epifcop. Tru- 

jettenf. p. m. 253. omstcrndelig fortalt; thi der meldes: Decreve
rat Ilenricus Pater, (i. e. Auceps) Brunonem filium anteRadbodum fur- 
rogare, fed intelletta defolatiene urbis Tr a jettenfis PER DANOS FA
CTA , tradidit ipfiim militix, quam poflea frater Imperatoris inßinttu 
Baldr ici hujus direxit cum non fpernenda manu ad reftituendam urbem 
& liberandum provincias circumvicinas, antiquatis hofiibus, quorum 
fortuna jam undique nutabat, qui etiam vittoriofe bellum hoc injunttum 
exfeqvitur. Hvilken Auctor da og tillige underretter os/ hvor
for de Danste have odelagt Staden Utrecht, følgelig paadra- 
get sig Henrici Aucupis Hevn , naar hand i. c. p. 230. striver: 
'Properans autem (EpiCcopus Radbodus,) certo tempore adire Traje- 
ttum, vifitaturus loca &• corpora Santtorum, HABUIT DANOS OB
VIOS, pium ejus propofitum impedientes, quos pie admonitos, ut a 
crudelitate &' idololatria defißerent ; ac fidem Chrifiianam Jumerent, 
obaudientes ¿r mortem comminantes tanqvam perditos notavit anathe
mate, & ftatim fibficuta ultio ,• nam cœlefti itti fulmine interierunt. 
Quo miraculo commoti Chrifiiani eos fitmtis armis depulerunt Trajetto. 
ffor at hevne denne deres Stallbrodres Mafíacre, lagde de 
Utrecht i Aste, og forsvede allevegne saadan Grumhed, at 
denne Skribent agter det at vcrre nok til Bistop idaädoäi Be
rsmmelse, naar hand striver om ham: Prxfuit in tantis DANO- 
RUM calamitatibus annis XVII. adfcriptus catalogo Santtorum.

§. IL
Det Bifald Men vi lade nu denne afHenrieo Aucupe lMvd de Dan

som denne ste førte Krugs retfcrrdige eller uretftrrdigeAarsager staae ved 
Mening har sitVcerd,og lade os alleene noye dermed/ at haveviist/ hvor- 
ñá ledes samme er ført imobeit Colonie, som ikke har staaet med 

sit Fcederneland/ vores nu vcerende Danste Kongerige, i nogen 
videre Connexion*  Jblant alle vore indfødde Skribentere, 
faa mange som mig deraf ere hekiendte, haver den for sit 

Fñder-
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Fcedemelands Historie vel sortiente andreas vELLEjusførjl 
opdaget og beskrevet Kong Henrichs heele Krirgs - Tog efter 
diste sine Omstændigheder/naar hand^ dittumL. i. c 4$. ada- 
MI BREMENSIS setter folgende Anmerkning: Mirari fatis ne- 
queo, audiorem noflrum affirmare, ffe hese ex relatu Epifeopi Dani aece- 
piffe, quum eorum nullum ex flet in noflris annalibus vefligium > nec 
apud ullum exterum annalium audorem ita fe rem babuiffe compert
am. Aflerit REGINO > AbbasPrumenfis, convertijfle =quidem Impera
torem Henricum Regem Dania & Abotritarum, nec qvidqvam addic 
amplius. JrSlGEBERTUS fubjicit, eum victffe Danos, qui per pira
ticam Fr¿fines incur flabant, atque etiam tributarios fibifecifffle ,&Chui~ 
piam Re gern eorum baptizari ffecifle ; LUI TPRA ND US TICINENSIS 
dicit, Henricum Imperatorem inde maxtime claruiffè apud Italos, quod 
Danos nulli ante ffubjeclos filus ipfe debellarit atque tributarios fece
rit. Atqui ego neque tale unquam nomen ulli Regum Dania inditum 
fuiffe comperi , neque Imperatores Romanos unquam a Danis indigenis 
ffine maxima noxa tributum levafffle cognofco. SED EXISTIMO, HOC 
TOTUM DE N OR TM ANNIS IN FRESIA RESIDENTIBUS IN- 
TELLIGI DEBERE i quos ut Henricus coerceret ab incurfionibus 
ultra Albim , cohortem aliquam limitaneorum militum collocavit! 
Nam longe ante tempora Henrici vallo muniverat limites regni Go- 
tricas > quemadmodum fupra retulimus ex annalibus Caroli M. 
Og vores i den lcerde Verden endogsaa udenTillceg af videre 
SEre-Titel vel bekiendte thomas bartholinus har saa*  
ledes provtt og befundet denne Sandhed rigtig/ at hand 
samme i sine in manuicripto efterladte Annalibus patria eede- 
fiafiléis, (som jeg har sert af en hans ikke mindre lcerdeSons/ 
den fordum hoy - meritere KongU Danske Etats -Raads Herr 
THOMÆ BARTHOLINI Diíputatz de Daniel Regni nomine §.j.) 
uden Betcenknmg har bifaldet. (*)  Hand beraaber sig sam

mesteds

(*)  Hvis denTiid, da jeg åborerede dette, den leerde Epistel, som de« her varrende 
store Polyhiftor Here Juñicr-Raad GRAMM har ladet iñdfore i Mifcellaneis Lip/ienfí- 
I us novis Vol. H. P. ii. a p. 230-304. Var kommen for Lyset, havde jeg «'Mttilder- 
staact mig at paatagemig dette Arbeide. Thi hvorledes ffuldcjea driste mig til at set- 
te noget til det, som denne magelose Hiftoricus har taget under sin !<rrde Penî Jeg 
havde saaledes de« Tiid, da jeg skrev dette, intet forim'g, som kunde forsikre mig om 
at sinde Bifald, end at handbeviiste mig denHEre, da jeg privatim conferende med 
ham om denne min Mening, at approbere s»mme, og, da jeg inpleno oplteste den, of- 

fenstig 
P
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mefteds paa den meerbencrvnte jacobi eyndii Vidnes
byrd. Denne Mands Ord ere faa betydelige r at vi kunde ikke 
unddrage os for f samme her formedelst deres store Vigtigheds 
ffyld endnu engang at andrage. Hand ffriver da i den meer- 
bemeldte Chronico Zeelandiæ L. II. cap. <p. p. iss>-fq. Ex qvibus luce 
meridiana clarius evadit, bellica manu ab infidelibus, ut perbibent, & 
paganis circa obitum Henrici Aucupis primordia principatus Ottonis 
M. infulas Zeelandicas, vindiciis fecundum Ubertatem, efe adfertas, 
tanquam mancupio de hoftibus manubias DEO divoqve Bavoni fufpenfas 
ex recepta præ da. Facem allucet WITICHIND US, ubi de Henrico Au - 
cupe, ejusqve extremis geftis bellis agit. CUM AUTEM OMNES, 
AIT, IN CIRCUITU NATIONES SUBJECISSET, DANOS., QUI 
NATALI LATROCINIO FRESONES INCURSABANT, CUM 
EXERCITU ADIIT VICITQVE, ET TRIBUTARIOS FACIENS 
REGEM EORUM, CHNUBAM, BAPTISMUM PERCIPERE FE
CIT. Verbaaucioris pofui, NE OVIS EA DE DANI A PROTI
NUS PENETRATA INTERPRETETUR. Loqvitur enim de pacatis 
imperii finibus circumqvaqve, & omni hofte purgatis a prudentiftimo Ca
fare , Italiam cogitante , qvale in fimili expeditione Caroli M. confi- 
hum fuijje fupra expofiti. Inde in Regum Daniæ longijfimo illo Cata
logo nullumCnubam invenies, fed auélor noft er Principem, OVI TUNC 
ZEELANDIÆ CUM IMPERIO PRÆSEDIT, REGEM VOCAVIT 
SUO MORE, QVEM VICINOS FRISIOS PIRATICA VEXASSE 
EX OCCASIONE FACILE EVINCIT. Incidit autem Henrici Cæfa- 
ris mors & Ottonis I. inauguratio in annum DCCCCXXXV1I. Sed 
Gorm Garnele Regem, Haraldo fuccedentem, Danis imperajje usqve ad 
annum DCCCCL. (c) e¡usqve ut prædecejforis fui tempore Chri- 
ftianos mifere affliftos, ecclefias incenfas, facer dotes ad altaria truci
datos, & nullum crudelitatis genus in Clerum prætermijjùm ejus gentis 

hiftoriæ

fentlia sieclarerede, at hand var af samme Tanke som jeg, hvilket hand udi sine Notis 
aíímeursium havde udfort. Saa stor nu min Fornoyelfe »ar, at jeg var faldet 
paa en Ting, som sortiente denne store Mands Bifald: saa stor og endnu storre erden 
nu, da jegselv har igiennemleest dette Verk, som ey kand forbedres ; hvorudi ikke allee
ne dette af ham sandes, men endog med mange vigtigere Vidnesbyrd og Grunde, ef< 
ter hans overalt bekiendte ugcmerne Leciur, bestyrkes.

(t.) Herud i farer JAC. eyndius uden al Imodsigelse vild ; thi Kong Gorm den Gamle 
var allerede dod i Aaret yzo. : Henne den Fuglefænger derimod gik al Kiods gang, ikke 
An. 958., som Chronica siiivica c. 7. f. tg/. ap. LINDENBR, føjer , men An. 926 den 
2. Julii, som er at see af continúatore reginonis ad An. 936. ff' „p 
PISTOR. og HERMANNO CONTRACTO ad e. a. f Z80. ap. URSTISIUM; Doa 
dette gior ikke noget til Hoved.Sagen.
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hiflorix te flant ur, og videre neden efter heder dethos)ACOBUM 
EYNDIUM: VICTOS DANOS IN DANIA AUT VECTIGALES 
FACTOS UMQVAM AB HENRICO, UT QVIS PROBET, FRU
STRA SE TORQVEAT. Ab Ottone M. Ducem Saxonia tunc pri
mum procuratum, cum a Caroli exce(flu fine pr afello fuijflet ea provin
cia, propter crebras gentis Jeditiones, autoret confientiunt, Her imán- 
num Billingum: Limitaneo novo Gandavenfi caflro ad Scaldim Comitem 
fratrem ejus Wicmannum. Qvorum pofteri partim contra Sclavos, 
partim CONTRA DANOS NORMANNOSQVE IN HIS INSULIS 
diverjas reportarunt adoreas, Ut merito huc rejpexijfle cenfleam Hol
landes Zeelandosqve in nobili illa lite, qva coram Carolo Cejare, qvinto 
ejus nominis, ventilata dijudicata eft inter hos Brabantos, cum 
allegant, Comites fluos flummam poteftatem nulli Principi fubjeäam, & 
omnis generis jurisdifiionem habere, ex qvo has provincias nulli re
gn» obnoxias, Barbarorum & incredulorum poteflati femel extorfijfent.

12.

Ogom man endffiontvilde endnu forekaste mig, at alt Vore Et- 
dette, som jeg hidindtil har forebragt imod Kong Henric den 
Fuglesangers Felt-Tog kunde svcrkkes, ja med ringe Moye bås store 
g andsse kuldkastes ved vore Egne, og til Deels de allerbeste, J'Ä 
saavel gamle, som nyere, Skribenteres Vidnesbyrd, efterdi TorfæusÇaV 
(hvad de nyere Skribentere angaaer) hverken meursius m sogt / skient 
bifl. Danic. LIII. f 4*  fi. FONTANUS rer. Dani car. biflor. L. IV, at
f, 120. VITUS BERINGIUS in Floro Dánico f. tpi. ja tNd ikke den vatu * 
for stt Fcrdernelands Historie saa hoyt fortjente fordum Rugs- 
CantzlernuiTFELD selv i Danmarks Riges Krønike ,f.4s. 
negter, at Henricus Auceps virkelig har varet indviklet i 
Krig nred den DanffeKonge Gorm, og faa viir overvun
det ham, athandharmaatt love at tolerere de Lhristne 
i sine Lande: og hvad de celdere Hiltoricos anbelanger, saa 
findes i den celdgamle oiafi Tryguini Historie folgende Ord an- 
tegnede: Duodecimo ab Hunonis conjecratione anno Henricus Impera
tor ejus nominis primus in DANlAM EXPEDITIONEM MOVIT 
DAÑOSQVE tum minis, tum blandimentis, tum etiam bellis ad Cbri- 
flianam religionem fluflcipiendam perduxit, nec prius deflitit, qvamje 
Chnflo nomina daturos pollicerentur 5 Sññ tïOCl*  jeg dog, det ssñl 
vare os lige saa mueligt,som tilladt at indvende mod alle disse

P 2 Vid-
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Vidnesbyrd det, som endog i Retten felv ffal holde stik, 
thl fSM FONTANUS , MEURSIUS 0g BERINGIUS har ¡ 
mange Stykker skrevet lige ud efter Cantzler huitfeld ; 
saa understate vi os ikke at tilegne denne store Staats-Mand 
noget privilegium infaHibiîitdtis, og det faa lneget desto mim 
Lre, som hand har laam en stor Deel af sin Historie hos w- 
Denlandffe Skribentere, men ikke altid har kündet gaae stm 
vaersom og forsigtig til Berks lned at prsve og underlege 
samme, at der jo, fordi hand engang har sagt neget, kunde 
vcere at formode og befr ygte, om hand ikke, maaffee, i et eller 
andet kunde vcere bleven bedragen af den, fom hand har 
havt for sig at folge: I det mindste er denne PafTage, hvor
om her tales / oversat paa Dcmff lige efter adami bremen- 
sis Fortcelling (hvorom den foregaaende 5. og 6. §. i denne 
Afhandling kand eftersees); thi saaledcs lyder huitfelds 
Ord: An. 934. (paa andre Steder lases 928.) drog Wei
ser Henrich med sin K rigsmagt ud imodDanmark, der
af blef Kong Gorm faa forftrrdet/ at hand strap lovet ar 
gi#re hvad hand vilde: og tilstedde Lhristendommcn i 
sit Rige. Da vi im i de hidindtil anforte Grunde have be- 
ffyldef adamum bremensem, at hand af Uagtsomhed har 
appliceret det paa Dannemarkes Rige / fom Hand har hort 
sige og fortcelle om de Frieseffe Danske; saa er huitfelds 
Foregivende ikke mere rigtigt / end Kilden, hvoraf hand fam
me har taget : Og lige faa lidet ere vi ved den Mld-gamle oiafi 
Tryguini Historie overbeviisteom, at Sagen, her tales om, 
ffulde virkelig vcere ffeet; thi endog denne u bencrvnte Au
to, som har vildet beskrive os denne store Soe Roveres, og 
siden Norffe Konges, Levnets Bedrifter/ er endnu yngere 
end Adamus bremensis, og i den stsrste Deel af fim For- 
tåinger, fcrrdekes hvor hand handler om Kirkens Sager, 
rober ikke utydelig, at hand har havt sit Ayemerke henret- 
tet paa ham; des Aarfage vi da ikke seer, hvorfore vi i Be
synderlighed ffulde viitlsftig dirputere mod ham, som en 
Mand, der har ffrevet/ indtagen afeen og den samme Præ
judice, som ADAMUS BREMENSISi Falder derfor ADAMI 

BREMEN-,
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BREMENSIS Autoritet, (fom vi ñf det/ der hidindtil ( V sagt/ 
visselig formoder at den ikke andet kand/ end falde ;) saa 
bliver ingen af de Danske Skribentere til overs/ der 
siaaer os Weyen ; fornemmelig efterdi Forfatteren af oiafi 
Tryguini Historie endnu desforuden derved , at hand baade 
foregiver Kcnric den Fuglefcengrrs Feld tog four den Anted« 
«ing / hvorved gandsse Dannemark beqvemmede sig til den 
Christelige Religion/ og tillige kalder denne Tydsse Konge altid 
enKtyler/ at hand derved ., siger jeg, noksom beviser / hvor 
let det har faldet hamstrax at bringe til Penne»/ og uden til« 
strekkelig Efterforffning at indrykke saadanne Sager i sin Hi
storie, som hand alleene har hort sige ogfortcrlte af andre/ og 
det endda af saadanne Folk, som iglen har vidst, al deres Ud 
sigende alleene af blot Tradition ; thi der ssal aldrig kunde 
fremvises noget cegte og gyldigt Document, hvori Henric den 
Fuglefænger har fortMyssrtlg Tirol, ikke heller skal man no
gensinde antreffe ham under det Navn hos de Tiders Skri
bentere. (u.) Og hvo er vel saa u erfaren i Dannemarkes 
Riges Historie/der ikke ssuldevide, at Kong Gorm den Gam
le blev ved at vcrre en Hedning og en heftig Forfolgere aside 
Christne til sit Livs Ende/ og folgelig at det ikke er sandt/ 
naar vores Auétor vil foregive om gandsse Dannemark r at 
det under ham er bleven omvendt tll den Christelige Troe? 
Da nu alt dette sortien er vistelig en meyere Betragtning/ saa 
ffulde jeg tvivle paa, at man behovede videre at concilier? de 
Danffe og Tydsse Skribentere / hvilket dog den store Hiftori- 
cus TORFÆUS in trifolio hiflorico L. 3. p. S.fq. har giert sig XV 
mage for, efterdi det paa saadan Maade er Sole-klart, at de 
Hitiorici, som ere meeft troe vcerdige, tale om en udcnlanff 
Colonie, og at det altfta er gandsse forgicves/ vkd at ad- 
ssilleogfordreye deres Ord/ at give deres Fortallinger et 
faadant Anseende/ at de skulde kunde passe sig paa vore Lam

P 3 de:

(n.) îtel kunde nmr indvende herimod, at Witi'chiñdus selv cg ditmaRus Bar kal
de, Henricum Aucupem Imperatorem ■ men bubfetll Noyk vil ester see de Skeder hos 
WITICHINDUM L. I. f.641^9 DITM * RUM L I; Annal, f.330. |Tg| beßndt, MJ«*-  
perMor her ikke betyder tn Keyser, men en General.
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de: Meget mere har man fficlligAarfage til denne visse For
modning / at/ alleene fordi saxo grammaticus, der baa- 
de var saa flittig en Skribent, og desforuden havde de beste 
Subildia baade i Handerne og for Øpne, fordi , siger jeg , 
hand tier stille og ikke melder eet Ord herom, saa maa det i 
de ældste Tider L Dannemark have varet noksom be
kant, at Hemici Aucuns Feld Tog ikke har angaaet dette 
kongerige.

§• 13*

Hvorledes Vi forblive ñltfññ ved den af velleio allerede anfor- 
ftoric"eftï' te Meening i Henseende til denne Danffe Kriig, og der saa me- 
denne vores get desto heller, som ien knÆccoNRiNGius selv ikke har vidst 
forebragte at sige noget andet derimod, end dette: at hand forundrede 
SU«- sig/hvorledes en saa lard Mand, som velleius, har 
åres, kundet kalde en Sag i Tvivl, som dog baade ved luit- 

prandi og witichindi Vidnesbyrd, hvilke fasi levede 
til famine Tid med Henrico Attcupe, underWttes, og des
uden med en alinLndelig Sagn bekraftes. Kand nran nu 
saa kort og gient faae Sagen afgiort med sin Modstandere, 
saa er det intet mere u omstodeligt i Verden. Alleene con- 
ringius har ingen Aarsage til at forundre sig over vores 
vELLEiuM; meget mere er det forunderligt, hvorledes en 
saa belast mand, som hand har varet, ikke bedre har efter
tankt den af velleio forebragte Sag, allerhelst da hand 
selv var en indfodt Frieslander; thi hvis dette var bleven 
ffeet, saa ffulde hand have befunden, at (1.) velleius ikke plat 
og aldeles siger luitprandi (w.) og witichindi Vidnes

byrd

(w.) LUiTPRANDUS selv erklærer sisi gandste tydelig / at hand ikke vil man stal forstaae 
ham om de Danste/som boede i deres Fåneland, men at hand taler om en co
lons, som streiffede omkring i fremmede Lande: Eflenim, siger hand cit. L.111, 
c. ij.f. i go. gens indomita fub Septentrione degens, cujus favi ti am multarum fepe 
gentium nobilitas luxit. Hi ali qv an do claflïbus per Rheni fluminis alveum confcen- 
dentes, ferro £/ igne cunóla mifere laniarunt, ip fas in/uper nobiliffimas civitates A- 
grippinam, qvanunc Colonia vocatur, apud Treveros, non longe à Rheno pofltas, non- 
nulla sqve alias in regno Loth urii debellantes vi ceperunt, cun&is ablatis. Ea«, qva 
fecum deferre non poterant, combujjerunt. Thermas etiam Grani palatii atqve pa- 
latia ctmbujferam : yg fligt kunde UKÖ mange Beviser; ligeledes gotgimes af witi-
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byrd imod, men lader det aldeles gielde i saa viit, som det 
paa en behørig Maade bliver refiringeut til de Danske, 
der har boet i Friesland: (2.) At dithmarus ikke uden 
Aarsage melder om de Norsse og Dansse tillige, siden begge 
disse har i dette Land ikkun udgiort en eneste Colonie: (z.) At 
wiTicHiNDUs vel har retteligen kundet anrnetke Aarsagen til 
Krigen, men at des u agtet deForfolgelser, hvilke de i Fries« 
land boende Danske foretoge mod de Christne, og hvorom 
forbemeldte Cbronicon Johannis de Beka astegger mange Vidnes« 
byrd/har derfore vel tilligemed kundet vcere en caufa belli im
pulsiva hos den vrangtroende Henricum Aucupem, hvilken de 
efter den Christelige Religions Udbredelse af en blind Iver be- 
gierlige Munke og Geistlige tapper har opmuntret og over
talt til at forfvare og hamhave, endog med Sverd og Ild, 
den Christelige Troe, som en Sag, der egentlig angik Guds 
Me. (4.) At Adamus bremensis, der efter egen Ärstaael« 
se, har sin gandffe Beretning af andres Relationer, har iv 
feylbarlig confunderet sig derved, at da Hand hort fortcrUe, 
paa den ene Side om den Dansse Konge, Gormo den Gamle, 
at hand var en grum Fiende af de Christne, og paa den an
den Side om Henrico Aucupe, at hand forte Kriig mod de 
Dansse, som forfulte de Christne, saa har hand strap bildet 
sig ind, det kunde ikke vcrre andet end at den lykkelige Kriig, 

hvori 
chindo, chi sññlcdcs figer hand f. L. I. annal, f 63*7.  qvidam ex Orientalibus 
Francis adiens Caroluni, nomine Odo, vir fortis <7 prudens, egit que c onfili o fio, ut 
cum DANIS bene pugnaretur, qvi jam multis annis Caroli regnum vexabant, zmaqve 
die ex eis centum millia caderentur, Ex hoc ille Odo clarus ¿7 infignis habitus, 
¿7 a Rege fecundus fignificatus, cum ad eum venerit uno tantum fervido comite con- 
tentus, da dog paa dette Sted ikke andre kunde forstaaes, end de i Frankrige omkring 
strippende Rsver-OomxaZnier, imod hvilke denne Odo, Cbronicon Laurisbeimenfe
kalder Udo, ved saa herlig en Seyer har giert sig berømmelig. Liaesaa siger og den 
(ïe ©Cfatîbt ttlHenricum Aucupem, som hand ffenkte denHel. Dion^ili Haand., at, fra 
den Tiid af, da den Hel. Martyrers Viti Been bleve bragte fra Paris i Corbey i Sach
sen , hvilket efter SIGBERTI GEMBLACENSIS Cironographia er beet an. 3^5. havet 
del Frankiske Kongerige ikke nydt nogen Rolighed: neqve enim poftqvam translatum 
eft corpus a nobis, civilia vel externa ceffavere bella. Eodem qvippe anno DANI ¿7 
NORMANNI regionem noftram invaferunt. WITICHIND. 1. c. f. 6z8> da dog disse 
Danflc og Normamd havevåret en af deres Flrdcrneland udgangen Colonie, udi hvil
kes Lykke eller Ulykke de hiemme tilbage bievne med Skiel ikke vare berettiget til at tage 
nogen Deel, efterdi en flig Colonie ikke anderledes kand ansees,end foi» et fra Hoved-Sta
tens Legeme afssilt Lem.
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hvori de Danste bleve overvundne, maatte altsaa nsdvendig 
Deere fort inrod denne Gormo, (5.) At man ingen Aarsage har 
til at difputerc lcenge om Konge « Navnet, efterdi, siden disse 
Folk pan deres viitloftige Streifferier ofte har refpetaet 
res Feltøverster , fom Konger, og paa saadan MaaLe , som 
ADAM. BREMENS. L. I. biß. ecclef. c. 33. udtrykkelig sign'/ har 
havt deres egne Konger til Sees : Erant & alii Reges Danorum 
vel Nordmannorum, qv 't piraticis excurßonibus eo tempore Galliam vexa
bant'. faa kand det nreget vel verre, at der paa famme Tid kand 
have vceret baade en Kong Nuba, (x.) Cnuto og saadanne fle
re / og det saa meget desto mere, siden Annales Fuidenfis vidne, 
at i det ovenmekdte Slag under Amuipho tvende flige Danste, 
eller rettere at tale, Frimste Konger, tillige stal vare drahte: 
in eo praelio cæfifant duo Reges eorum, Sigefridus fcilicet ¿r Godefridtts, 
og den i Danste àtïczvitLter hoyt forfarne D.OEA^s wor- 
M1US LAV., monument. Danicor. f 269. Méldkr, at MÑN i forrige

Lider

(k ) BIRCHERODIUS in Specimine antiqva rei monetaria Danoram, p.7^. meener, 
at denne Ksngc Nuba og Harald Blaatand har vêt een Person oq maaffce bekommet det
te Navn l Daaben : Nec aliter in te Uifimtis, siger hand / qvis fuerit ille Nuba, Hex Da- 
ni<e, qvi tempore Hemici Aucupis ad baptifmum coaflus fuit, qvam ut Har aldus 
Blaatand fit, cujus converfionem incepit Henricus Auceps, fed perfecit Otto M. filius 
ejus, ficfovfitan inbaptifme di flus. Men dersom det havde v teret denne ltrrde Mands 
Alvor- at overbeviise os om denne sin Gisning , burde Hand forst og fremmerst have be- 
viist, at dette havde varret et paa de Tider brugeligt Christne Ravn ; mig synes det me
get mcere troligt, da TORFÆUS melder Din en Konge i Jylland, ved Navn Gnupa, 
som den Dansse Konge Gorm har flaget Giel, vid. Series lieg. Dama- , p. $7. at dette 
maaffee ide hrdensse Tider udi Dannemark har vcrret et-brugeligt Navn, folqelig af 
samme ved Afskrivningen Nuba, Cnuba, Cbnupa, og endelig ved Forseelse Chiupa og 
Chuipia er bleven giert. Men saa let som fligt per ofcitantiam librarii har kündet 
skee: ligesaa let har man af Cnuba, kundet gisre Cnuto, chnuto, chnitto ; hvilket 
alt nu kand vcrre os lige meget, i det ad rem prærentem det er nok, at den paa de Ti
der udi Dannemark egentlig regierende Konge selv ikke har beedt Cnuto à Nula. Ig 
hvis nogen med GUNDLING in Difp. de Henrico Aucupe /. 27. not. 9. vilde troe, at 
den afHenrico Aucupe overvundne Cnuto havde just v<rret den gamle ÄongGorms Ssn, 
om [juilfen torfæus in tri fol. bifior.c.i.3.&4- beretter, at hand har hersket over 
en Deel af Jylland : vilde vi ikke vcrre der meget imod ; thi det erso mueligt, at denne 
var kommet sine Landsmamd i Friisland tilUndsetning, endffiout det derhos endnu ikke 
var afgiort, at Xnuto virkelig og i Sandhed havde vwret Konge i Jylland; thi dersom 
hand ellers intet havde eyet andet end hvis hans Moders TKxra Fader Harald Klak hav
de ssenket ham, havde det endnu ikke kundet udgiore et Kongerige, i det TORFÆUS selv 
l. c. cup. /. ikkun kalder Harald Klak enGreveafHolsteen, oq i den Henseende synes at 
have glenrt sig selv, naar hand gior ta, hr var en Arving til sin Morfaders Jordegods 
i Holstern, til en Konge i Jylland.
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Tider pleyede at tillegge de Kongelige Printzer t Dannemark 
den Konges. Titel, saa snart de begyndte at commandera et 
fR ever Compagnie tti Sees; hvormed og den ost bencevnte 
Torfæus istenimer, naar hand in tri fol. biflor.p. il. siger: Regum 
certe filios, cum piratis duces fe praeberent, Reges appellatos conflat : ( y.) 
og endelig (6.) at saa viit som end Skribenterne i deres For- 

taUelse 
(*)  Da jeg allerecde for turn Tiid side« havde ffrcvet dette , og tut, som oven er berork, 

haver last vores beroiirmeligeJnstitz-Raad GRAMMS larde Epistel, hvori hand, efter 
hans Såane » p.249. ad p. 254. grundig og viitloftig beviser, ar torfæi Fore
givende om denne Cnutone nmuelig kunde have Grund : saa tager jeg det ikke i Deteenk- 
«inI, her at revocare demie min Mening, havde og gandske udeluft denne Note, hvis 
jeg ikke paaden ecne Side gierne vilde overlevere Public» dette Arbeide saaledes, som 
jeg har havt denTEeeatophrse detín Conieílu Peri!luih-is Societatis, paa den andenSide 
gjorde mig en Fonwyelse deraf, til saa stor en Mands Bcrommelse, hvis Omgængelse 
jeg aldrig uden med sar Forbeel har nydt, at erindre, hvad jeg ved hans Hirlp har lmdt. 

(y.) ilden denne Oblcrv.it¡on, hvorved endnu JO}1. MESSENIUS T. I- Scondiae illuftra- 
tje p. 6 s. cg vor larde OTTO sperling i hau§ Trarral de fumtne Regio nwfun- ¿y 
titulo Septentrionalibus & Germanis omni bas ¿7*  aliis ajitato, p.36.fqq. fand contere
res , tor man ikke leggesig efter udenlaudffe Skribenteres Lirsning, fordi man finder hos 
dem en storMñngde af Danske Konger narvntc ved Navn, fom man forgieves ntaae 
lede ester i vore Kronikcr. Saalcdes melder, for Exempel, gregorius tu- 
RONENSIS iu biflor. Preneur. L. IIL c. j. f. to6. ex edit. RUINARTI 0>N 
en Dansk Konge Cblocbilaicho, eller, som der staacr i andre Editioner Hr»- 
dolaico, som paa Sse - Rsvcri stal have fundet sin Grav i Frankrige, men 
i vore indfodte Skribenteres Konge - Registrér er gandste ubekieirdt. Fortsellelken om 
ham lyder, som folger: His ita geflis dani cum rege suo chlochilai- 
CHO (Hrodolaico, vel Chochilaicho) eveftu navali per toare G allias appetivit. 
Hgrefliqve ad terras pagum unum de regno Tbeuder¡ci devaflant atqve captivanti 
oneratisqve navibus tam de captivis qvam de reliqvis jpoliis, reverti ad patriam 
•cupiunt. Sed Rex eorum in litus refldebat, donec naves altum mare comprehenderent, 
ipfle deinde fecuturus. Qvod cum Tbeuderico nunciattim fui flet, qvod fici licet 
reflo ejus ab extraneis fuerit devaflata, Theudcbertum, filium fuum., in illas par
tes cum valido exercitu ¿T magno armorum apparatu direxit, (¿vi interfecto Rege 
bofes navali predio fuperatos opprimit, omnemqve rapinam terra re/lituit. Ijgx, 
ledes tlltiöc Annales INCERTI AUCTORIS ad a. £73 ap. PITHOEUM p S6. VM 
<n Søn jSigifred, og hans Broder nalbden., som stal have stikket deres Gesandter til 
Kong Ludovicum Germanicum: obnixe flagitante s,ut Rex dominos fuos, iupra diilos fci
licet Reges,in loco filiorum habere dignaretur, & illi eum qvafi patrem venerari vellent 
cunilis diebus vitae fuse: da dog vor SAXO GRAMMATICUS L.IX. biflor. Danica 
fol.s6o.jq. HVITFELD i ft n £ n m ,n' l' ú; ?x t ip 5 : 'Z\ r e* 11 i t f t' f. 28.fqq. FONTANUS rer. 
'Danic. biflor. L. IV. f. 103. MEURSIUS LAII. bift. Dun. fid. 43. fq. ALBERT. 
KRANZIUS in dejeript. regnor. Aqvil. L. l V. Dania c. 1.3. fq. f. ips. og jcg Í9V vclfige, 
alle o-vrige Danffe Skribcnterc derudi ere sanrtydige, at Eric Barn paa de Tider har 
regieret i dette Kongerige. Og maaskee er det den Danffc Konge, der i fraguanto ex 
martyrum in Ebbekeflorp qviejceitiwn pujfiwef.spt. ap. LEIB NITI UM Li ar win, 
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tællelseom denne Kriigs Udgang differere, de dog alle kunde 
have Ret; thi det kand vcere mueligt, at Henrich Fuglefæn- 
geren har giort sig disse overvundne Friislænder ssatssyldige, 
tvunget deres Konge til at antage Daaben, og overalt sat ham 
i saadanne Omstændigheder/ at Lysten til at rove og plyndre 
en Ddlang er forgaaet dem; hvilket sidste, da det nmaffee 
har været den fornemmeste Fordeel, som Henricus Auceps 
har havt af denne Krug, huldricus mutius alleenefte be
retter/ naar hand in Chronico Germanico L. XII. f 97. ap. Piflorium 
skriver : Nortmanni Daniqve mari & terra depraedantur Frifiam, qvo- 
rum conatus repreffit, eosqve domuit, (Henricus Auceps) ut domi po- 
flea diu manfermt■> potius villum qv¡erentes pifiando,pafiendo, agros- 
qve colendo, qvam cwn vitat difirimine rapiendo. Nñür NU ñlt det
te fettes forud : saa leve vi i den Tillid ¡ at de iblant de Tydsse 
Staats Rets Lærere eller Hiftorici, som efterdags ville berige 
Verden med deres lærde Arbeide/ stal give sig meere Umag, 
forst at bestride vores velleii Mening med dygtigere Be- 
viisligheder, forend de fremdeles indlemme flig Fortællelse i 
deres Kroniker / hvorved alting / fom vi hidtil have vrist, fin
des saa urigtig. Z det ringeste vente vi at finde hos de Læ
rere/ som paa Tydsse Univerfiræter beklæde et offentlig Lære- 
Embede saa megen Kierlighed til Sandhed, at, da som oftest 
vores Dansse Ungdom i stor Mængde besoger deres academi- 
ffe Leidftr/ de i Fremtiden ikke foredrage og paabyrde dem 

flige
MèN i Legendis Ebbekeftorfenflbus f. 135. ibid. MVNes Rarutb, og har tilfegtet sig betl 
udr bett Tydste Historie saa bekante blodige Seyr over Sachserne ved Ebsdorf t det Lyr 
neborgiste, s» 88o.v«ret!igesaadan en Ss^Konge, hvis Krigs Tog dog tilstrives Eric 
Barn af ericO pomerano (hvis man ellers ür understaae sig fremdeles at tilleg- 
ge denne Konge dette Skrift, da man har fta liden Formodning om, at hand harvse- 
tet Auñor dertil ) in biflor, narrat de orig. gentis Danor, n. Si. f. 166. ap, LINDEN- 
BROG, maastee af den Aarsag, fordi hand har opmuntret denne Printz dertil, folge- 
lig har givet Anledning kil dette Tog; saa at det var nfornoden, saaledes at fordreie og 
si'de det Navn Harucht eller Rarutb, for at giøre Eric Barn deraf, som bahn i hans 
Tfdste Rigs-Historie T. i. p. 2^. lit. d har giort ; At jeg stal forbigaae andre flige 
hos de udenlandste Sknbentere under Danste Kongers Navne forekommende Sse-Hel- 
ter. fordi dette er en Sag, som ikke egentlig sigter til vores §»yemerke. Ligesom vet 
og desuden er bekiendt af Historien, at det i a'ldgamle Tider ligeledes harv-rret bru
geligt i andre Kongeriger, at kalde de kongelige Printzer Reges og de Ko -gel. Prinzefler 
Reginas; hvv'oNî GREGORIUS TURONENSIS aileeitC kand vise osadstà'ge Exem
pler i conf. RUINARTI not, a, ad L. IV. c. 13. f, 153, & net, b. ad L. V. c, 50. f. 2.65.
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flige urimelige Ting, hvorved de nsdvendig formedelst fore
fattede Meninger indtages afRingeagtelse for deres Fcrderne- 
land / vel vidende f at Kierlighed til sit Fcrdernelands Mre in
gensinde kand stilles fra en god Borgers Pligter.

§. 14.
Jñ/ farede Tydste Publicister fort/ var Danmark ikke Da â 

blevet overvundet afTydstland: hvortil havde det da vcrret 
nodig/ at Kong Henrich Fnglefcrngeren havde anlagt Marg- Auceps har 
grcrvstabet Slesvig? Jeg svarer: X®5*

Judicis officium eft, ut res, ita pondera rerum Slesvig v
Qværere, qvæfito pondere tutus erit. modbeDê

Hvis Historien i de âre Tider meere var bleven trakteret1 e’ 
af Jurister og Politicis, og det ikke havde vcrret eenfoldige 
Prcrfters og Leviters Haandverk/ som i deres Kloftere og iDîuii» 
ke -vilcurter ikke bekymrede sig om videre / end nuda facta : 
skulde vi sinde meget derudi aldeles ikke/ og meget gandste 
anderledes bestrevet/ end det nu er. Thi en Jurist eller Po
liticus horer ikke rt Factum faa snart fortælles / hand jo strap 
er betcrnkt paa at examinerez om? og hvad for en Grund i 
Retten dermed har vcrret forbunden? vil man nu applicere 
dette paa Marggrcrvstabet Siesvigs Indrettelse, vil det snart 
vise sig / at de vanvittige Munke i deres Kloflere have/ som 
man siger for et Ordsprog, hort ringe / men ey vidst i hvilken 
Bye det var. adamus bremensis siger: u.c.40. sicHen- 
ricus viffor APUD SCHLIASWICH, QVÆ NUNC HEIDEBA DI
CITUR, regni terminos ponens, ibi & MARCH1ONEM STATUIT, 
¿3*  Saxonum coloniam habitare prœcepit. Hermed mener nucoN- 
RiNGius at hand har vundet Spillet; thi endstiont ADA
MUS bremensis, som allereede er sagt, er over 150. til 160. 
Aar yngere, end den Sag / hvorom hand striver/ og hverken 
de tvende crldere Skribentere, witichindus oôdithmarus, 
ikke heller nogen anden trovcrrdig Hiftoricus, som har levet for 
Adami bremensis Tider mcelder med et eeneste Ord om 
dette Marggrcrvstab Slesvig : saa paastaaer hand dog/ at man 
ikke vel kand kalve det i tvivl/ faasom cypræus in annal, epifi.

0 2 sle¿vt‘
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Slefvicenf L. I. c. 6. tfilet om tit sfifidfiN fifHenrico Aucupe op
byg t Grendse-Fcestning, fettende dertit: ejus veftigia non longe 
ab æde Heidebuienfe fupereffe, ut de ea re dubitare nemo pofltt, & vul
go Oldenburgwn vocari; CRANZIUS Oßlfifi t I)fill5 Chronica regno
rum Aqvilonarium L.IV. defcriptiorùsDaniæc.ip.f 14-6. fteitUUet dkt- 
med overeens , i det Hand skriver: Rebus Germanis Henricus Rex 
præer at, qvi tutandis regni finibus vigiles oculos circumferens, qvum 
int eiliger et, Danos ex confvetudine maiorum in Saxoni am excurrere, 
duxit in eos, limitibus etiam tranfcenfis ultra Eider am, exercitum, 
expugnatam urbem tunc florentem Slefvicum, Saxomim fecit coloniam, 
CONSTITUTO IBI MARCHIONE, qvi rem adminiftrans fines im
perii tutaretur. Ia vor store conringius laker sig, ligesom 
fordum ogsaa goldast in præfat. derer ReichSoAñtzungcn 
fa. sag viit forleede, at hand bifalder nogle ellers lardteTyd- 
ffes / i fen*  CRANzii og peuceri gamle Fabler , og setter dette, 
som en merkvcrrdig Sag, dertil, at det heele Danffe Rige af 
Lette Marggrcevssab formodentlig har bekommet sit lyrffe 
Navn Dmmemark! Perqvam fane veri fimile efi. ere hans Ord, 
ORTUM HINC ESSE DENEMARCÆ NOMEN IN GERMaNIA 
USITATUM, cumqve primum pertineret ad fol am illam Cherfonefi 
Cimbri cæ partern ab Henrico I. & Ottone M. Juhjugat am, POST AD 
TOTUM DANIL REGNUM, ETIAM QVOD EST ULTRA BAL- 
TH1CUM SINUM, USU POPULARI FUISSE TRANSLATUM, (z.) 
Saa let nemlig er det os Menniffer, at vi lade os overtale 
til en Ting, om hvilken vi eengang af en forefattet Mening 
ere indtagne! Thi hvo ffulde vel tcenke,at ved en fu dkom- 
men reen og uinterresseret Sinds-Beffaffenhid en Mand, 
der besidder en saa grundig Indsigt i Historiffe Sandheder, 

som

(z.) I Herr Hvf-Raad von GOEBELS Edition blive bisse Ord saalrdes allegeret, at 
Lcrseren ffukde mecne, at de stode cranzium i samme Connexion med de fore«
gaaende, bvilkct doa er falskt, og derfor maae erindres, paa d t en (wer dets bedre 
kand gime Forskiel paa, hvilke der ei'eCRANÉH, og iw'lE CONRINGII Ord. Sa
gen selo haver vores ANDREAS VELLEIUS in Orat. de origine appellationis Regni 
Daå,og de« oven bem Idle H-rr Etats Raad THOMAS BARTHOLINUS ! hen alle
reede benævnt Difputation de Regni Danici nomine forsvaret ! Ja ogsaa vores Hoyl>rrde 
HerrIustitz Raad Gramms ineerbersrte Epistel '•c “■ f.2 3 vsqyt ad finem, giver 
heivm meere Oplysning, at deta tsaava ubillig, at aaae samme her førbf. Oa vi tør vel 
ft ie, ak strå lidet vores oven opdagede Danne,„ark i Holland h»r fit Navn af 
Marggrcrvitad- e Siesvi,, ligc frg Hoot l) >r satnmr mrdVeett det her v«t>.'ide 
Nanger-gefia Vrncrvnelft.
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som conringius visselig har havt/ ffulde fette sññdan Tro 
til cranzium og cypræum, som begge have levet i det XVI. 
og XVII. Secuto, udi en Sag/ som skal vcrre ffeet i det X. 
Secuto ? Dog vi ville her lade den af conringio sandelig 
uden al Grund forebragte Mening om Oprindelsen til 
detRongerige Dannemarks Ñavngwelse blive urørt, og 
alleene undersege: Øm da de Tydffe Staatséts Lurere 
have nogen Aarsag/ i denne ncervcerende Controversy at 
urgere Lmod os et Marggrsvskabs Stiftelse udi Staden 
Slesvig?

§- 15»
Det er bekiendt/ at den Danffe Konge Godefredus etter Bevils / <rt 

Gotricus havde i Sinde/ for mange Aarsagers ffyld/ at binde 
aa med den mcegtige Keyser Carolo M., og at hand / da hand vig aldrig 
endnu var en Printz, der gik frugtsommelig med store Des- 
feins, og attereede / fo ni eginhardus c. 14. de vita & geflis Ca- tura.nm 
roii M. siger / havde gi ort sig de mrrliggende Obotriter under
danig/ og ftemdeles efter hans lykkelige Tog r Friisiand f da 
hand, folli Annales INCERTI AUCTORIS ad a. sio. ap. PITHOEUM 
udtrykkelig meelder r havde tilveye bragt en Tribut af 100. 
Pund/Maaffee fattet i Tanke at conqveteve heele Tydffland ; 
Idet mindste melder eginhardus /.c.selv/at hand haver 
truet Carolo M. at hand ubedet vilde give ham enVifitei hans 
Rtsidentz Aken/ hvorudi hand dog formedelst hans tilige Masfa- 
cre, (fom nogle tilskriv? hans Son andre hans Betientere/end- 
nu andre een af hans Vafaller, oq atter nogle en ©reeve afHol- 
land eller Loven/ der maae have forrettet samme enten Greven 
afFlander etterBiffopen afUtrccht til Behag/) er bkeven for« 
hindret. EGisiHARvi Ord/ id ^.reuberum ere disse : VItinum 
CONTRA NORDMANNOS, QVI DANI VOCANTUR, primo pira
ticam exercentes, deinde maiori c laße lit tor a G alline atqve Germanise va
jeantes, bellam fuß pt um eft ; qvorum RexGodefridus adeo flpe vana infla
tus erat, ut totius Germanise flbi promitteret poteflatem. Friflam qvo- 
qve atqveSax ni am haut aliter atqve fluas provincias eeflimabat. flam 
Obotritos vicinos fluns in fluam ditionem redegerat, jam eos flbi vefliga
les flecerat. flad abat etian,t fle brevi Aqvisgrani, ubi Regis comitatus

■ erat, cum max urnis copiis adventurum. Nec ditiis ejus, qvamvis va- 
Q 3 nijflmis, 
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nifftmis, omnino abnuebatur fifis, qv'm putaretur tale aliqvid inchoa
turus >nifi feftinata morte fuijjet pr ¡eventus i nam a proprio fatellite 
interfectus , & fuce vitee ¿r belli a fe inchoati finem acceleravit, 
Men som under denne Godefndo det faa navnkundige Dan- 
nevirk er begyndt at bygges (om hvilket Annales Regum Franco
rum , som ellers ogsaa ere bekieudte under det Navn af Anna
lium Laurisheimenfium, og om deres rettt forfattere har soraar- 
saget meqen Tvist iblam deLcrrde, hvilket dog ikke henhorer 
til dette Sted/give tilforladelig Underretning/ ad a, gos. f. s9. 
ap. reUber.) deels for at fette Mññl for Caroli M. seyerrige 
Vaaben hvormed hand havde underkastet sig heele Sachsen- 
Land; men deels maaffee for derved at bedekke de Danste 
Lande og at giere sig meere stikket til den forehavende Expe
dirá i Tydstland; (a.) Saa gik hans Efterfolgere/ Hem
ming, en g andste anden Vey / thi kort efter Goåefredi ulyk
kelige Mord/ blev Freden imellem ham /Hemming, og Ca
ro lu m M. fluttet (b.) og derhos PÑÑ begge Sider aftalt / at

Cyder-
(a.) wivlte fotbumCONRíNGius ¿Le. 7/. paaz af denne Vold / somGods-

fridus havde ladet forfærdige til at befæste sit Riges Grendser / par vieret dette samme 
Dannewirk, som Harald siden igien Har ladet jette i Stand ; dogihansnotirsynes hand 
iglen at rette si.; selv f faa der i jaa Maade ey behoves videre Refutation. Ligesom dets 
uden intet tydeligere kand siges, end de Vidnesbyrd ere, som man derom her og der fin
der dos Skribenterne. F.E. ide forderorte Annal. Laurishelm. /. c. heder det: Gode- 
fridus folut a clafle ad portum ) qvi Scllestorff dicitur, cum unh erf o exercitu venit, 
ibi per aliqvot dies moratus limitem regni fui, qvi Saxouiam refpicit, vallo munire 
confiituit , eo modo, ut ab orientali maris fimi, qvem illi Ofterfalt dicunt, usqve ad 
occidentalem oceanum totam Egi dora fluminis aqvilonarem ripam munimentum valli 
praetexeret, una tantum porta d imi fla, per qvam carpenta & eqvites emitti recipi 
potui fle ut. Hvilket noye svarer til dets endnu ovrige Ruderibus, ñf hvilke man ogsaa 
kand beviise , at REGiNCWø.m» derndi maae have taget feil, naar hand meener, 
at denne Vold har vsret bygget prxdfe langs med Eyderen.

(b.) Annales INCERTI AUCTORIS ap. PITHOEUM ad a. 8¡o. sige limpiiciter: Go- 
def ri do DanorumRege mortuo, Hy em mingas, filius fratris ejus, in regnum fuccejfit, 
ac pacem cum Imperatore fecit, 0 g ad a. 811. heder det hos dem: Condita vero inter 
Imperatorem utriusqye gentis, Francorum videlicet & Id anorum, juxta fluvium Egi- 
dor am {pax') vicijjim fecundum ritum ac morem fuum datis faeramentis confirma
tur , og mere finder man ikke derom i Annalib. Regum Fr ancor, up. REUBER, ad dicl. 
aa. 810. & 81 c. Men adamus BREMENSIS er det/ som her synes at tale af en hoyere 
Tone / naar hand L. I. hiftor. ecclef c. 13. siger : Extingo c aditus Got ufri do Hemming, 
patruelis ejus, fue c e fit, qvl mox pacem cum Imperatore faciens EGDORAM FLU
VIUM REGNI TERMINUM ACCEPIT; hvilket da oZsàa ALBERTUS STADEN- 
SIS, der desuden/ som allereede er erindret/ i alle Stykker ligesom i blinde skriver ud
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Eyder- Strsmmen/ ligesom fra crldqamle Tider af, faa og i 
Eftertiden skulde vcrre Grendse Skiellet imellem (c.) begge 
Riger Dannemark og Tydfkland. Som nu denne Fred af 
^ey (er Ludovico Pio og Kong Gotofredi Sonner an. 925. er 
bleven stadfceftet, hvorom de meerberorteààs/. pithoe- 
UM ad d. a. ma'ldtfom folger: Imperator cum filiis Godofridi pa

cem, 
efter ham, ml aa. gm. & $"■ uden videre Betivnkm'nq igientager. Dog dette ere 
ikkun Ord / som kand Hinge fremmed for dem, som ikke have indseer denne Hecke Krigs 
Samnicnhrna. Thi med denneTakcmaade: Egdwam fluvium Regni terminum ac
ception ÁDAMUS BREMENSIS ikke sige / at Keyferen her forst pro auétoritate og 
decretorie havde sat Kongeriget Dannemark sine Grendser indtil Eyder-Strommen; thi 
som fligt alleene kund-ffeeafen Seyervindere, men Carolus m. aldrig havde vundet no- 
gen Sever enten over Godefrido rDer hans Efterfolgcre : Saa falder denne Formodning 
afsig selv bort, uden at den behøver at bestrides: Men da Godefridus ikke lsnger vilde 
lade sig nvye med disse sit Riges vamle Grendser, men med Magt videre udbrede sit 
Herredømme : saa ril AD AMI bremensis Talemaade allem- givetilkicnde : Rong 
Hemming har herudi givet noget efter, og stcrvt fit minde til ve gamle Grcnd- 
sers Fastsettelse. Her er derfor ved denne Freds,Slutning ingenlunde inæqvalis pa. 
cifcentium conditio at antreffe, paakolgelig er det aandsse falsst, naar henricus 
WOLTERUS in Chnnicu Bremenf. f 24. ap. MEIBOM, siger; ¿J1 tunc obiit Godefri- 
dus, Rex Dania, c um qvo tempore Adriani Papa apud Danos Carolus bellum grande 
¿T durum fecit, ¿T fuccejfor ejus Hemmingus fe Carolo fubdidit, qvi ref gnat ip fam 
partem Regni prope Albiam abhinc usqve in Oderam (Eidoram) fluvium, qvem acce
pit pro termino Regni fui, ut fundaret Archi-Epifcopatum ecclefia Hamburgenfis pro 
toto Septentrione. Thi ikke ti i etNkstc gammel Skribent tilssriver Carolo M. en Seyer 
over de Danffe ; saa at den Franzos joh. de monsserolio gaaer tillige mcd wol. 
TERO for Mit, naar Hand i epißol.feletf. ap. MARTENE ¿T DURANDUM, epift. 
45. f. 1407. T. II. ligeledes foregiver om Carolo M. : Nec mora, nec reqvies, DAN OS j 
St ecos, SI avos adverfwn ipfum Cardum foederatos invenit: qvos omnes UNA EX
PEDITIONE EDOMUIT ET submisit Thi vmendffiont hand udi dette Styk
ke beraabersigpaa rich ar dum de st. Victore, saa er dog det en HiftoHcus, ¡'em 
har floreret i det 12. Secui«, følgelig ved coævormn almindelige Tavshed ikke kand an- 
seeé for ettilstrekkekigt Vidne.

(c.) Conring selv Mivlder, at der ikke fattes Bevl'iskigheder, at Eyderen allereede for 
Christi Fodsel har v vret holdet for Emndsestiellet imellem Dannemark oa Tndff- 
laNd, in not. Mfc.ad L.I. c, 4. /.s. de finib. Imperii, f. /43. edit. DN. GOEBELII. 
Og har det sandelig vivret en ignorantia adfeéhta hos den l<rrde Tydffe Publicist stACOL 
CARL SPENER, naar hand in notitia Germania antiqvaL. !.. c. 2. f. s. litt, i, har 
gidet ffrive: qvando Danorum infula ¿T Scandinavia exciderint ex Germania com
plexione pr er fus ignoratur. Dania autem & Saxonia limes a Carolo M. Ei dor a amnis 
conflitatw e ft. Thi dersom hand ikkun uden Affedt havde villet eftertanke koranforte 
AD AMI BREMENSIS Ord, paa hvilke hand beraabcr sig: saa havde hand deraf kun« 
det uddrage denne, og ikke nogen anden, Senfum, som vi nyelig have forebragt; faa# 
fom ¡B Annales Regum Francorum ad a 808. allereedc forklarer, at Rong Godeffidus, 
da hand vilde omgive fit Riges Grendser med en Vols, haver Hand traft sam
me tangs med Efdcren,til etubedragellgt Rtendetean at Lrdercn i saa 
Ver har vceret, som vi have sagt, ven yderste Grendst af hans Rigs.
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cent, qvam ipfi petebant, cam eis in marca eorum (d.) confirmarejuffit ; 
saa kommer nu den hele Sag derpaa an, at nogen iblant de 
Tydffe Hiitoricos grundig forklarer og beviiser / at Staden 
Slesvig ( (som den Tiid allereede var en beromt Handels- 
Plads / hvorndi Engelcmderne og andre Fremmede dreve god 
Kiobmandffab/ har vieret/ og af àâ Laurisheimenf. ad a. 
toi. fid. ap.REUBER. udtrykkelig er kaldet det Danske Ri'
ges Grendse imod SachseiI/) siden af de Tydffe er unddra*  
get de Danffes Herredomme. Nu formoder jeg noyagtig at 
have beviist/ det Henne Fuglefængeren ikke har fort nogen 
Kriig med de her i Kongeriget boende Danste, folgelig ikke har 
kundet fratage dem dette Stykke Land; ffulde derfor dette 
Marggrcevffabs Stiftelse vcrre ffeet: saa maatte dette Land 
under een af de foregaaende Tydffe Konger allereede vcere re
vet fra Dannemark. Dog fligt erindrer jeg mig ikke / at no
gen Tydff Skribent ffulde have sagt/ folgelig lader det sig og 
ikke her fette forud; og efter flige Omstændigheder er 
Slesvig altid blevet en Deel afDannemark. (e.) Men 
sporger man, hvad der i saa Maader ffal giores af disse 
den crrlige adami bremensis Ord: sic Henrflus viøor.APUD 
SLASVIG, QVÆ NUNC HEDERYE DICITUR, REGNI TERMI
NOS PONENS ibi & Marchionem flattât Saxomim coloniam ha
bitare pr £ c epit ? hvilke CHRONOGRAPHUS SAXO ad a. ¿13. 
$.153. mange andre/ trolig har skrevet efter ham: iienn- 
cusapud Sliasvick j qv£ nunc Heydiba dicitur, regni terminum ponens 
Marchionem ibi ftatuit-, saa tt0er jeg/ OtADAMUS BREMENSIS 
haver halv i Sovne lcrst hos en Frankisk eller anden Skribent 
det/ fom vi tilforn §. 8. have muldet om culto dibus limitis 

Danici,
(d.) Dersom nogen udñfdiffc Ord vilde fluttt til et Dannemark ante tempera Henrici 

Aucupis, kunde hand komme meget let til rette dermed.

(e.) Za at dette ikke er en blot ConjeÄur, men en-fuldkommen historist Vished, lader sig 
og deraf beviste, naar man betemker, at Henricus Auceps ufeilbarligcn tilforn havde 
maattet demokre dette navnkundige Dannevirk, forind hand i Staden Slesvig kunde 
oprette et Marggreevstab. Men nu var endnu i Ottonis Kriig med de Dunste, som de 
reencOrdhos adamum KR.’.mens em Mrykkelig gier tilkicnde, L.n. c.i.termi- 
mDanorum apudSHastvicb olim -pofitl, ti. e. valgen, son»d>eDanske forkurm VtO 
Slesvig (under Godafrido) huvOe oprettet, og Keyseren maatte fvisl torceré den, 
fsrend handkunde indbryde i Kong Haralds Land.
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Danici, og da hund ikke har vidst/ hvor hand ffulde feredet 
hen, fordi ham intet var bevidst om det i Holland opdage
de Dannemark: fim maae hand have dromt, at dette Marg- 
grcrvffab ffulde ssges i Slesvig, som det Danske Herredom
mes yderste Grendse. Vilde nogen indvende og sige, at faa 
grov en lapfus snaatte man iffe íiítcvnfe Adamo Bremenfi, og i 
det mindste maatte hand have havt Vished om, at Henricus 
Auceps havde bcsirstet sine Grendstr imod Dannemark: saa 
vil jeg gierne lade mig det indbilde, naar man ikkun vil sege 
denne nye anlagte Fcrstning ikke paa DanffBund og Grund, 
men udi een de Tydffe tilhorende Egn. Thi til at bcfceste, en 
Grends Plads havde Henricus Auceps vel kündet skride, ikke 
fordi hand havde overvundet de udi Dannemark boende Dan- 
ffe, men fordi hand som en klog Herre ikke vel kunde tror 
Land-Freden formedelst denne mcrgtige Nations naturlige 
Tilboyelighed til Kriig, uden at conrinGiUS med sine Til
hængere derefter i dette Argument torde formeene, at finde 
nogen sårdeles Trost til at bestyrke deres Foregivende; thi 
dette er en Virkning af Stats Klogskab, og om denne ellers 
ypperlige Regent vel er at formode, at hånd har havt den 
Indsigt, som ALBERTUS CRANZIUS, dog med enfalffLon- 
feqventz, tillegger ham : intellexifi'e Regem cum tut undis regni fini
bus vigiles oculos circumferret, Danos ex confiestudine maiorum in Sa- 
xoniam excurrere. Dog vilde det t saa Fald vel ikke giores no
dig, at man af flig Grendse - Feestmngs eller Marggrcrvffabs 
Anleggelse ffulde i Fremtiden giore megen Ophcrvelse, (f.) 

fordi

(f.) De fieerste Tydsse Publieistcr, hvikke vi her alleene saa loselig og fom af uugefchr ville 
bcrsre, have en forunderlig Mening om Marggmvssaberne, i det de jnart indbilde sig, at 
samme prxcife have bemerket Grcnds-Fñstnl'nger, snart afmaale dem efter det Begn'b 
man kand have om et stort Fyrsteudsmme. Begge stags Tanker har allereede mei 
BOMIUS i« nut. ad Cbrw. Garnit. Scbaweitb. T.I. Script. Rer. Germ.fpip. forkastet 
som urigtige, og i Henseende til de sidste siger hand med god BetLnftomhcd: mibiper- 
fuapfiimam eft Maream efe pagi alicuius partem five TERRITORIUM NOCI ITA 
MAGNUM ■■ sgasom man og udi de af Hani ederfc Annalibus Gandcrsbeimenfibusp^ip. 
finder et Gave-Brev, hvorudi den Keyserlige Printz Ludolph igien har overladt Marg- 
gr.rven afBrandenvorgOervnl >. Marggrervssaber af det ikke langt fra Staden Solt- 
wcdel beliggende og af hans Herr Fader óttoneM. hannem forarede Stykke Land, Ser- 
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fordr ikke alleene de celdre Tydffe Skribentere witichindus 
og DiTHMARUs ikke have agtet samme Umagen vcrrd i deres 
Krsniker at ncrvne, nren og disse ikke kunde give det mindste 
Beviis, hvoraf man maatte giere Slutning til den Danske 
Nations Friheds Forliis. Thi herer ikke den Rettighed at 
bygge Fcrsininger hos et hvert Folk, som nyder sin naturlige 
Frihed til res meræ facultatis ? Er det ikke saa, atintet uden 
Fordrage kunde give en anden Staat den Magt at hindre den
ne Majestcets Rettigheds Brug? Hvad drage vi da deraf for 
Fslger^ naar vi ansee en Grendse Fcrstnings Opbyggelse med 
fornuftige Oyne, uden at det er venteligt, at et friit Folk har 
dermed villet tcenke paa sin sierre Sikkerhed? thi det er jo til 
alle Tider saaledes gaaet til, at frieStaarer havetroet hinan
den det versie til, og derfor midt udi Freden bcvået sig, for 
iKriigs Tilfcrlde at vcere i Stand ti! at giere Modstand. 
Frankerne have aldrig undertvunget Indbyggerne i Enge
land , og alligevel sinder man under Carolo M. Comites, 
Cuftodes & Præfeétos limitis Britannici, Saasom Annales 
Laurisbeimenf. ad a. 799. mcrlde 0M kN stig GMVe Wido, 0g 
eginhardus om en Grcrve Rutland, som begge have for
valtet denne Post. Og Carolus M har vel aldrig befriet Spa
nien fra de Saraceners Aag, som af joh, ballando m not. 
ad Eginhard, c. 4.p. 8 S2. fub Utt. o. letttlig kand beviists , ikke dets 
mindre sinde vi hos autorem miraculorum S. Genulphi c. 2. p.99. 
og i BALuzii T. i.Capital. L.3. c.74. p.7t>s. ikke utydelige Spor 
om Marggrcevffabet Spanien, hvorom og fornævnte Anna
les Laurisbeimenf. ad a. glo. NUklde. S0M det NU er gñndske U- 
rigtig, at under Carolingerne end een Food breed af de Dan
ske Lande nogensinde har hort til det mcegtige Frankiffe Mo
narchie, (g.) men meget meere, da Tydffland under Ludo- 

vico 
»«mt kaldet, hvilket man ikkun obiter tor ansee / for at see vores nu nyelig anforte 
Menina stadstrstet. Thi naar den Keyscrliae Printz af en Landstrekning har kündet 
bortstenke Marggmvffaber; hvor stor maae da vel ^ert Territorium have verret?

(g ) Thi det er allereede erindret, at det ikke af nogen dygtig Skribent kaud giores beviis- 
ligt, at det Tydffe Rige mider den Danste Konge Godefrido nogen Fvrdcel over denne 
Nation stnldev«re tilvoret; og vi have i foregaaende hort/ at alleSkribenteredemdi 
m eenige, atLsrolu^l.ved det af demie Fyrste befrygtede Overfald ikke var vel til 

Model 
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vico Germanico blev et eget og fta det store Frankiske M onar^ 
chie adffilt Rige, man expresse har regnet sammes Grendser 
fra Kongeriget Dannemarks Grendser ; saasom witichin- 
DUS CORBEIENSIS L I. Annal, f 637.ap. MEIBOM, herom siger: 
Lothoivico autem a Rheno usque ad fines Illyrici & Pannonice, ad Oram, 
alii Oder am quoque fluvium & TERMINOS D ANORUM imperium 
erat: Saa er det ligeledes gandske ubevilsiigt, at den paa de 
yderfte Grendser af Tydffland beliggende Stad Slesvig af 
Kong Henrich Fuglefangeren er frataget de Danffe og giort 
til et Marggravffab. Og falder jeg billig i Forundring over, 
at den meerbenavnte velleius, der dog ikke var vant saa 
blind hen at troe z ikke nsyere har underssgt denne adami 
MEME^8I8Beretning/ men har ladet sig noye dmned/ at 
sige om dette formeentlig oprettede Marggravffab : quod ejus 
durationem cum mora Adami in Paradifi nemo inepte comparaverit. 
Lanat mere har den oven bemeldte ypperlige Danffe Etats- 
Raao t Herr thomas bartholin her udiseet, hvilken, som 
hand iblant vore er den (*)  eeneste, som udi denne Sag med 
Ret har forkastet adami bremensis utilstrekkelige Udsigem

R 2 de,
Mode; 3 det hlføSilc hkder detGotofridas Normamtorum Rex SUPERBE Carolo 
minatur. HERM. CONTRACT, ad a, foi. EndssivNt 11U siden HENRICUS WOL- 
TERUS udi de aiierecde anfvrteOrd in Chron. Bremenfl. f. 24. ap. Meibom, siger: Et 
tutte (fc. a. 776.) obiit Godeflridus Rex Dama, cum qvo tempore Adriani Papa apud 
Danos Carolus BELLUM GRANDE ET DU RUM fecit, ¿r flucceflbr ejus Hem- 
mingas SE CAROLO SUBDIDIT, qvi RESIGNAT IPSAM PARTEM RE
GNI prope Albiam abhinc usqve in Oderam fluvium, qvem ACCEPIT PRO TER
MINO REGNI SUI, ut fundaret Archi-Epiflcopatam eccleflte Hamburgenfls pro tote 
Septentrione; saa gieldcr dog tu saa uue Skribenters Vidnesbyrd ved de «ldres almin
delige Tavshed mindre end intet ; og kunde vi iblant andet tore cd Annalibus Lauris- 
heimenfibus, hvor lige alting paa begge Sider ved den Fred, som Carolus M. har giort 
N'.ed Hemmingo, cr tilgaaet, da dct heder, at den blev sluttet congredientibus ex Htru- 
<pue parte utriusqve gentis, Francorum fcilicet ¿t Danorum , duodecim primoribus 
juper Jluviunt Egidoram, datis vie i flint fle eundum ritum ac morem fluam /aeramentis. 
Havde dcrfore den udi den borgerlige Rets Videnstab saa ypperlige carpzovius var
ret ligciaa forfaren i Staats Rettens Videnssab oq de did henhorcnde Skribentere af 
de midiere Tiders Historie > havde hand neppe tröstet sig til, paa det ovcnanfmte Sted, 
at beraabe sil paa eginhardi Vidnesbyrd, som visselig i dette Stykke intet har skre
vet til de Danskes Nåel.

(*)  Dog maae vi nu feite ham vores mecrkemâte Herr IustitzRaad Gramm ved siden, 
som den der iden ost anforte Epistel har saa grundig clåu-ret dct formeentlig oprettede 
Marqgrirvssab SIcsvia, at det vil koste alle Tydssc Publicister Umag, fremdeles at an
vise samme et Sted i deres Syftematibus juris publici. Vi ere forsikkrede om, at ingen 
stal fortryde «t líese det, som a. p. 271-280. derudi cm denne Materie er afhandelt.
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Le f fortjener her at ncrvnes. Hans Ord L forberorte Depu
tation de Danici Regni nomine §. 6. ttè disse * Præter ADAMUM 
BREMENSEM in qvæftione de Marcbionatu in finibus imperii ah Hen
rico conflituto ohfllnatum filentium efl Scriptorum hujus ætatis, qvi ta
men Hernici gefi a fufe ¿r accurate profecuti fiunt, neqve caujfaeft ulla, 
ut tam infigne fucinus, unde tantus Henrico fuiflét decor, omififfent, 
qvod nefcire non potuerunt, fi unqyam fuiflet editum -, negligere non 
debuerunt, qvi mults minutiora ejus facta prolixius laudibus celebra
runt. An itaqve bæ Rremenfis Monachi fiabulæ vetuftifllmcrum audio
rum filen tiis preponderare debeant, cordati judicium fit Le ¿loris.

§. i6._
EmMkriq Dersom dette nu forholder sig Medes, som jeg visselig 

S6e $,qf£ troer, at denne Sags Sandhed stal stinm, om rkke alle/dog 
8å nogle af mine uparthiiffe Lcrfere i Ovnene: Saa haaber jeg, 

at en hver oprigtig Lcrrer af dm Tydste Staats-Ret i Fremti
den med mig stal see derhen, at det hidindtil vedtagne al
mindelige Præ judicium om Marggrcrvffabet Slesvig af 
deres Syftemaribus og Compendiis bliver ndelukt, og ADA
MUS BREMENSis meb sine opdigtede Beretninger forviists 
til ganlle Kierlinger paa Lunfe Torvet, til hvilke flige Fabe- 
ler best stikker sig. Jeg venter og, at man ikke metre faa 
driftig i fom hidindtil, udi Lectierne over den Tydste Rigs- 
Hiftorie stal fladre i fleng om en de Danffes Fdmygclse. 
Men allermeeft haaber jeg, at ingen meere paa saa sandig 
en Grand ffal bygge sine Beviisninger om det gandske 
Kongerige Dannernarks Undertvingelse og Underka
stelse under det Lydste Rige. Thi endstlsnt man hidindtil 
kand holde Skribenterne de5 til gode, at de ere fulgte den ab 
mindelige Tradition; saa venter man Log for det Tilkommen
de, at de enten ville kuldkaste vore anforre Beviis -Grunde, 
eller omgaaes lemftkldiger med os i Dannemark, end f. E. 
Len icerbe Editor af det Com-mAaniste Verk Herr Hof-Raad 
Goebel i Helrnsted (h.) i. c. p.215. litt. d. har gjort, naar 

hand 
(h.) Vi Ntvvne denne lMde Mand, ikke k den Abstat, ligesom fjant) var de» eencste, som 

i dette Stykke havde forncrrmet de Lanffe. Bihave allerede forben tilstaaet, at den
ne Mening er saa got som almindelig, ikke alleene iblanr se Tydsse Staats, Rets Lerere 
vg Histom-Skmm/ men at endog vore egne Land-må, ikke engang de midtagen, 

lom
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hand striver, de Danste havde yppet en uretfcrrdig Kriig imod 
Henricum Aucupem, og Mtitittet tilkwbt sig Freden Mkd tit 
overlade dette Marggrcrvstab Slesvig. Henricum I. ad juflum 
bellum Dani rapinis & invafionibus fuis excitaverant, atqve ut ejus vi- 
Horiarum curfum fiflerent, eo ,-qvod MarchicnatusSlefvicenfis nomine 
deinde venit, pacem redemerunt. Oß Vîl st g salde î inderlig Fot- 
undring over om endnu nogen fremdeles mrbCYPRÆO, en faa 
tit sige splinder nye Skribent vilde reise sig op imod os, som 
denter saa dumdristig uden nogen Undseelse herud; fabulerer, 
tit hand ikke tilleene i..?, c,6. har undersmaet sig at determi
nere Stedet t hvor Slagets imellem Kong Gorm og den Tyd
ste Konge Henrico Aucupe stal vcere steet, men taler stia dri
stig om Freds-Gonditionerne, ligesom hand selv havde seek ta
bulas pacis og havt dem i Hcmderne. Prœlium à/,siger hand, 
prope Siefvicum & Hexamilium commiffum eß. Oyin & urbem Slejvi- 
cum fl or en ti fem am potentiffniamqve expugnando cepit Hernicus ; 
hvilket impertinent er digtet / fordi ikke en ceñiste gtimmel 
Skribent taler et Ord om Slcsvigs Erobring. Qvo tempore 9 
farer Hand fort, & pacis conditiones a Cafare oblatas acceptare, 
inter tilas concedere coallas fuit, ut Slesvici Marcbio , hoc efl , Dux li
mitaneas confli tuet et ur, qvi fines illos tutaretur, & ab injuria ¿-ma
leficio defenderet, qvod a Danis illam Saxonite partem continuis incur-

conventum, ut SIefvici Romani Imperii limes effet,qvod antea Ei dor a 
flumine terminabatur. Ita urbs Slejvicum, qvæ tunc Heideba nomina-

tiam illis, qvas diximus, conditionibus recepto, pax inter Imperatorem 
& Regem Dani £ efl conflituta. Thl Vi htitibe hkvtMd tit have bk- 

R 3 viiff,
soni hâve skrevet i de nyere Tider, have, indtil nogle faa, fulgt denne Vildfarelse. Vi 
maatte derfor forfatte etheclt Register af Antagonifter, dersom vi vilde opregne dem 
alle. Og altsaa erAarsagen, hvorfor vi her have navngivet den eene Herr Hof-Raad 
GOEBEL, ingen anden, end fordi vi formode, at, da conringius er den eeneste 
af alle den af vs angrebne llicñs Zorfara kere, der har foredraget benneSag iennatur- 
lig og sammenharngende Orden, nogle åserr maaffec ville vcere begierliae selv atefter- 
see den hsyt ,meriterte CONRiNGII foromtalte Verk, og liene hane Beviisliah.'dcrwed 
vore ; dadet formodentlig mestendccls vilde ssee, at den ffionne Edition, hvilken vi have 
Herr Hos Raaden at takke for, vil taves til Haanden. Vi brkiende ellers oprigtig, at 
have sverdeles Hoyagtelse for Herr Sof- Raadens Fortieneste oa La-rdom. rn fit fa,
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vrist/ at føvbiHenricus AucepsifBe har fort nogenKriig med 
de Danske i Dannemark/ det da ikke heller har vceret forno
den, at samme for at imodstaae hans seyerrige Vaaben har 
tilbettelet, etter ved et anseeligt Stykke Lands Aftrcrdelse dy
re kiobt sig en Fred. Og da vi derhos have vceret faa difcrer, 
at vi ikke reent have berovet Henricum Aucupem den Laur- 
bcrr-Krands, hvormed hand hidindtil affine Landsmcend, 
i Henseende til de formeenttig over de Danske erholdne Seyer- 
vindinger, er bleven prydet, men atteene forklaret, at det har 
blot vceret en Colonie, som hand har faaet Overhaand over : 
saa overlade vi det gierne til en hver/ at hand ogsaa herefter/ 
saa ofte denne Kriig fortcelles/ maae paa de i Friisland boende 
Danffes Reigning giere denne fin Helt med fin Roes og Be? 
rommelse saa herlig / som ham selv lyster.

i'7.
Hidindtil see vi altsaa endnu den Danffe Crone udi sin 

MîHên' naturlige Frihed, og den af Publicisterne samme paadigtede 
steKonge »-.- Lehnbarhed imod det Tydffe Rige udi ingen Maade beviist. 
å. Dog maatte defige : om man endstiont vilde tilstaae/ at de 

aj7 Henrico Aucupe undertvungne Danske have vceret Friis- 
lcrnder, og at Marggrcevffabet Slesvigs Stiftelse var en blot 
og bar opdigtet Fabel, som aldrig var ffett, vaafolgelig/ at 
deraf intet i Henseende til Danmarks Lehnbarhed kand bevii- 
ses: saa var det dog uimodsigelig sandt, at saavcl Keyser 
Otto den Store / som hans Son Keyser Otto H.har under
tvunget Danmark/ og forbundet det som et Lehn-Konge
rige til det Tydske Rige. Det vil altsaa giores nodig / 
ak vi ansee Keyser Ottonis M. og Ottonis il. tvende Kru
ge / og igiendrive de ugrundede Meninger, som den stor- 
ste Deel af Skribenterne herudi have. De Danffe, heder 
det / naar der hos Herr Hof-Raad goebel in not. ad con- 
Ring i.c. htt.d. tales om Ottonis M. Kriig, havde strap ef
ter Henrici Aucupis DOd paa np ^sver Fjendtlighed intoS det 
Tpdffe2xige, i det de havde drabt ikke alleene K.eyserens 
Gesandter, nren endogsaa Marggrceven af Slesvig, 

havde
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havde fløyfet den der vcerende Foestning , bragt Vender
ne/ foi li havde lagt under det Tydste Rige / under de
res Aag/ og forfulgt de Lhrrsine paa det grummeste. 
Ved faadan Gagens Best'affenhed havde Keyfcr Otto den 
Støre intet bedre kunder føretage imod disse trøl^fe 
Naboer, end at hand havde stört dem Kriig paa. Og 
fee ( Under over Under! maatte man Ker billig udraabe,) 
Gud har felv erklæret sig for de Tydstes retfærdige Vaa- 
ben. Otto .A4, har trangt sig igiennem indtil det Hav, 
hvorved de øvrige Daissre provinzer stilles fra Jylland, 
og har derved opreist sig er evigt Seyers TegN/ i det 
hand har kastet sit Spyd i G^en/ og kaldet det efter sit 
Navn Ottenfund; Og endsWnr hand vel efter den 
starpeste Rcet havde kunder gi^re meere : faa havde hand 
døg heller villet lade Naade gaae før Retten, øg derfor 
vefigien til Deels tilbage givet de Danste, hvad hand 
havde frataget dem, dog med ingen anden Vilkor, end 
ar hand havde giørt deres Kølige til sin øg det Tydste 
Riges Vafall. (i.) hahn i sin Reichs Histørie P. //.p. e4.

siger 
(i.) De Tydsse Skribenter handle her altee med Kom Harald, ligesom deimem behager.

LAMBECius, uden atnaevnehvem hand hårlaget det af, siger/.--, at hand ikke askee
ne er overvundet i en Trcfning af Ottone m. , men endogså« fanget. Theodoricus 
a NIEM in Tr. de privilegiis ¿f juribus irnperii circa inveflituras Epijcopatuum, fol. 
166. tip. SCHARDIUM in Syntagm. traft atuum de Imperiali iurisdiftione, foregiver, 
al Kong Harald, saa snart Hand merkede Oteonis Ankomst, var gaaet ril Skibs, og flyet 
li! Svcrrig, hvor hand hemmelig havde holdt sig op, indtil Otto med sin åieehavde 
vendt sig tilbage iglen til Tydsklanv : Idem qvoqve Anguß US (Otto M.) cum grandi exer
cita ad regnum Danta transfretavit, in qvts tunc pagani dimtaxat habitabant. Rex 
vero Dania illius temporis , cum Imperatoris adventum praj en tiret, navali prafidis/ 
ad regnum Svecia, cujus habitatores etiam Chrijluni non noverant, METICULO
SUS AUFUGIT, UHI TAM DIU LATITAVIT, DONEC IMPERATOR RE
CEDERET de dania. Men hvor noyc Theodoricus a NIEM maa have 
bekymret sigvmdenDanskeHistorie, sirre viafdet folgende ndiHansForterlkelse,hvor 
hand befaler os at sogcOäente Stift i Jylland : Diffus vero Augujlus in Jutta, qvce eß 
prima provincia regni Demise, prope ip fam Saxoni um, venerabilem cathedralem ec- 
elefiam Ottonienfem de novo ad honorem Dei fundavit, ¿g illic Epi fcopum aüqvot 
viros religiojos Deo devotos ad feminandum illic verba Dei incredulis reliqvit; At 
sorbigaae andre sammesteds i den Danske Historie forekommende grove Vildelser. Saa 
skriver og BUNTING t den Brunsvigike Chronica p. 66. om denne Kriig med meget 
hoytravrndeOrd: 3 Aaret 94g. drog Reiser Otto mi o en vcrldig Rrkigs-Hcrr v 
mod Aon g Herold af Dannemark, angreb Lienderne i Jylland med jío og

Sverd,
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siger nckstkn det samme/ uden aUeme, at hand setter det store 
Seyers-Tegn vaa Oen Fyen selv/ memende/ at den der 
varende Hovedstad Odense har faaet Navn af denne 
geyser, med det Tilleeg / at Kong Harald med sin Gemalinde 
ogPrintz have ladet sig debe/ og maatte loveKeyserev 
dighed / dog ikkun Akat afIylland. Den dersmmelrge 
Herr Profeflbr Köhler derimod siger i hans Deichs - Hi
storie p.74-og gi. at Geyser Otto har ydmyget de Danffe/ 
og deres Ronge Harald har nraattet beqvemme sig til/ 
ar tage Lronen asiham. Intet at tale om andre nyere Hi
storie- Skrivere / efterdi dette atter er en almindelig Sagn r 
som stedse de esterfolgende paa god Tro og Love have antaget 
af deres Formcrnd og sagt ligesaa efter dem; som vi endog ty
delig kunde see hos vores eget Lands Skribentere/ hvilke dog 
flig grov Efterladenhed mindre kand holdes til gode/ end de 
udenlandffe.

§. i8-
Om de Tyd, Ville vi nu hore de Vidner/som enten have levet til den- 

ne Tiid/ eller dog nar derved: sit« sinde vi atter/ ikke alleene at 
ror Vasen den eene mangfoldig siger den anden imod i Henseende til dette 
w Ottonis heele Feld-Tog, men den allermindste Deel af dem veed

noget 
Sverd, ødelagte og forbrcrndte Landet til imod Skagen ved Havet, som et 
imellem Dannemark og Norge. Ingen kunde gt^re den store mcegtige Reiser 
Modstand rc. Da nu bans Reyfèrl. iTïaytt. havde stcrndt og brcendt over 5». 
Mrle ind i Kendernes Land, og ingen Kende m^dte ham, gik hand tilbage, 
og vendte stg imod Esten t»! det Lydske Hav, som man finder imellem Jylland 
og den Øe Fyen, der stsdee Hans Rcistrl. Maytt» med fit Spyd i Havet, sigen- 
Vc ; det stal hede Mttensund , og samme Navn beholder Havet sammesteds de» 
Dag i Dag er. Derefter soer Reys-ren henover paa Oen Fyen, som ligeledes 
har bekommet sit Navn afHans Reystrl. May tt. at samme til denne Tud bli
ver kaldet Ottonia. Gaaledes har baade Havet og <&tn fit Navn as' Reystr Otto. 
-Men denne Mand formader alt forstærk sin Skisdesissh d, i det Hand «onfimderft 
Staden Odense t Fyen,med den hcc'e Provintz-og dermed noksom giver tilkiende at det ikke 
Har varet ham derom at gime, at nudersoge sin Fsrtålses Sandhed efter alle Grnu- 
be- Og ncrsten paa samme Maade fci'fiwerSPANGENBERG t denne Histories Fortal- 
VAx udi den M»«sfredifte Rr^nrke, c. /3$. ikke at melde om andre flecre. Men An- 
*«!es Nonefienfes-, sollt t EDMUNDI MARTENE oa URSINI DURANDI CoUeftie- 
fie veter. Scriptor.. ¿7* Monumentor. Tovt. IV. ekk lñdrykkede, CVS heNldi alternierst Urig
tige , naar de f-S4r>. si ae : Imperator Otto Danos vidt-, å' Godefiridum Docent eørut» 
cum omnl gente -Cbrifliamm fecit. $fjt ii[ Ottonis M. Tilder, VM' ingen Dansk Kon
ge, der hedte Goäcsrulus, og den Jydffe Konge Godcfredus, nud hvilken Carotas M. 
tzar fort Kriig, er aldrig bl .veu en Christen»
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noget ilf det at sige , for höts ffyld de Tydffe Publicister 
fornemmelig beraaber sig paa dein, :iemlig om det 
Bongerige Danmarks Lchnbarhed, som deraf stal be 
vises. Den ndencrvnte AUCTOR af Chronico Slavic o, (som dog 
langt fra ikke mer rekker ril disse Tider, mm i det mindste har 
tevet forsi i det XII. Seculo , efterdi Hand har kündet fortcelle 
os saa meget om den siormodige Hertug Henrich Loves Be
drifter) denne uvisse Au&or, siger jeg, som dog conring 
selv ikke har allegeret, fortceller os p. w. ap. lindenbrog. 
c. VII. Sagen med folgende Ord : RexDanorum negavit TRIBU*  
TUM CONSUETUM Imperio, qvi& Marcbi onem, Legatum ab Im
peratore, nomine IIe di ha, circa Sleswik obtruncavit cum fiuisl - 
Verum Otto de omnibus fie defendens regna retrocedentia Imperii recu

peravit, qvs Carolus M. habuit, fere qv a fi omnem terram Danor um 
gladio & igne va flavit, & prsfertim circa Slejvik usqve ad mare no- 
vi/fimum, qvod Nordmannos dirimit a Danis, ideo usqve in prxfen
tem diem a vi ¿loria Imperatoris Ottenfund dicitur. Qvi reverfus Re
gem Danorum Haroldum circa Slerwik contra fe bellaturum invenit 
qvibus diu bellantibus Rex Haroldus vel AI ardus vincitur, Ideo HO- 
MI AG IUM IMPERATORI FACIENS REGNUM AB EO ACCE- 
ITT, ¿T Cbrifliantim cum tota Dacia fe fieri promifit 5 nec mora cum 
uxore fua fiilicet Ghunnyld baptizatus efi, & filio parvulo, qvem Im
perator de fonte baptifmi levavit, sfi Ottonem nominavit. Et fic in 
Daciafacli fiunt tres Epificopi, Sufragan ei Hamburgenfis ecclefis Me
tropolitans, cui tunc prsfiedit Adaldagus, vir Beatiffimus. Nt0N d0N- 
ne Mands Vidnesbyrd er sandelig af ingen Betydenhed, da 
hand jo saa tydelig formader sin Uvidenhed i Historiffe Ting, 
at hand ikkealleme paa et andet Sted har udgivet den Tydske 
Konge, Henrich Fuglefcengeren, for Kong Conradi Son , 
men vil endog giore af det oven bencrvnte Sted Hedebye en 
Keystrlig Mårggrceve og Gesandt, som ffal have hedet Hei- 
debaeliev Hediba. Det et (lítfw attef ADAMUS BREMENSIS, 
sont de paa dette Sted vide at allegere fom deres Formand. 
Endffiont hand nu, som allereede oven er meldt, forsi har 
levet til Henrici IV. Tider, og altsaa hans Vidnesbyrd entz 
og for dets ffyld ikke kand tages for fulde: saa er hand dog 
langt hoyere at agte , end den nys bencevute ubekieudte Au
ctor, hvilken hand ikke alleene i Aar og Alder, men end oq i

S Agt- 
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Agtsomhed viit har overgaaet. Vi ville derfor ogsaa sette 
hans Ord her til: Otto Rex, siger hand, l il c. 2. pod  qvam 0- 
mnia ferme Regna, qvx poft mortern Car oli defecerant, fuo imperio 
fubjugarat, in Danos arma corripuit, qyos ante pater ejus bello com- 
prejfit. Enim vero tune rebellare moliti apud Iledabye legatos Ottonis 
cum Marc hione trucidarunt, omnem Saxonum coloniam funditus extin- 
gventes. Ad qvam rem ulcifcendam Rex cum exercitu fiatim invafit 
Damam, transgrefiiis terminos Danor um apud Sliasivik olim pofitas 
ferro' ¿r igne vaftavit totam regionem usqve ad mare noviffimum, qvod 
Nordmannos a Danis dirimit, & usqve ia prœfentem diem a vidoria Re
gis Ottenfund dicitur. Cui regredienti Hara Idus apud Sliafvich occur
rens bellum intulit, in qyo utrisqve viriliter certantibus Saxones villo
ría potiti fiint. Dani vidi ad naves cej)"erunt. Tandem conditionibu r 
ad pacem inclinatis HARALDUS OTTONI SUBJICITUR, RE- 
G NUM QUE AB EO SUSCIPIENS Chrifiianitatem in Danta recipe
re fpopondtt. Nec mora ipfe Haraldus cum vxore fua Gunhild & filio 
parvulo baptizat us e fi, qvemRex nofiera facro fonte fufceptum Suenot- 
to vocavit. Eo tempore Dania Cismarina, qvam Jutland incol¡e appel
lantyin tres divi fa Epifcopatus Hamburgenfi Epifcopatui fuit fubjeéla. 
Servantur in Bremenfi ecclefia præcepta Regis, qv<e fignant, Regem 
Ot tonem IN SU A DITIONE REGNUM DANICUM TENUISSE, 
adeo ut etiam ille Epifcopatus dotaverit. Og dette er jllfi dkt ffllîb 
me / som haud i sit lille Skrift de Situ Dandep.sa ap. LINDEN- 
BROG siger/ og hvormed siden andre / soin pleye at strive ud 
efter ham, som ft E. HELMOLDUS in Chron. Slavor. L. I. c. 4, 
p._ 54Ç. CHRONOGRAPHUS SAXO ad a. 942. ALBERTUS STA- 
DENSIS, p. up. ap. BOECLERUM, CRANZIUS, l.c.L.IV. c. 19. 
p.197. LAMBECIUS, L. I. Orig. Hamburg.p. 10. MNtydlge sitMMk 
overeens. Men alle disse gielde intet meere end adamus , 
af hvilken de have taget deres, felgelig ansecs alle ikktlil for 
eet Vidne/og fattes altsaa endnu een troveerdig^criptoreoL- 
taneus. Dog vi ville i dette Stykke eftergive endnu Meere , 
end man de jure kunde fordre af os; Vi Ville, for at feye 
Le Tydste Publicister/ sige / at denne Indvending f at ada
mus bremensis ikke har levet just til Keyser Ottonis M. Til
der i endnu ikke er tilstrekkelig nok/ at giere hans heele Vid
nesbyrd magtesles. Alleene vi have neppe resolveret os der- 
ttt, saa reiser sig et andet Tvivlsmaal imod denne vores Skri

bent.
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bent. Man merker alt for tydelig/ at han- er en Hykler , -er 
gierne vil givre en Elephant af en Myg. Man finder strap 
derpaa en deylig Prsve l il c.u. hvor hand meget storpm- 
lende kalder Keyfer Ottonem Dominatorem omnium Septentrionis 
nationum, hvilket er faa grovt et Storffryderie, at det ey en
gang fortiencr at igiendrives; og ligesaa hoyt skrydende klin
ger det her/ da det heder, Otto haver foretaget et Tog til 
Dannemark/ poflqvam omniaferme regna, qv<e pofl mortern Car oli 
defecerant, fuo imperio fiibjugajfet. Thi VUk -kt fñNdt/ Ñt deNNt 
Expedition, efter den almindelige Sagn, an. 948.var fore
taget, eller torde man iitopaa lupoldo a babenberg, som 
i den Traétatu ,de 7x1o Principian Germanorum c. 2. udtrykkelig set
ter Aaret 952. naar hand figer: Haraldus Rex Danorum Ottoni 
fub a. D.DS2, fubjicitur, & ab co regnum fufcipiens Chriflianitatem in 
‘Dama fufcipi permifit -, ’ saa kunde man strax invende derimod at 
Otto allerforst an.9z0.har dragt Slaverne i Böhmen til Ly
dighed , og an. 955. endnu har fort Kriig med Obotriterne, 
som dog begge have varet Garoli Scepter underkastet; 
men nu kand det grandgivelig bevises, at dette Tog til Dan
mark forst er gaaet for an. 958. og saaledes falder vel 
dette Argument bort. 'Men da Otto den Store allerforst 

S 2______________________an.

(k.) Maaflee lader Aars-Tallet, då Ottonis m. Expedition imoi) deDanfle er fleet, siz 
bevl'i'ie ved deune tilforladelige Gisning. Nemlig witichindus siger udtrykkelig 
L.IU.f.66/. Viftmt eft pacem jam datam Redariis oportere fare, eo tpvod tunc bel
lum adverfus Danos urgeret. Mell Otto M. laae paa bdl Tlid i Feldteil imod de Re
darios , da Tidende cm hans Sons Ludolphi Dod blev ham tilbragt, som af selvsam
me wrriCHiNDi Vidnesbyrd l. c. f 650. er aaben bar, hvor hand siger: Dudulfus 
autem filius Imperatoris - - Italiam adiit, qvo agente annum fere totum diem 
extremum obiit, toti Francorum imperio relinqvens fuo funere vulnus durum. - - 
Littera autem obitus ejus allata funt Imperatori cum effet in militia, qva militavit 
contra Redarios, qvi fatis plurimumlacrymarum pro filii interitu fuit. I)a till denne 
Prinjcs Dod illdfaldcr VIII. Id. Lcptembr. Aar 957. som af hermanno contra
cto ad a.mf.314 «p. URSTISIUM, DITHMARO L. II. Annal, p.333. og i Co». 
tinuatione REGÏN0N1S ad a.f/7. p, jg, fq, et' klart : saa er det let at begribe, at alle 
de tage feil, som sctte denne Kriig i Aaret Y48. og at af Aars - Taget 948. t det ringeste 
mare alores 958. Saasom og foronimcldte Annales Novefienfes ap. MARTENE ¿j 
DURANDUM f, $40. T/P. have aldeles Uret, naar de feite Aaret 96;. i hvilket denne 
Expedition ffulde varre fleet. Men at man ellers tilforn ikke har Niort meget af Otto- 
nis M. Kriig, cr klart, foruden fvranforte, ûf HERMANNI CONTRACTI Tans
hed, som sandelig ikke havde forgiet det, dersom Kcyseren havde undertvunget og vuiv 
det et Kongerige.
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an, 961. fuldkommen har undertvunget Kongeriget Irán: 
faa giver dette reneste tilstrækkelig nok kilkrende, hvor langt 
Kryst rOno paa -en Nid endnu var fra at opnaae CaroliM, 
Stor hed ; ikke at melde om den Magt , fom Carolus M. har 
havt i Spanien p og at Fran krige har vcrrec hans Arve-Eyen- 
doms Kongerige. Alligevel er dr k visselig ikke ffeet uden Aar
sag , ar andre rerdere Tydste HistorieSkrlvere i deres Kroncker 
intet strrdeies har fortalt om dcn:e Krug; Thi saale'ees tier 
DiTHMARUS gandste dermed , naar man undtager dm eene 
Linie: Occidentales fedat, DAMOSQUE FEROCES, som staaer 
inProlegom.I. II. p. ^o.^.LEIBNIT.Og CONRINGÎUS kñttd ikke sinde 
ßg derudl/ hvorfore witichindus ligeledes ikke har antegnet 
denne Kriig; thi man finder hos ham intet videre, end l. in. 
/.à Lisse Ord: Populus proOt tonis laude - - memoravit,- -eum — 
Datier - armis vicijf ?. Men hvo veed ikke z hvor uvist det

gemeene Mands almindelige Sigende?
Fama malum, qvo non aliud velocius ullum : 
Mobilitate viget, viresqve acqvirit eundo.

Men Conring havde let kundet giette, hvoraf disse vakssere 
Skribentcres Taushed kommer, nemlig Ottonis Feld Tog env
íes saaledes, som vores saxo grammaticus harbestrevet 
det f der p. IS2. figer derom: Superveniente Harald^ Cœfar Jutiam, 
utpote regio dudu vacuam nullo reßftente permenßts, qvum Lymici Jt- 
fius objeélu tune temporis Wendalam aqvis claudentis ulterius excur
rere vetaretur, conjeci a in undas lancea non fblum iter ad Eidorum re
flexit , verum & SIMILLIMUM FUGÆ REDITUM HABUIT. 
Si q vi dem baft am, cujus ußum habebat, maritimos in fluflus relinqvendi 
monumenti gratia jaculatus > futim freto vocabulum indidit. Verum ut 
impetu gravis , ita exitu vanus apparuit. Haraldus qvippe ardentiJff 
mo curflu abfcedentes hoftium reEiqvias inflecutus, Epponem extremi 
agminis ducem cum iis, qvos reperit, trucidavit ; dkt er at fige MU 
Danff: Aeyser Otto hentede et got ^>kind fuld af Hug 
L Danmark, og de kloge Tydffe Skribentere troede, at der var 
bedre gandste at ffiule og fordolge, ion viit mueligt, denne 
mislmgedk Handel, end at tale og strive meget derom. 3

det
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det mindste er det troligt^ at witichindusí flig politist Ab- 
sigt har ladet dette Keyferens Feld»Tog blive urert. Thi da 
hand/.///.à-/.à fortæller f hvorledes den imod Keyser 
O tt on em Moriste Fyrste W icm annus har umaget sig at faae 
Kong Haralds Venstab/ eg tragtet efter at indvikle ham i 
Kriig med Keystren^ og derpaa ». udtrykkelig siger, at 
Krylerm har forundt de, efter den nu brugelige TaloMaade, 
i Ukcr Marken boende Slaver, som man da kaldte Redarier, 
Fred / paa det hand med dets sierre Eftertryk og Iver kunde 
ryste sig imod de Danste, hvilke uden Tvivl formedelst den 
med Wicmanno fiutteie Allianz havde bragt Keyseren i Hao 
nist: (I-) tvifurneft, heder det I pacem jam datam Redariis oportere- 
fiare» eo qvod tunc bellum adver fus Danos urgeret, ¿r qvia copia rai- 
nus fufuer ent ad duo bella pariter confidendal) SUN havde Man fo 
billig kundet vente denne Krigs Bestrivelse af ham, hvis ikke 

S z flig
(l.) Detkandogvel være sandt, at deDanffe strap fra Keyser Ottonis M. Rcgierings Be- 

gyndel'e af ^weijtfreifaabaiît et Sindelav imod ham, at hand ikke kunde vente meget 
gor at dem; I detrmzcste »».elder WITICHINBUS udtrykkelig om dem , naarhand 
Lvlt Annal, f. 647. »ft wffrføe tf, hvad for Mender pan de Tuder, da Ottv-M havde 
traadttilMgrermgen, Sachsen-, à, rettere at sige, det Tydsse Rige, som nu havde 
udvaldt en Sachsiff Prkntz til sit ovcrste Hoved, var plaget med : Multo,(¡vippe Ulfs die- 
lus Saxonis patiebantur hoftes »Stavos ab oriente, Francos n meridie r Lotharios at? 
accidente, AB AQVILONE DANOS, itemqye Slavos,proptereaqve Barbari lon
gum trahebant certamenr og er det meget troligt, Uñar man betænker, hvorledes end» 
nu om stunder midt Ildi Christenhedeu pleycr at gaar kil, at de hinanden nær kiggende 
frie Stater gemeenlig bære et hemmeligt Rag og Afvind imod hverandre. Jeg tor ikke 
heller aflegge Juramentum credulitatis berpaa, et deDanffe, om hvilke vi forhen have 
Waaet, at Soe-Rsverie har vrrethos dem, som da vare Hedninger , tn frie Konst, 
kunde giort et Indfald iKenserens Lande , folgelig ved de iblant dem bruaelige Streife- 
rier paa hin Side af Elven feet sig om efter Bytte Maaffee har og derhos en fornem- 
tot General, føm har commanderet paa Grcndserne, fat Livet til derved ; Og for saa viit 
vil jeg ikke indlade mia med nogen i en Ord-Krng, som vilde forsvare, at ADAMI 
BREMENSIS Forlæst 'se havde Grund ; ja 'ea vil end ikke engang være derimod, om 
man vil paastaae, at pratife ■« Menfieur Hediba er blevet paa Wall- Pladsen, i hvor 
latterlig end denne Chronici Slavic! Im ng i sig solo synes. Dog maae man derved la« 
de det bevende, ogFictionen ikke strekkes videre. Thi i faa viit, naar man seer Folk 
flt extravagere i deres Jn^bildnings-Krfist uden Afbrck for Sandheden i Hoved-Sagen, 
kunde vi vel bclee dem - men for Resten lade dem gaae deres Gang uden videre Jaien- 
drivelse. Som vi nu derfor allereede oven have b vrist, at aldrig noget Margqrævffab 
Slesvig har været ti! in rerum natura, men at denne vigtige Handels - Stad hidindtil 
har været Kongeriget Dannemark underlagt r saa maa man ikke gime en Stedets Marg« 
græve af den ihielflagncGeneral, ester fabulere meget om en Tydss paa Danss Bund og 
Grund anlagt Grendfe Fæstnings Raføring, eller og vel saa ublu digte en Tributs Be
nægtelse, som ingen Tydss Konge nogensinde har havt i Da nnemark at fordre.
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flig enAarsag var ffiult der under, som holdte den gode Mand 
tilbade, reent at udsige sin Mening, (m.) Keyser Otto forsom« 
te vel intet paa sin Side i denne Krug/ for akangribe de Dan« 
ffe med al Magt. Hand giorde fom nyelig er sagt, derfor 
Fred med de Redarier; Hand giorde/ fom ekkardus junior 
de cafibus monafterii S.Galll c. IX. p. 40. vidner,en Allianz med Kon
gen i Engeland / ut cunilis viribus - - Dariorum debellaret Re
gem, Det synes og, som man snart ffulde stutte af adami 
BREMENSIS 0EÜ / hvor det heder! invafit Daniam, at hand 
uden Krugs Forkyndelse har overfaldet de Danffe, og altsaa i 
den forste Skrek/forendHaraldus, der/ som cranzius mel
der, just paa denTiid ffal havevåret betcrnkt paa et Feld-Tog 
imod de Svenfft/faa hastig i disse Egne kunde med sine Trop
per forfeye den fornodne Anstalt, forraffet heele Jylland. 
Men vilde man nu i Dannemark bruge lige saa store Ord, som 
Herr Hof Raad Gæbel, hvilket tilforn er viist/ har giort/ saa 
maatte mau sige : Gud havde stridet for Kong Haralds 
retfærdige Sag, og ladet den Ulykke falde paa hans 
troløse giendes Hoved, som hand havde truet ham med. 
Dog jeg er ingen Elffere af stige foregivne Judiciis divinis; 
thi jeg tanker altiid , at vi Menniffer ere alt for svage til at 

begribe, 
(m.) Man betragte dog dette, ogffisune saa med et uparthiiff Oye, om vor saxo har 

foment den umtlbe Cenfur, som vi Icese hos conringium i. c.f. 218 Caujfam mot i 
ab Ottone belli difftmulat Saxo , immo IMPUDENTER audet vi Horiam II ar al da ad- 
fir Here. Intet et mig metre forhadt , end Parthiiffhed ; thi saa snart denne hos en 
Historie-Skrivere faaerOverhaand, saa udvirker den, at hand digter strå mange Om- 
stMidrgheder ned en sand Historie, at man ikke meerekand Meden fra euFab.st Men 
siger C0NR1NG, at Otto har i Danmark erholdet en Seyer, tiistaaer SAXO selv ikke 
utydelig, fordi hand derpaa fortcvller, atGraev Haqvin i Norge, esterai hand havde 
hort om Keiserens Bedrifter i Jylland, har hand, forladende sig paa deSachsiffe Vaa- 
bcns Magt, vegret sig at give Kong Harald fremdeles Skat: Profilt«, flutter hand, 
Haqvivus it a res fuas non compojuiffèt, [i Otto turpi fuga ex Jutia fe recipiens ex
tremum fuum agmen Harald» trucidandum expofuiffet. MkN (¡flVbe CONRINGIUS 
oplevet de Tider, da vor Icerde TORFÆüS ved sin Hifioria Rerum Norwegicarum har 
givet den Danffe Historie et nyt Lys, saa havde hand visselig ikke giort denne Slutning. 
Thi man behage selv at efterlyse P. n. L. 7. c.f saa ffal man sinde, atGra'vHaqvili 
i Norge derfor er affaldet fra Kong Harald, fordi denne Monarch ved den Christelige Re
ligions Antagelse havde overtalt ham til at lade sig ligeledes dobe, ognufortrod det, at 
band havde forbyttet den hedenffe Religion med den Christelige. Og narstforbeiiirvnte 
TORFÆUS har o a 1. c. cap. 6. viist, hvorledes Ordene ere at forstaae hos saxonem : 
Ha y num plus fpei ac fiducia a Saxuni ci s armis qoamfuis viribus ce pifie i at CON- 
RiNGius altsaa ikke behovet af os videre at igiendrives.
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begribe/hvorledes HERREN regierer. Jeg vil altsaaikkun 
sige dette : Keyser Orto den Score , da hand drog i Krièg imod 
Kong Harald , havde med en mcrgkig Herre at bestille. Harald 
var fta hans Ungdom vandt til Kriigs-Handverkct; crânzius 
bestriver hans Vcelde ni ed faa, men fyndige Ord : Tanta, siger 
hand / fuit Haralde in felis Danite armis petentia, ut& Norwagis la- 
borar.tibus fuppetiasferret, & Sueris nihilominus invocantibus copiojo 
prtefidio non deefet. Unus erat fita ¡state Rex pr te fi antiJfmus inqvèm 
omnium vicinorum oculi precipua mitterentur tbfervantia. Deniqve 
& Atiflralem plagara, qvam Vandali tenuere, non liqvit intentatam, 
qvin & oppidum Julinum, qvod illa ¡etate in Rom er ants erat prœcipuum, 
oppugnavit,gentemqve perpulit imperata facere. Anejo M nit en ñner 
Krigs B-gyE meste iideels staaer i 
dens Frem - og Udgang henger afTiden og Lykken, eller, bedre 
at sige, af Guds Villle 04 brfluttede Raad: faa kand det 
vel vcere, at Otto M. i sit Krngs Raad har overlagt, hvorle- 
des hand vilde komme ind i Jylland; men fordi hand maa- 
stee har forglemt med sit Generalität at overveye det Spors- 
maal, hvorledes hand ffulde med sin Armée igien finde Hiem- 
Veyen ? saa maatte denne Konge Haraldus, som vi oven ha
ve hort af Saxone, VÜK ham den met» sin Skade. Narratio hi- 
fiorica de Origine gentis Danor um, n. sp.p. 207. ap. LINDENBROG., 
hvllkenaf nogle, endffiont, som vi allereede paa et andet Sted 
have fagt, uden tilstrekkelig Grund, udgives for Kong ericí 
pomerani Verk, siger os lige det samme, hvad SAXO herom 
har anteigmt: Tune Imperator Otto, qvi diffus Otto M.paravit fe 
ad invadendum Damam, - - Haraldus Rex in extremis finibus re
gni fui erat, fcilicet inHallandia. Imperator totam Juti am vaflavit 
usqve ad mare, qvod ab eo Odefitnd dicitur. Ibi enim lanceam fuam 
in mare mi fit ad perpetuam rei memoriam. Qvo audito Haraldus ve
hementer commotus ver fus Jut ia mfeftinavit cum furore magno , qvod 
intelligens Imperator fugit - - Haraldus occidit Ypponem, Ducem 
exercitus Imperatoris, reliqvi vero Teutonici fugerunt.

§. 19.

Ikke beller gik Keyser Ottonis il. Kriigs - Tog imod de Om Kesftr 
Danffe lykkeliger af. Thi ihvorvel ditmakus l iii. Annal.Otto dar 

ÍD42,
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-Met lykkeli- /-. 342. figer > Otto Danos fibi rebelles petens (a.) ad Siesvikpropera- 
8(r i Kciigen vit, ibi etiam hoftes faos foveam, qvdt ad defenftonem patrie par ata 
mo de an- poriani. gVåe Wieglesdorff {i HØglt Exemplarer ft il (l tt Heg- 

gedor med denne Parenthen : vulgo Egdora vel Eydora, 
nempe dor eit porta, Hegge, Hage ftp es famarum.. Hinc tandem 
& flumen nomen Eidora accepit, qvod hodieqve retinet,) 
vocatur, armis praeoccupari videtis, conftlio Bern hardi Ducis, fy avi 
meintet Henrici Comitis, OMNES HAS MUNITIONES VIRILI
TER exsuperat; (da tt Det dog neppe M trok/ at Daune- 
virks Erobring , hvilket er denne favea ad defenftonem patrie pa
rata , ikke ffulde have kostet Keyferen metre Umag. De Dan
ske stede efter Keyser Ottonis M. Expedition bedre paa deres 
Varetogt, og er det maaffee fra denne Tiid at regne ffeet, 

■ at de efter den kloge Dronning Thyrae Tilskyndelse Have re
pareret Dannevirket. (0.) Hvo som end og ikkun obiter Har 
lirst dets Beffrivelse hos pontanum in uft. Rer. Dame, 
f nt. og DANCKWERT in der Schleswig Hslsiemischeu 
Landes Beschreibung f.m. kand let forestille sig, at flig en 
Vold ikke var besteget i en Hast« Z det ringeste rnelde de

Dan-

(«.) Ingeu maae tillrgge disse Ord den Mening, ligesom derafkunde sluttes, afdeDanffe 
tilforn maatte hove met det Tydsse Stige underkast, efterdi man egentlig kalder dem Re
beller , som fette sig op imod deres rette Herre og Avrighed. Thi som Scriptores medii 
ævi i Almindelighed ikke have giort sig Samvittighed over / at bruge Latinske Ord i en 
anden Mening, end som de pleye at tages udi hos Auctores claflkos ; faa bemerkede og 
hos dem det Ord rebel Isre sag meget / som at begynde Kciig paa 1.1»c, ligesom VI f. E. i 
FREDEGARII SCHOLASTICI Chr on. Gintin. P. II. c. uh. og ?. III. ab init, ty Alig 
finde dette Ord i bemeldte MeNing ; ikke at tale om de Aurores, fem du tresne i« 
Giftar. I. III. f. m. 524. edit. Francof. har anført.

(<*•)  Obiter m«rlde Vi / at Danckwert har taget feil af Sagen, «aar hand Mener, at Dron
ning Tbxrr. fom hand iiub SAXONE grammatico og andre Dansse Skribcntere 
holder for en Engelss Prinzeß, da hun dog var en Holsicenss Graves Daattrr, havde 
raadet de Dansse til dette Dannevirks Opre ttelse ex imitatione af den brkiendte Skotti
ske Muur. $6i at^ong Godefridus allereede har anlagt dcnne Vold, er klart af det, 
som vi,tilforn have sagt. kaldes og i -conringii noth Mfctis f. 219. • pette Da-
“ewirk gandsse urigtig SåFe/r, hvilket vi dog meere holde for enTryhFcil, end at vl 
m'Hc impútete det den store conringio. Thi at D:megeid har vgrtt tt Slags Skat, 
er en afgiort Sag, og kunde loca hos DU FRESNE in Giftar. ad Scriptor, media ft in
ferna La finit. T. II. f. 7. øg SELDENO de mari claufn L. II. c. n.ft c. v;. give fulih 

. kommen Bcviis derom. Paafotgelig endssiont vi nu lade det staae > crhcn, om ågån
derne egentlig have inaattct betale demie.Skat til de DñNsse, som P0N2AN. hijl. Dan. 
f 'ti. foregiver ; saa er det dog klart, at Danegeldum iff c har haft nogen Connexion 
med dette Dsneåir.
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Danffe Skribenter egentlig/ at der derved har givet blodige 
Pander. Saafom den bersmnielige torfæus i Trifolio b¿- 
ßorico c.x. har anmerkct af de Zslandiffe Lodicibus, at Key- 
feren, sårdeles i Begyndelsen, forend hand forcerede det 
oftbemåeDanncvirk/ var hoyft inisfornoyet derover, at 
hans Raad og Miniilri ikke havde fraraadt ham denne Expe
dition: At Gefar, heder det der p. 42. ,concilio Procerum convo
cato QVÆRELÅM DE DANORUM MILITUM DURITIE INVL 
CTAQVE FORTITUDINE ET INEXPUGNABILI MUNIMENTI 
D ANICI FIRMITATE apud eos deponit > in medium confuter e juffos, 
qvid opus eßet? Ia at haud maaffee med nforrettttSññ havde 
maattet drage hiem igien, hvis ikke den navnkundige Norffe 
Soe-Rover og siden forste Chriftclige Konge i Norge Oluf 
Trygguinfoen, som med nogle Skibevar kommen ham til 
Hielp i havde viist, hvorledes hand ffulde fette Dannevirket 
i Brand, lcere vi ligeledes sammesteds, naar det heder : Hic 
(Olafus Trygguinus) fient entiam novijfime rogatus rationem feDa- 
naviirki oppugnandi expugnandi monßratitrumpromifit, modo dudlum 
fuum feqverentur. Cumqve, qvc comperta afferret, dicere juß'us effet, 
de facibus arido propugnaculi ligno inferendis confilium, qvod profuit, in 
medium proponit. Namqve ex virgultis , doliis ac refis pice oblitis 
iorridaqve fi epularum materia repletis incendio fa'So^ munirnentisqve 
ligneis admoto ut proximis propugnaculis injeilus ignis adbcefit, ex
templo proxima qvœqve & contigua amplexus totis fè pa/fim dijfipavit 
for tali tiis ac turribus, effufaqve doliis flamma primo v eluti ffarfa plu
rimis locis reluxit, deinde per contigua ligna & tigna ferpens una re
pente ruina omnia Danawirkii propugnacula haufit. 3 dkt MlUdstk 
ffal Udgangen icere, at Skribenterne derudieresinntydige, at 
Otto il. paa det sidste ikke har havt nogen sårdeles Fordeel af 
denne Kriig. Thi lad vare at de Danffe have tabt en Ba
taille imod ham; saa veed man dog, at en Armée underti
den kand beholde Seyeren, og dog derhos lide saadan Forliis, 
at hvis dens Feld-Herre endnu ffulde tilfcegte sig flig en Seyer, 
maatte hand soge sine Soldater med Diogenis Logte. Saa 
meget er vist, at Trefningen, som forefaldt imellem de Danffe 
og Keyser Otto IL var overmaade hidsig. Z den tit bemceldte 
b florin Olai Trygguini hedkt dkt apud TORFÆUM V, c. p. 3S.
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saaledesr Ut primum concurrerunt, atro ci film am præ Ilum utrinqve 
non fine ingenti utriusqve partis clade, majori tamen Imperatoris■ per 
integrum diem ad nodem usqve gejl um eft. Inde novis ddparatibus 
confiliisqvetriduanæ inducid dat<e, qvibus finitis prælium majare mo
le redintegratum Cæfiarianorum pi ur es abfumfit, donec adulto die Dani 
acrius invedi jam inclinantem hoßium aciem in fugam vertunt. 
Omendffiont nu en Tydff Jurist vilde forekaste os , at dette 
er ikkun den eene Partes Relation, og kand intet beviise: sa a 
ere vi dog i Stand ¡ af en Tydff Hiítorici Vidnesbyrd at be- 
vrist ham, hvor langt Keyser Otto il har varet fra at con. 
yvetere Dannemark. Thi ihvorvel gobelinus persona 
in Cofinodromio art. 6. c. 49.ft.2st. ap. MEIEONL sigtt * Otto II. pri
mam expeditionem contra Danos fecerat, qvos apud S'leftwik vicit, 
saa tale dog de aldre Skribenter ey saa stort. Man hore s. E. 
ditmarum, hvad hand siger derom, og da lyder det meget 
ringe / naar man sammesteds laser: Urbem unam Cæiar in 
tus finibus ædificans præfidio firmat, (p.) Ja det synes at Ap
petiten til Danmark er gandffe forgaaet Keyser Otto n. saa 
at hand end ikke engang har villet profitere af den indvortes 
Urolighed, i hvilken Sven Otro an. 980. fordrev sin Fader 
Harald for den ChristelM Religions ffyld fra Land og Rige. 
Herhos falder os ind en maaffee ikke urimelig Obfervation: 
¿i dersom Otro havde troet, at Dannemark var bans Lehn- 
Rige, eller dog nexu tributario ham underkastet: maatte 
hand have vceret en meget flet Juftitiarius, og fornemt sit 
nobile Judicis officium, at hand ikke havde hkvnkt stig Utroffa b, 
og ladet en Fyrste sidde paa Thronen, fom ikke alleene uden 
hans Vidende og Villie havde bemestret sig Thronen, (q.)

men
(p.) End og denne Stcrd ex flrax 6. Aar derefter Iglen indtaget af de Dansse, uden at 

Otto IL des Aarsage vider e har sogt at hevne sig, fsjtn CONRlNGius felv in nota 4. 
fdy. tilstaaer, og ditmarUS udtrykkelig siger.

(q.) Ja maassee erdet sscet just i Ankecdnmg af denne SvenOttonisRebellion, at forbe- 
rmrlbte Stad er af de Dansse sgien taget fra de Tydsse. Thi Keyser Ottonis il Kriig 
imod Danmark indfalder i der Aar $>75 eller 976. som kand bevmcs as ditmaro 
f.342. Hos vore Dansse Skribenter sinder man herom liden Oplysning, i dct det sy
nes at de ffeerste ikke dave erindret sig - at fle re Ottones end een har herffet i T«' |t- 
iand. Derfor hverken saxo grammaticus eller huitfeld, eller meur- 
siuS; eller beringius rak der ringeste om Kong Haraidi Knig med Ottone 11.
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men og dets nden besmittet fine Hamdet med sin Herr Faders 
Blod / ja selv giort sig Umage for at udrydde den Christelige 
Religion af sine Lande. Det er cy Heller troligt , at Kong 
Harald sññ aldeeles stulde have gaaet Keyseren som sin Lehns» 
Herre forbi, at hand ikke engang skulde have klaget for ham 
imod sin trolose Son, da man vel dog i flige Tilfalde vender 
sig til qandffe frennnede. Ja vilde man end sige, at hand 
for sin Person havde vildet med Taalmodighed lide den ham 
tilfoyede Uret: saa havde dog de Geistlige ikke taugt dertil 7 
som de, der i denne Forfolgelse saavel som i andre maatte 
vente den haardcfie Medfart, og son; derforuden vel allerer» 
de paa den Tiid vidste den fkionne Troens-Artikel, at Keyle- 
ren er den ChristeligeKirkes overste Forsvar og Foged, hvilken 
Larbdm tillige med det dominio direéto 3 fom ham rilkoin 
over Dannemark , havde blevet et herligt Motiv, (r.) at dem 
ne gode Herre havde burit foreene sine Vaaben med Kong 
Haralds og flaae tit med Sverdet, om hand end aldrig ellers 
havde havt nogen Tilboyelighed til Krug.

§♦ 20.

Dog vi komme endnu eengang til at tale om Keyser Ot- Om åse 
tonis M. Feld'Tog. Vi maae nemlig endnu erindre dette, at bav/bekom- 
da denne ellers store Fyrstes Armée maatte fege en saa bedre- met Nav» af 
vetHiemvey udaf Jylland, er det neppe ventelig, at,defore-^"-m.?

T 2 givne

Dm cenefte pont anus f 132. melder noget om den, dog tf fint med faa Ord. Men 
TORFÆUS handler Udforlig derom i hans Trifolio hifiotico p. ji. fqq. og , bift. 
Norcveg' T. II. f. 1^1. Pli-

(r.) Kong Harald lod sig ikke saa plat fordrive fra sit Kongerige. Det kostede endnu et 
blodigt Slag, som maatte give Udfaldet, enten hand eller hans Son skulde beholde 
Kronen, udi hvilket dog Harald tabte oa fik det dsdclige Saar, af hvilket hand siden 
dodc. Di Ville fortMe det med HELMOLD! Cbron. Slsvor. I. i. c. Ord : H*.  
roldas licet ab initio Regni fui fensper fpem fitam in DEO posuerit vel tunc maxime 
Domina commendavit eventum rei, non tam dolens Jua pericula, qvam filii deli- 
ílum ecclefia angufilas. Cernens enim tumultum non poffe fedari fine praelio, ar
ma fum fit invitus, udbort antibus bis, qvi Domino ¿y Regi fuo fidens inviolatam ex
hibere nitebantur. Ventum efl ergo ad bellum, in qvoconftitfu viffa eft pars Heroi
di, cecideruntqve vulnerati multi, &c. Keyser Otto havde sandelig ikke UdkN at de- 
gaae det swrstc Felome fundet forlade Kong Harald, dersom band havde »«ret bans 
Vasa li.



148 d.8. Bevns, at Danmark ikke nogensinde
givne Skyers-Tegn have deres Rigtighed. Og m«ae de 
Tydste Skribentere gierne fette dcrtil: Sic Hannibal Cannas 
notavit. Thi lad verre at Historien om Keyser Ottonis 
Spyds Kastelse i Soen og den der ved samme forundte Til- 
leggelft af sit Ravn skal vcrre paifevet, faa troer jeg , at den 
gode Keyser maae have tcentt paa kari Fabel, om hvilken det 
heder:

Cum nimis infirmis peteret fublimia pennis
Icarus, Icariis nomina fecit aqvis.

Men at jeg skal sige oprigtig f hvorledes denne Historie fore
kommer mig: da synes den mig at verre en dygrig Legende, 
fom stikker sig bedre for eenfoldige og iettrocifoè Munke i be» 
res Closter-àales, end som i et hecl Kongeriges fornuftige 
Historie, (f) Thi at Keyser Otto M. ikke har bygget Odenfee 
udl FyeN/ (t.) som CRANZIUS tn Saxon. L. III. c. 25. og OTTO 
Fabricius L.I. Oâàfingerer/ og paa oven anforteSted i 

HAHNS
(i,) D t laker mestre ogfaa her sig giere bcvlis'sqt, ñt Skrkkenkenre have eonñinckrrt 

tvende diverfe Historier med hinandm. Keyser Otto m. gik an. 949. i Kriig imod Nors 
m«»ke«e iFrankriig, ogblcyrede, som WITICHINDUS L.lii.f. 6$i. tydelig fop 
tañer, Staden ñvuen forgievcs. Fordi hand nu blev Graven af Mandem unaadig 
derover, og denne Lxsrerede ßg med sine Lropprr fta Keyftrens Arm&, saa sdrlagde 
Keyseren siden alting i Flandern med Ild og Sverd og kod opkaste en Grelt ved Gent, 
Hvilken hand, fordi den stulde v«re hans Riges Grendse, faldene ester fît Ravn. 
JACOB. MEYERUS f hans Annal. Flandrta Fdit6 atter leere os delte. Thi od a. 
^4-. ssrivet hand: Otto Cafar - - Rotbomagnm caput Normanaia objidit, qva 
in obfidione amiß'o qvodani fuo nepote , nobili viro in Arn ulphum debacchari cœpit.

- - fed to Flan drus inteUddo - . domum fe recepit, qvem infectans hofli- 
Uter Otto - - Gandavum populabundus pervenit. Contra Gandenjes, qvi tut» 
intra Scaldem & Legiam tantum incolebant, arcem validam eduxit in ripa Legiat 
ex qva arce Cee fariar, a prafidia ctim Gandavenfibus odio implacabili continenter di- 
Í1 adiaban tur - Adhuc Cafar terram qvatuor officiorum occupavit, fojjamqve 

Ionium duxit, QVAM OTTONIANAM DIXIT, ac finem imperii eße voluit. 
Hvormed ogsaa land confereris JACOBI EYNDII in Chronie. Zelandia L.1I c. 7. 
p. 170. &“ c. s- p.Tsp. Fortarllelse, og er det ikke lidet ak undre over, at cypræus en 
indkod Slesviger i» Annal. Epifieepor. Slefuicmf L.l c. g. p. 51. har hegaact saa fkor 
en Efterladenhed, eg confunderet benat Ottonis M. med de i Frankrigs boende Nor« 
mand forte Kriig med den, hvilken selv famine Keyser harforct ' get imod Kong Harald 
»Danmark; da hand jo let knåhave erindrtt sig, atingen Rouen var at finde i 
Jylland.

(t.) Men om Kong Harald til Keyser Ottonis Amindelse, som PONTANUS / pu. 
mrener, har bygget denne Stad, derom maae and e difputere ; 3 det ringeste lynes 
Hs dette M ikke en gandffe Mundet, dog en ubcviist Gisning at oeere.
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hahns Reichs- Historie foregives, har været vores bersm- 
nrelige FONTANO 'm Cborogrnphica Danta defiripüone f.721. sa a 
meget lettere at beviife, fbm det har vcerct Orroni M.fomin» 
genFlode havde? gandffe »mueligt? at fere sine Folk over 
Beltet, elter at fette Feed paa Fyen, hvis vi ey ville fingere? 
at hand ligesom den Helt. Apostel Petrus har kündet gaae paa 
Vandet; hvilket kunde give et herligt Tillceg til de gamle 
Munke-Historier; i sier da Otto hcr verserer in propaganda 
religione Chrifirana ; i hvilke Tilfælde den ivrige Clerus for» 
dum gierne underkastede sine Helter alle Elementer, (u.) Men 
at ftemdeeles Keyser Otto ikke har kastet sit Spyd i Limfior- 
den i den Provmtz Salling Syssel udi Nerre Jylland, og kal
det det Vand, hvor nran gaaer over i den Provmtz Most, 
Otttstmd efter sit Navn, kand man deraf med god Sandheds 
Skin bevnfe, at det Navn Ote eller Othin fordum har ræret 
meget brugeligt i Dannemark, og de, ligesom alle andre Nor
diske Folk? (x.) i ældgamle Tider have dyrket en berommelig 
Helt, Othin eller Odin som deres fornemmeste Afgud ; hvor
for, ligesom de til hans LEre og Amindelse have kaldet Ons
dagen eller Odens-Dagen, sira stues det mig og troliger at

T 3 være,

(u.) Masse- havde Theodoricus a NiEM kunde lade sig dette indbilde; thi uagtet 
et de Tydsse Keyftre aldrig have verret faa mægtige til Svcs, at de kunde underholde en 
Flode ; faa heder det dsg hss ham paa den oven anfsrte Sted : Transfretavit in Da- 
tiøm, og dette selvsamme igicntagcr hand i e'ogio Ottønis M.in neinnre unionis tr. 6. qui 
Labyrinthus dicitur c.33. hvor det heder: Praterea idem Otto M. Attguflas per]ma
lit er transfretavit ad Daciam , ubi per medium annum flando inter nunc fideles, tunc 
vero bofes Catholica fidei Dacos faviffisnos, ad hoc ut ipfos ad eandem fidem qvs- 
tnodolibet convertere poflet t venerabilem ecclefiam fui nominis aedificavit, qya adhuc 
Ottonienfis nuncupaturin Niffia, (det skal Maastee hede in Julia, fifi denne Irring 
hare vi âôelcede forkastet ham i den Nota i.) qva eß pars potior ¿r fortior ejusdem 
Regni Dacorum, ex tgen fretum maris ibidem time Ottenfebe, hoc efi, mare Octonis 
tisfse in hodiernum diem appellatur.

(x) Ja endog Sachserne selv; th i disse have holdet Odin for saa MU s, at man og til dets sierre 
Forsikring om deres OmmOesse stedse vetz deres Drab, som i Gundlingianis P.XXXVI, 
p. $6. og af andre ex Capítuhríbns Caroli M. er bemeà,navnlig haver ladet dem forsage 
odin. Men om denne Ollin eller Wodan har p«ret det samme hos de mod Norden boende 
Nordiste Folk,som Mercurius hos Romerne og Erakernk/Maae de imdersoge,som forlyste 
sig med Diqtog Fabler: thi det er vel noget tørt, naar man vil flatu ere en Harmonie 
imellem Ufgudiste Nationer f Henseende til der-s Guder. Dog foriiencr den forrige 
Bistop i TrOenhiem Her: JONAS RAM! Tanker üt allstes for en tørh Gisuina som hand 
Udi kt Imb Skrift Har fremsat/ at denne vsiinns stal hare vieret Homeri uiyffe«.
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vare , at saavel Staden Odense / som og denne Odensnnd/ 
tillige nled den i vores Scelland beliggende Provincia Odda, 
eller Othsherrith og fleere andre Steder have ham at takke 
for deres Benavnelse. (y.) Men det er alle bckicndt, hvor 
fcrrdige de gainle Munke vare, naar de nngefehr havde op
snappet noget/ at indklcrde det i et vitloftig Eventyr. Som 
nu Adamus BREMENSis havde fornummkt noget om Key
ser Ottonis Tog til Jylland / og siden hort et Ottensund nav
nes : saa har hand ikke bedre kundet rime disse to Ting til
sammen, end med at foregive/ at dette Navn havde sin Op
rindelse af Keyserens Expedition. Dog derudi bifalder jeg 
ingenlunde hverken vores saxoni, eller cranzio, eller bun
ting, eller hvem det ellers maatte vare/ naar de ville bin
de Verden denne Digt/ om Svydets Kaftelse i Stranden / 
som en sandfarbig Tudragelse paa LErmet. Hvo som vil 
lyve, maae vide at give Sagen en Tour; thi dersom hand 
lyver alt for plump, troer man hannem ikke. I vore Tider 
bolder det noget haardere, end som tilforn / med al indbilde 
Verden flige Ting. Siden man iifPhilofophis er vandt til i 
alle Ting at bekymre sig em m tilstrekkelig Grund/ nnderso- 
ger man Sagen noget noyere end tilforn skeet er, da man med 
qvis, qvid, ubi, qvibus auxiliis, cur, qvomodo, qvando ? paa 
en arlig Maade kunde hielpe sig frem i den larde Verden. Et 
Barn taler som et Barn/og tanker som et Barn/men den/som 
er bleven en Mand/ afffaffer det/ soin er barnagtigt. AfFyr- 
ftcr venter man fyrsilige Tanker, af Helte Helte-Gr'erninger. 
Et Spyd eller en Lanze var tn commandcvenbe Generals 
Kiende-Tegn. Hvorledes ffulde nu saadan een kaste sin Com
mando-©tav bort? At have tabt sin Varge i Krigen / blev 

altiid

(y ) Det er alisan ey nodig at svare CONRINGIO paa hans Spsrsmaal: imm« qyei 
Otto aternum nornen potui fet freto Jático indere , fi dignitatemj'uam ejusmodi fuga 
macula feti th: mau kand NU let se, hvor Nleget endnu fand disputeres om Aarsagen 
til denne Navngivelse / oincndstiont det ellers forekommer conring som en aføfo-rt 
Sag, at Ottesundet har fit Navn af Ottone M., og hand in A «not. Mfctis f farer 
fort at sige • Lanceam ab Ottone M. in fretum Limi c um efe mi fam cum et 
ffsqye exercitum duxifet, ¿7 «omen Ottenfund ab Ot touts ido duClu efe natum ,tisqve 
eß adeo certum, ut non tantum SAXONI, fed etiam aliis Daniels Scriptoribus ex- 
pr e for it veritas illius faci i commemorationem,,
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altiib agtet for en Skam, og hvorledes ffulde da Keyser Otto, 
den ellers faa store Otto, ikke have draget meere Omsorg for 
sin Landst eller Spyd? Sandelig sierudi havde hand fore» 
gaaet fint Soldater med et siet Erctupel, siden da det paa 
den Did maatte verre ffeet paa Flugten, man kunde befryg
tet om dem, at de havde trcrdet i deres Äussreres Fodspor og 
sogt, ved at kaste deres Gevcrr fra sig, at giere sig Flugten 
faa meget lettere, hvilket man dog ikke engang kand tcrnke om 
sag crdelmo ' k'g en Nation, som den Tydffe er. Jeg vil da 
troe denne Fortallelse, enten nu saxo grammaticus eller 
nogen anden, TrosRutilusve iler, har digtet den, saa snart 
jeg begynder at troe andre Munke-Legender, og imidkertiid 
forlyste mig med nun Syncretifmo hiftorico. Hvilket formo
dentlig ingen skal rage mig ilde op, da man jo ellers pleyer 
udi de Lcrrdes Rige at lade en hver beholde libertatem fen- 
tiendi & credendi ukrcrnket.

§. 21.
Men i det jeg har saa gandffe ringe Tanker om Keyser Svar pa» 

Ottonis M. Kriigs-Lxpedition i Danmark, maae ingen fore- 
kaste mig den gamle Hiitorici SVENO AGONIS miferable Vid- nesbyrd om 
nesbyrd. Thi ffiont hand siger med terre og tydelige Ord °ttonis 
0tU Ottone M. hos TORFÆUM m trifol. biflor, p. is. : Illis tempo- 
ribus Daniamfibi tributariam fecerat propter Regts, ut arbitror, defi- 
diam, qvem fitpra meminimus gules tantum & deliciis infervire} 
saa er hand dog i sine evrige Beretninger en ret uforffam- 
met Fabelmager, og siger endnu des uden usandt derudi, at 
hand vil giore Dronning Thyræ Gemal, den gamle Kong 
Gorm, tit saaheslig en Fraadsere og efterladen Regent, då 
vi dog allereede have beviist, at hand virkelig har vceret ikke 
alleene en stor Krugs-Helt, men og en fornuftig Fyrste og 
Regent; for hvilken Aarsags ffyld man i saa Maade umuelig 
kand eller tor troe ham. (z.) Za, dersom jeg ffionner ret,

saa
(r.) 91*  SVENO AGÖNJS i hans V"retnr'nger ifk har brugt nonet s-rrdesrS Judicium di- 

feretivum, er klart as andre Steder, dcr hades hos ham. Saaledeo siler hands. E. 
vm Kong Harald,-at hand, da hand as si» Son var siodt fra Throncn, igien har for- 

rregkt
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saa synes hand at have skrevet dette, for at faaeAnleedning 
til at giereVerden bekant sine opspundne Amadis-tgtrivacv 
og Keyser Ocronis meere end Romain - lüge Kierliqhcds Aven
turer med den bedagede Dronning Thyra, saasom hand strap 
immediate efter foranforteOrd farer fort med folgende Ex- 
prcHion : Qvtn imruo eo pervenit mfolenti £, (Orto M.) ut infama 
difcrimen toto regno conaretur irrogare-, qvippefitpra memorata Regi
na (Thyrx) pudicitiam fuis pertentavit illecebris irretire -, HvSPpaa 
det har behager ham vitloftig at bestride, hvorledes Keyser 
Otto den Store har affærdiget nogle af sine tilforladeligste 
Bctienter til Dronning Thyra med kostbare Gaver, som stut« 
de aflegge en aabenhiertig Bekiendelft om den Kierlighed hand 
bar til hende, og under adskillige sode Forestillinger og smigren
de Ord bevege hende til Gien Kierlighed, imod hvilke under
fundige Lokkclstr dog Dronning Thyra som en ani en Penelo
pe nred Snildhed havde bevæbnet sig, og, i det hun i Steden 
for at vederlegge denne Kierligheds-Deneste paa behsrig 
Maade, havde af den forelstte Keyser under der forstilke 
Haab/ at giere hans Begiering fuldkommen fyldest, udbe
det sig tre Aars Efterladelse af den Skat/ som de Danste 
burde at crlegge til ham f af disse hende strap tilstaaede Pen
ge taget Bekostningerne/ fom det navnkundige Danvirks Op
byggelse udfordrede. Thi den waae sandelig vane meget flet 
forfaren udi Historien/ som ikke her grandgivelig kand merke 
en grov Fabel. Dronning Thyra var paa den Did uimodsi
gelig en Dame, som maastee i Aar og Alder kunde lignes med 
den gamle Sara, og de af Keyser Ottone til hende stikkede 
Betienter/ hvis de ikke have vceret blinde/ havde ikke havt 
nsdig at spsrge efter denne Skionheds Fodsels Brev, saasom 
hendes med Rynker og Folder mangfoldig zierede Pande for
modentlig kunde antages i Steden fordet beste Tings-Vidne. 
Og som hun ikke var Kong Haralds Gemal./ men Moder/ 

saa
Nfstiet denTñn'stelr'ge Trs r SanBct Trinitatis fidem prof&gits abjecit, da dost ADA
MUS BREN! ENSIS, føm vi i den efterfølgende J. vi-le faae at hore, silver et herligt 
Vidnesbyrd om hans sali;eEndeligt/hvormedhblmoldus inCbron. S/avQv.Lj. 
c. i>*  kattT lignes ; da det heder: iss(Jyrifti Conftj^one e vita migravit, adj crib endus 
ti'-m jiilv.m inter JjEO dignas Reges, Jed etiam tut et' gl Miajas war tyres.
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saa falde alle de Beretninger, at Keyser Otto har villet forleg 
de hende til Ucroffab imod sin Gemal/ som allereede 28. Aar 
tilforn var dod f paa eengang bort. Thi hun levede i Mg- 
teffab med Kong Gorm, filíen torfæus beffriver os fem 
en 90. Aars gammel Regent/ og efter saxonis gramma
tici Foregivende / har hun cegtet Gorm/ da hand endnu var 
en ung Herre ; thi det heder om ham f. 179. at hand har bevil
get denne Dames Begiering/ at lade hende urort i z. Natter, 
qvamqvam juvenis amori ejus flagranti]fimo animo inh ære ret*  
Omkndffiont jeg nu herudi bifalder vores Hvy - meriterede 
Herr holberc/, hvis vclssrevne Danmarks Historie jeg og 
af^elxeå for denne lñrde Mand fornemmelig her har villet 
nrrvne/ atIslcenderne drrudi maae have forscet sig / naar de 
angive Kong Gorm for saa meget gammel: (a.) faa er det 
dog vist/at denne Herre allereede er dod an. 930. (b.) hvor
for/ da Keyser Ottonis M. Kriig indfalder i det Aar 958-havdo 
Dronning Thyra allereede siddet Enke i 28. Aar, og just af 
dette hendes 28. Aars Enke-Scede kand man domme, hvor 
bedaget hun maae have vceret; thi at hun har levet lcenge i 
M-rtrstab med Kong Gorm / kand grandgiveligen derafflut- 
tcs/ fordi hendes tvende Printzer Knud og Harald endnu i 

denne
(a) Endstêsnt saxo GRAMMATICUS selv tilstaaer , ak Gorm et Mcvctt meget gam« 

ind , tbi f. t$o. figer hand VM ham : Ingentem annorum ferient lüminilus captus exe
gerat , fenecí ¿nit aci ultimos humana conditionis terminos prorogando. Hverved jeg 
loselig erindrer, at alle de uimodsigelig fare vad, som med huitfeld /: »g. fette 
K. Eorms Regieriugs Beavndelse i det Aar 9; 1. Saasom jeg vg ikke kand troe, fit 
ALBERTUS "STADENSIS har ramt det rette Aars-Tal, naar hand fetter 921. 
CYPRÆUS er herudi meere accurat ; Thi eudfliont hand ikke egentlig har sagt, paa 
hvad Did Kong Gorm har tiltt a-ite Regierungen: saa regner hand dog i hans à-â 
Epifcopor. siefvicenf p.39. K. Gorms formeentliae Indfald i Rordaibingieir, Sach
sen ogJrmiand at va-re fleet under Kong Conradi i. Regiering, hvilken, som bekiendt 
er, er begyndt med 912. og end et med 917.

(b ) Mg,, [trfe ikkun HELMOLDUM L. 1. c.med Betåksomhed; saa ffal man be- 
finte, at vi ikke have rciguet urigtig. Thi da tet udtrykkelig heder hos ham om Kong 
Hrrald : Regnavit annisqvinqyaginta, men denne HerresDod mdfalder iAaret 980. 
hvorpaa hans Gravskrift giver et tydeligt Beviis med de Ord :

Poft natale DEI, dm« feripfimus o&oginta 
Nongentos mc-ruit feandere regna poli, 

saa er Reigninzen let,at store.
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Denne deres Herr Fader Gorms levende Live ved adffillige 
See - Expeditione):, sårdeles imod Slaverne, havde giort 
flå deremmelige , CREBRIS piraticae qvœfibus locupletati, heder 
det hos Saxonem fiso. og i Særdeleshed den ferste af dem 
havde fat en stor Deel af Nordhumberland i Frygt og For- 
ffrekkelff, hvilket visselig ikke lader sig sige om Born, saasom 
og SAXO GRAMMATICUS cit.fiyp. udtrykkelig siger om dem, 
at de have fort disse Krige: cum virilem attigiffent aetatem. SñU 
synes hun ikke heller at have varet et ungt Barn, da hun blev 
gift med dennhKonge, hvis ellers den Beretning om hendes 
alvorlige Opforsel imod hendes Brudgom ide 3. forste Nat
ter, hvorom handles hos s axonem grammaticum /. i79. 
ikke er et blot Paafund. Tager man nu alt dette tilsammen : 
saa udkommer den ufeilbare Reigning, at hun til Ottonis 
Tider har varet over 70. Aar gammel. Omendffiont jeg nu 
ikke troster mig til at aftegge juramentum credulitatis for 
Keyser Ottonis Kydffhed / (c.) saa tor jeg dog forfikkre, at 
samme Herre for denne Heienæ skyld ikke har havt mange 
vaagne Natter.

§. 22.
om Chn' Men sporger man mig videre, om jeg og paa denne 

ñendomM". îRaghe vil nagte, at Kong Harald ved Keyser Ottonis m. 
Danmark Krigs - Tog er bragt dertil , at hand med sit heele Folk 
ved o««»*»  sig d^be? Da vilde jeg ikke engang agte det et

Svar vard, dersom jeg ffulde formode, at den, fom gier 
dette Sporsmaal, deraf vilde beviise Danmarks Underkastelse 
under det Tydffe Rige. Thi kiere! hvorledes henger dette 
tilsammen? Keyser Otto har givet Anledning til, at Kong 
Harald har veqvemmet sig til den Christelige Religion, fol- 
gelig er hand og bleven Lehn-Herre over Danmark? Dette 

er

(e.) Man maae forundre sig ewr, at den keerde torfæus ikke har bemerket denne 
Parachronifnnini, thi ellers havde hand vel neppe behovet den Udflugt, som man U. 
sinder hos ham, da hand ex capite caftitatis soger at frikl'ende Keyser Ottoiiei» M. for 
denne Bessyldning, da jeg dog snart ffulde'troe at band ikke til alle Tider harvmet 
meget om i denne Pnuct. I det ringesie karre vi af ditmaro L. u.f.338. at hand 
med en fangen adelig Slavinde har avlet en naturlig Son ved Navn Wilhelm, hvilken 
hand omsider har giort til Erke - Bi,kop iMayntz.
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er sandelig en egmMaade at flatte paa; Bliver dog, naar 
alting gaaer rigtig til/ ingen enten ob jus herile eller pote- 
ftatem civilem, en Herre over en andens Samvittighed / og 
hvorledes stalde da derved f at een bekiender sig til een eller 
anden Religion / den / som har arbeitet paa hans Omvendelse 
faae er Slags Rettighed over hans Person og Formue? Om- 
endstiont nu Keyser Ottonis M. Assister ligesaa lidet / som 
Keyser Conftantini M. og Caroli M. ved den Chrisielige Reli
gions Udbredelsehavevcrretsaagandste reener saa tvivler jeg 
dog/ at hand/ da hand overtalte de Danste til at antage den 
Chrisielige Tro / har havt den allermindste Tanke om Over- 
Herstabet over Danmark. Jeg kande i saa Maader snart vcr- 
re fcrrdig med mit Svar/ hvis der ikke/ som vi tilforn have 
hort/ fandtes de/ der udraabe denChrisieligeReligions An
tagelse i Danmark som en Folge afOrtoms M. foregivne store 
Seyr over de Danste / og vel med alle maatte prætendere at 
kande stoppe os Manden med den gamle Canone Logico : 
effeétus teftatur de cauila : derfor maae vi for at tiene dem 
tale et Par Ord. Nemlig vor store Hiíloricus huitfeld, 
hvis Roes bliver bestandig endogsaa i hans Aste / har meldet 
i Kong Gorms Levnets - Bestrivelst/ (d.) at den Kongelige 
Printz Harald / medens hans Herr Fader/ den bemcrldte sto
re Chriften-Hadere / Kong Gorm/ endnu levede z af den Ham
borg iste Erke-Bistop Unno eller Hunno hemmelig blev un» 
derviisi i den Chrisielige Religion. Ihvorvel nu dette ikke 
kand gotgiores / at denne Printz af Erke-Bispen ogsaa den 
Tiid hemmelig er bleven debt r som samme huitfeld har 
af cRANzio ladet sig indbilde/ og dets uden inflwia ArM- 
Epifcopor. Bremenf f. 75. ap. LINDENBROG. 0g HENRICUS WOL- 
TERUS in Chron. Bremenf f 2/. ap. MEIBOM. forCQtVe Î sññ kand 
det dog vcere os nok her at bemerke, at Kong Harald/da hand 
endnu var en ung Herre/ allereede stal have ladet see nogen 
Kierlighed til den Chrisielige Religion/ hvilket er saa meget

U 2 meere

(!) Udi denne Beretning folger PONTANUS ham f 119. efter. CYPRÆUS in Annal. 
EpiJ'copor. Slefoicenf. p. 44. MLldcr, at Har a Mus end INI følti Printz hñf levet Elke- 
Bissöp Vnno, atba»d vilde antage fig deCtznstne og deres Praster pa« bel brste. 
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meere troligt, som hand var fodt af rn Christelig Moder, 
nemlig den store Dronning Thyre Dannebood, (hvilken, som 
torfæus in trifolio hißarics c. i allereede har viist, var en 
Holsteenst Grcrve Haralds Daatter og meget omhyggelig for 
Len Christelige Religions Udbredelse,) (e.) og som hendes inder- 
ligst elstte Son, som ligeledes af torfæo i. c. />./. kand fees, 
med storste Omhue var opdraget, helmoldus m chronie» 
Slavor. L I. c. ir. sternmer i det mindste noye overeens med det, 
hvad vi nu nyelig have fortalt om de.n Underviisning, som 
denne Printz Haraldus stal have nydt af den foromtalte Ham
borgste Erke - Bistop Unno. Hvo vilde da forundre stg over, 
at denne Herre, da hand havde hort, at Otto M. fom 
SNORO STURLESOEN Chron. Norvtag. P. HI- n. 4. p. 120. & 122. 
siger, (f.) havde gjort et Lofte: At hand ikke vilde gaae tilba
ge fra Danmark, forend de Danste havde antaget den Chri
stelige Religion, om hand end derover ffulde fette Liv til i 
Danmark; naar, siger jeg, denne Herre af Kierlighed til 
Fred har nu offentlig bekiendt sig ti! en Religion, tii hvilken 
hand allereede i hans Ungdom havde været trlbo-elkg, og for 
hvilken hand maastee for havde kåret sig, dersom ikke 
verdsiige Absigter og Frygt for hans eger Folk, der i Heden- 

stabets

(C) n det mirdste siger saxo grammaticus , at hun M Aarsag har negtet hen« 
des Geinal i de tre forste Brndc-Rcettcr den ventede Fornoyelst af ê forjåde Kier- 
ligheds Frugter, fordi hun efter nozles Mening havde haabet ved den Leilighed dets 
lettere at overtale ham til den Christelige Religion. Aln e«m, ut temperantia fita 
tori locium Cbriftianifmi fueris adfciff'eret, maritalis leih blanditias det reit aß e con
ic fiant , ere hans Ord, fi /79. Ester cypræï Foregivende, ffulde man snart tevnke, 
at hun oftere maae have brugt denne usaedvanlige Rande at omvende, siden hand med 
faa stor Vished ffriver det, som saxo grammaticus ep har fvrdristet sig til at 
udgive for andet, end en bar Gisning. Thi i« Annal Epijc shfmcmj..p.49. siger 
hand gandffe pøfitive: Immo & congrefum ejus (Gormonis) ad aliqvod tempus re- 
fugiebat, (Thyra,) ut bac ret turne emn Chrijlo lucrifaceret m juum fiententiam 
pertraheret. Dog denne nyere Skribent kand intet beoiise her, og en hver seer af 
Hans Erempel, hvor ubillig Hiftorici handle, naar de lade deres Indbildnings Kraft 
Toylen for meget, folgelig vende Synene fra det forste Original, af hvmen de burde 
have taget deres Beretning.

(f.) Og dermed er og Islandernes Vidnesbyrd hos torfæum in Trifid. bi flori c. 
samtydig , hvor det heder: Votum concepit Otto vel Damam ritibus (firiflianis Je im
buturum, vel funere fao nobilitaturam, UñdtageN ñt .de tliffgg, Ottoni lII. dette 
Kyste / som er kN far«hronifinus.
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skabets blinde Vcrstn var alt for tneget fordybet, havde hol
det ham tilbage. Keyseren, hvilken, som sagt/ Freden laae 
ncrr om Hiertet, men dog derhos hverken vilde bryde sit Lof
te , eller saa aldeles fette sin LEre i vove, havde ti! denne 
Handels Fuldbyrdelse affærdiget en geistlig Mand, som besad 
alle en god Miflionario anstcendige Egenstaber. Hans Navn 
var koxpo. (g.) Adamus brème nsis bestriver os dette ud
trykkelig lu. c.za. undtagen at Hand feilerderudi/naarhand 
meener, atPoppo blev ey stikket til Kong Harald, men til 
Kong Eric, hvilket i Henseende til Did - Reigningen ikke vel 
kand vcere, udi hvilkenZrring dog cranzius i.c.liv. c.24. 
og andre fleere Skribenter trolig efterfolge ham, uagtet man 
hos wiTicHiNDUM i. 1u. Annai.f 6s9.fr. kñnd see,at det Mi
rakel, som man gemeenlig tilstriver denne Poppom, og der 
stal have vceret en medvirkende Aarsag til de Danstes Om
vendelse , stal vcere steet under Kong Haralds Regiering/ hvil
ken , som en crldre Skribent, billig fortiener Fortrinet og 
meere Troværdighed ftern for adamo bremensi. Denne 
crrvcrrdige Miífionarius har ufeilbarligen vceret begavet med 
en stor Veltalenhed, og har vidst saa meget lettere at vinde 
sine Tilhoreres Hierter, saa fremt det ellers er fandt, hvad 
cypræus i. c. p. 79, siger, at hand few var en mdftid Danff. 
Hand var derhos en uforfcrrdet og behierret Mand, i en

U 3 blom-

(g.) Hos vore Skribenter staaev hand ibknt de Sles igffeBissepperz dog ere der nogle, 
som ville giore harn til en Erke - Biffop i Trier, hvilte oog browerus l. XL AnnaU 
Trevir. n. $?• har Lverbeviist mu deres Vildfarelse. Saa meget er vist, at vi in Gcftu 
Trevirenfium Archi-Epifcoporum, ïjHlfe MÅRTENE og DURANDUS have infere- 
ret Tomo IV. Colkfiionis veter. Scriptor. & mommientor. jf ibi.fq. ßnde de DsiNffe^ 
Omvendelse gandsse anderledes beskreven, end den gemceüliq fortælles. Vi ville fttte 
Ordene selv herved : Hic (Poppo,) rogatus a qvodam Danorwn Vomite Ott one Da- 
viam venit, gentemqve D anorum adhuc idolis J ervi entem ad Chrifium convertit, u i 
incredulis repugnantibus chirothecam ferream fieri pr a cepit, eamqve igniri, qva 
manu Jua veftita nec læ fu, lineo qve 'panno cera infufo ad carnem indutus fornacem 
candentem intravit, iddeqve panno combuflo illœfus exiens Chrifium DEI filium 
DEUM eße verum hoc indicio declaravit. Hoc usqve hodie apud Danos celebri 
fama vulgatur, a qvihus ¿7*  Ansgarius vocatus, qvo nomine ejus memoria ab eis V. 
Id. Septembris celebratur. Sepnlchrum ejus Treberi a Danis freqventatur. Th i dtp- 
fem man kunde lide paa denne Beretning : faa sortiente Keyser Orto derved ingen Roes, 
efterdi Pøppo ikke af ham, men af en Danff Gr^ve ved Ravn Otto, var anlediget at 
reise til Danmark.
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blomstrende Alder/ (lr.) og tilmed har havt saa megen Skion- 
somhed / at hand vel har indseet, at Danmarkes Riges Om« 
vendelse til den Christelige Religion var en Sag/ som ikke al« 
leene vilde give ham Sted iblant Helgenes Tal/ men og i 
Munkenes og de Geistliges Kromker bringe hannem et udo- 
deligt Navn og evig Roos til veye. Hvorfor hand uleilbar- 
lig har ligesaavel vidst at vinde Kongers Hierte ved ydmyge 
Forestillinger og sode Ord/ som de Jesuiter Herrer Patres nu 
omstunder besidde i en hoy Grad flige Konstgreeb. Menni 
stenes Samvittighed er derforuden en Dceldig Anklagere/ og 
den/ som maae hore densTrustler imod sig/ griber gierne 
til alle muelige Middeler / for at giere sig fri derfor. Den 
som er vant til selv at examínete sig for denne Domstoet / 
kand noget mrr vide/ hvorledks Kong Harald derved har vcr- 
ret til mode. Nemlig hans Hierte devede ved hver en Præ
diken Poppo giorde. De gamle Ideer/ som hand fordum 
i hans spcede Barndom havde fattet hos hans Christelige Fru 
Moder og den cervcrrdige Erke-Bistop Unno, vaagnede hos 
hanr igien / og de faa striftmestge Sandheder/ som da i den 
allereede simre forftldne Christelige Kirke vare blevne til overs/ 
og dem man kunde foreholdeHedningenetil deres Omvendelse/ 
vare saa kraftige/ at de vare som Spyd og Nagler i hans Bryst. 
Harald havde ikke alleene ladet de i Forstningen optcendte 
Gnister af Christendommen i lang Tiid ligge forkiolnede og 
uddode i sir Hierte/ og/ som er let at formode/ undertrykt 
mange af Guds forekomniende Naades Rorelser, men endog 

besttüt- 
(U.) I det ringeste/ hvis det er vist/ hvad adamus bremensis foregkver, at hand 

an. 1429. forst stal være dsd/ kandhand paa den Tiid ikke have været 30. Aar gam
mel , med mindre man vilde sige/ at hand har blevet over too. Aar. Thi som 
Keyser Ottonis Feld to g til Danmark er ffcct 9>*.  • km kand samme / hv.is ellers 
denne med Rette kand udgives for en Aarsag, hvorfor Kong Harald har ladet sig do'-e, 
ikke vel settes videre ud. Imidlertid angive dog Annules Novefienfcs a¡>. martene 
Ö DURANDUM T. IV. /. $4». Aarct 966. I SPONDANI Epitome Annal. Baru- 
nii T. II. fa47. staaer 949. som vel kommer nærmest overeens med den qcmeeneste 
Tradition, fordi aste sore indenlandske Skllbentere setter OttonisKrilg i Aaret 948. 
men og just derfor er grundfalff. cypræus /. c.p.79. nævner Aaret 974. og der
ved fandtes vel den mindste Sværighed i Henseende til Poppoms Alder / dersom ikkun 
de andre Omstændigheder dermed mdtreffede.
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besmittet sine Hinder med sin Broder Knuds Blod. Hvo 
tvivler vel, at ikke alt dette i samme Ayeblik/ da hand herte 
Popponis Pmdiken, igien er bleven levende hos ham, og 
hand altsaa har begyndt at fole hos sig paa ny den efterladte 
ferste Kierlighed? Da nu Harald i faa Maader har ladet sig 
af Poppone overtale til at blive en Christen: hvor meget 
maae ikke hans Exempel have virket hos hans Undersaatter, 
hvilke , endffient de ikke alle have havt ligesaa fuldkommen 
en Overbeviisning om den Christelige Religions Sandhed, 
soin hand / dog alligevel enten ex gloria obfeqvü eller andre 
Afsigter have ladet sig debe. Men hvad vinder nu Keyser 
Otto M. paa denne Maade ved Haraldi Daab andet, end den 
Roos / at hand har vceret cauíTa per accidens til hans Om« 
venderse. Men er dette nok til at givre sig et Kongerige 
Skat - eller Lehn skyldig ? Jeg meen er vel, en hver vil svare 
REN dertil. Endskiont vi derfor anfee Kong Haraidum som 
en Christen, saa ansee vi ham dog ikke som saadan en Christen, 
der ved intet andet end en tvungen Omvendelse og af Frygt 
for den seyerrige Keyser Otto M. har lcrrt sin Catechifmum, 
og maae altsaa tilstaae, at der horer stor Skarpsindighed til, 
at giere af hans Daab en Underkastelse under det Tydffe Ri
ge. Vi, saa viit os angaaer, lade os dermed noye, at vi 
loselig have fortalt dette, og overlade til andre at undersege 
de til vores egentlige Syemerke ikke henherende Spersmaa- 
le: Om den Hell. Poppo, som huitfeld i den Danffe 
Bispe -A.r^mke p. 4.7. u. siger, eller Adaidagus, som andre 
foregive, paa den Did har forretter Daaben ? Om Keyser 
Otto har staaet Fadder til den Kongelige Printz, og hand i 
den Henseende er kaldet Sven Otto, eller, som snuro stur- 
LESOEN in Chron.Norivag. skriver, Otto Sven? (i.) &c. sññ 
fom jeg ey heller understaaer mig for vist at sige, om dePop- 

poni

ii.) Dense Konge bar maaffee aldrka brugt det Navn Sven Otto. I det mindste kalder 
hverken SAXO grammaticus, eikrTORFÆUS, som dog i dette Stykke har be
tjent fig af de Kldste Islandske Skribenter, hanr andet end Sveno, og er det altsaa rime- 
ttzt, at det Tilnavn Otto er en yur Digt.
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poní (k.) ellers paadigtede Mirakler (1.) præcife ved denne 
Lejlighed ere ffeede, eller om saxo grammaticus her

udi

(k.) WERNERUS ROLEWINKUS infifciculo teporum at.6. fil.*,  af. PISTO
RIUM kilssrivcr be« Heft, Angario denne underlige Gl'erning: Dam, siger hand, ¡do- 
lolatriam peftponunt, usqve ad hac tempura C hr i fl tun colendo etiam idelis fa crifi cu
lt ant , dicentes qvod DH eße nt antic] deres få patentices Eo. Sed Clericus quídam, 
fcilicet Anfgarius, contradicens ignitum ferrum portavit ili fins, få fi. c fuerunt plene 
inf annuti. Bilde man Ml end sige, at i de oven (g.) «ifelle Défis Àrchi- Epijee- 
pormn Trevirenfium var dette Dubio forebygget , saasvm der siges, at Anfgarius SK 
Poppo har t'irret een Person; saa tvivler jeg dog, at en, som erkyndig i Historierne, 
nogensinde audet ffaltror, end at Forfatteren af disse geftis jo grovelig har taget feil i 
dette Stykke.

G ) Dersom leg stal oprigtig sige Sandheden om det, jeg heraf t-ger, da holder jeg hver- 
fen disse Poppoui tig-gte Mirakler, ey hefter den foerdeitsUnder-gisrendeKraft, som 
Adamus Bremen sis kilers tilskriver Kong Harald, for sandfærdig, ««ar hand !.. ii. 
c. ig. siger om ham : Sunt autem qvi affirmant, få tunc, cum adhuc viveret,få fofl mor
tem ejus ad je pulchrum ejus per eum gratias fani  tat um fall us. Ad fepulcbrum ejiss 
ferma fratrum efl, cacos freqventer illuminatos, freqventer få alias contigi fe virtutes,. 
Thi hvo veed ikke t'l noye af Kirke.Historien, at det desverre! sirax efter Apvstlmics Ti
der har begyndt at blive Mode iblank de Christoe at digte Mirakler, og formedelst fli
ge pi a s fraudes at frite sig i Anseelse hos den eenfolbiqe gemeene Mand. Hos os 
Christne, som ved den sal. LUTHER! Tien este ere befriede fra Pavedommets V ldfa- 
rclser, vilde det stride imod den Tro, som vi ere Most - Prophe-erne, Evangelisterne 
og Apostlerne ffyldige, teifern vi vilde indbilde os, al Gud havde villet ved flige Tegn 
oa underlige Gierninger stad feste Munkenes L-rre-Embede, hvilke dog mestcndeels vare 
allereede afvigede fta Livsens Bey, og Mge med deo Lmdom om Cdristi fuldkommes 
syldestgisrende Fortieneste preedikede om Helgenes Forkienester og de Autichrifiiste Laere- 
Bunetcrs Vederstyggelighed, følgelig styrtede den genierne Mand i den ftrssrelkeligste 
Ovcrtroe og Jnbildm'ng om deres gode Gierningers Kraft. Dog vil jeg ikke hefter ind
lade mig i Tvist med nogen, der vilde ñatliere Lontrarium; den rene synes dette, e» 
anden noget andet sandfærdig; Og maaffee ad amus brEMENsIS selv har hverken 
holdt Popponis efter Kong Haralds foregivne Gave til at glore underlig! Gierninger for 
en Troens Artikel ; i det mindste lyde de ovm ««forte Ord firmo fratrum efl, fint, 
tfii affirmant, meget tvetydige om Kong Haralds Kraft til at gisre Mirakler, ogom 
Foppone taler denne Au&or jkke hefter mcd storre Bisbcd, uaar hand L. il. c. rs. siger : 
AJUNT eum pro adjectione Chriflianitatis, eum Barbari fao more fignum qvare- 
rent, nil moratum, flatim ferrum ignitum traft affe maim, få ill fintet apparuijfe ; 
Dnmqve hoc facile omnem gentilibus ambiguitatem, erraris tollere videretur, iterum 
pineas DEI pro jiibmovendo illius gentis Pagani juto aliud DICITUR, ofleitclijfe vel 
magnum miraculum. Tunicam fiilicet indutus ceratam cum flaret in roedlo pepuli 
circo in nomine Domini praçepit eam incendi. Ipfe vero oculis få manibus in coelum 
tenfs lingentes flammas tam patienter juflinuit, ut prorfus ambuflu vejle få in fi- 
villam rodadla hilari få jucundo vultu fimum incendii jenfijje tejlatus fit. Cujus 
novitate miraculi få tunc inulta millia crediderunt per eum, få tisqve hodie per pe- 
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udi nærmere har troffen Maalet/naar hand fil. w. henforer 
samme ril Svenottonis Tider. Den eeneste Fornoyelst / som 
vi onsteosatnyde af denne paatagne Umage med at underso
geden Hell. Poppoms foregivne Mirakel , stuldevære den/ at 
vi maatte fee/ at formedelst en critist og til Historiste Sandhe
ders Undersegning stikket Pen disse og andre herved forefal
dende Dubia kunde oplofts / og altfaa Christendommens for
ste Begyndelse i Danmark nærmere, endsom hidindtil steet 
erz oplyses.

§. 23.

Dog vi ville lade det herved beroe / og forfoye os nu til de 
af Keyser Ottone M. stiftede Bispe Stole udi Jylland, for Äv at 
at see/ hvormeget der sindes i dette Argument/ der er for de st;sis 
Tydffe Herrer Publicisters Meening. Mene saa vist som ¿otS 
det hidtil har maattet forekomme mange Danste og Tydste m otto ven 
Skribenttre/ at Stifterne Slesvig/ Riibe og Aarhuus have at SÄL 
troste sig ved et afKeyser Ottone i^.afAar 965-forleenetDipio- - â '
ma og Friheds Brev/ faafom man kand sinde og efterlæfe sam
me i sin fulde Sammenhæng hos conringium i.c.f 
TORFÆÙM in trifil. hißoric. p. 23: LI HD EN BROGI LIM in Scriptor. 
Rer. Septentrional. f 151. edit. FARRICII. LUNIGS Spicileg. Ecclef. I. 
Theils FortsetzungsAnhang p. 7s. arnkiels Limbrischer 
Heiden Bekehrung p.i^.fi. staphorst. Hamburgischer 
Kirchen Historie p.i.p.296. og i vores H^y-meriterte Hr. 
Hofprædikant PONTOPPIDANS Annal. Ecclef. Danica Diplo- 
maticisp.77.: lidet maatte/ (endstiont vi ville tilstaaedets 
virkelige Existentz/ (mié Contrarium dog snart stal vises/) af 
dette Brev kunde gotgiores no^eit fubjeétio temporalis, som

X man
ÿ til o s ¿7 Ecclefas D anorum celebre nomen P opponi s effertur. Hac al i (¡vi gejl a apud 
Ripam confirmant, alii apud Hedeby 9 qva SI as vici dicitur. Dtîî Cypræo, ett 
Mand / som har vendt sig ftñ den Evangéliste Sandhed til den Papisiistc Kirke/ er det 
iff c at nubre paa< at hand saa blindt hen harfcrstet Tro til flige Legender, vgmedsterste 
Vished in Annal. Ep ific op. Slesvic. p. 83. striver berøm : Hac epe ¿7 auxilio divino edita 
miracula adeo funi clara ¿7 m anife fi a, utpote continua totius venerandae anti- 
qvitatis traditione, nec non tot dotfisfmorum ¿7 prob at i (fimorum virorum te- 
Jltmoniis confirmata, ut eorum firmitatem ac certitudinem uda ratione in dabifini 
vocare extrema certe foret temeritatis ac audaci#.
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man fordum har kaldet det/ eller tydeligcr at sig?/ nogen 
Lehn Forbindelse. Det folgende af denne Fortcrllelft stal 
giere Sagen klar/ og vi ville vcrre betankt paa at gotgiore vo
res Thefm med almindelige og sirrdelcs Bevilftr. Nemlig 
strap efter at det vestlige Keyserdom af Carolo M. igien var sat 
i Stand, have Paverne med yderste Mid arbeidet derpaa » at 
Key ferne in fæcularibus, (i) ligesom de selv in fpiritualibus 
inaatte agtes og ansees for de hoyeste Dommere og GUds 
Statholdere. Efterdi nu hine ffulde vcrre Bussemanden/ 
den Paven vilde bruge som sin Drabant til at fette sine hellige 
Befalninger i Verk ; (K)saa satte man ham betids denne Ind
bildning i Hovedet/ at den hellige Apostel Petrus havde havt 
tvende Sverd / af hvilke det eene bemerkede en geistlig/det an
det en verdflig Magt; det forste tilkom Paven / n;en det sidste 

harr-

(i) Hvor stor den omKeysernes Magt forefattede Meening fordum har været / og hvor
ledes i scer Geistligheden har giort sig de latterlige gorefttUtnger herom / saa at samme 
harindbildetfig, atmanbchovede intet videre , end etKeyserlig Benaadings Brev til 
at befirste fine Rettigheder, saa fluide alíe Konger, i hvilket Rige de end udi Verden 
naatte findes/ bmeHsyagtelse derfor og i agt tage detsJndhold ; fligt kunde med utallige 
Exempler beviises, hvis der var os derom at giore, at formeere vore Blade udeu Rod. 
Dog den som vil Isse en artig Prsve derpaa, tsr ikkun eftersee den saa kaldede Di fput a- 
tionem Clerici ¿T militis, som den store Erke-Brfl0p til $ari$ PETRUS de MARCA 
har ladet indfsre i Hans fortrefligeWerk de concordia Sacerdotii ¿r Imperii L.ILc. 
2. hvor iblant andet §. 6. Clericus siger: Imperatores ißa /anxerunt, now Reges. 
Et ideo per vos etiam, o Miles! Imperator debet legum gubernacula moderari e 
Hvorpaa Soldaten svarer ham meget vel: Sacrilege eft refiponfium hoc ¿r 
blaspheme. Et qvoniam , at videtur, aut originem ignoratis Regni aut > 
qvod videtur veri as, illius altitudini invidetis, fi Caroli M. regiftrum in- 
fpiciatis, biß ori as probatifilmas revolvatis, invenietis, qvod Regnum Fran
corum dignifilma imperii portio eft, pari divifione dificreta ¿T aqvali dignitate ¿F 
auctoritate a qv ingentis annis circiter in/ignit a, ¿Te. Et ideo fient i omnia, qvee 
intra terminos imperii fiunt, fiubjeCta ejfie mficuntur imperio ; fic qva intra termi
nos regni, regno. Et ficuti imperator fiupra totum imperium fiinim habet leges 
condere, addere eis, vel demere: Sic Rex Eran cor em aut leges Imperatoris repel
lere, aut qvamlibet, cum placuerit, permutare, aut illis a totQ regíto fino pro
fer iptis ¿X abolitis novas, fi placet, promulgare„

(k) At v: her ikke fàge at paabyrdevore Arsere noget, kand ikke viere dennem ube- 
kiendt, som haveendog ikkun en middelmaadig Andsigt i Historierne. AfmangeExem- 
pler ville rt aDcene allegere ÿave Adriani BrevettlKeyser Fridericum I som RADE- 
Viens L> i degeftis Friderici L c. 9. p. 4^7*  aÏF Ur ft i fiam for os Har anlegkiet.
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hannem , nemlig Keyseren, (i) dette stalde hand nu flittig 
bruge imod Kirkens Fjender, nemlig Kictttere og Vantroen- 
de, og/ saa oste Hans Pavelige Hellighed det befalede, kom
me bevcrbnet tilftcede , for at fore HErrens Krige. Derfore 
tillagde man siden Keyserne de prcegtige Titler, at de stulde 
hede AduocatiEcciefiæ, Kirkens Bestiermelses -- og Forsvars- 
Fogeder, Chriftenhedens Strids -Hovcdsmcend 'og overfte 
Feld Herrer, og saafremdeles, og det kiere Klmsievar den
ne Meenmg en saa hoyt Magt paaliggende Sag, at de ftrcrbte 
betids at indprcrdike de nys omvendte Folk samme fixa got lom 
en Troens Artikel af dm Christeligc Religion, uden Tvivl alle
rede i det Haab, som Udgangen siden har ftadfceftet, at de paa 
denne Maade kunde giore deres GeiftligeMagt saa meget mee- 
re formidable for Verden, saafom det vilde vcere dem en let 
Sag at kaste en Keyser fra Thronen, i fald hand ey vilde op
fere sig l'ont en lydig Son imod Kirken ; og siden Kongerne i 
saa Maader skulde, imod Keyseren at reigne, intet andet vcere, 
end Subalterner og dependerende øvrigheder, havde de alle 
med hverandre at erindre sig ved hans Exempel: at giorde 
man dette ved det grønne Trcr, hvad der da kunde ffee 
med det tørre. Hvis det nu ogsaa var vift, at dette Diplo
ma Ottonianum var cegte, og kommet uforfalsket os tilhaan- 
de, hvorom jeg dog i det folgende vil viitloftiger aabne mine 
uforgribelige Tanker : saa lod sig dog alligevel derafintet andet 
beviise,end at dette almindelige Præjudicium tillige med den 
Chriftelige Religion var antaget i Danmark, og at man af 
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el) At Keyserne af denne forefattede Indbildning har giort meget, kand ikke negles, og 
ligger aabenlyst for Synene. Vi ville allecne engang anser Keyser Fmlerki 1. Brev 
apud RADEVICUM de gejl. Fri de ri ci I Imper, L. II. c. 56. f. $41. svm strap tfli 
ger stn Begyndelse af denne Tone : Qvodin pajfione fua Chriflus duobus gladiis con
tentus fuit, hoc in Romana ecclefa ¿J*  in imperio credimus mirabili providentia de- 
daraf e, CUM PER HÆC DÚO RERUM CAPITA ET PRINCIPIA TO
TUS MUNDUS TAM IN DIVINIS QUAM IN HUMANIS ORDINETUR. 
CUMQUE UNUS DEUS, UNUS PAPA, UNUS IMPERATOR SUFFICIAT, 
¿71 una Ecclefia dei efe debeat, &c. Og i detforegaakndeCapitel stgcr Keyseren 
i et Brev til Anit-Paven Rolandiim af samme Grund : Nos autem ipfus favente gra
tia, qvi dat faluttmRegibus,jujliciam DEI, qva NULLUM MAGIS, QVAM 
IMPERATOREM ROMANUM DECET, profeqvttmtr.
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dette falffe Præfuppofito havde tilftaaet Keyftrne lierre 
Rettigheder f end noget frit Folk til disse Tider nogenlunde vil
de giore. Men at jeg hermed ikke agter at foregive noget, som 
ey stulde forholde sig saaledes i Sandhed / kand maaffee Be
gyndelsen af det foregivne Diplomate Ottoniano de a. 965. 
giere beviisligt/ fom saaledes lyder: Qyum Imperatoria dignita
tis officium eff'e con jiet, ut erga divini cultum officii pervigili cura in- 
fiflant, & qvicqvid in augmentum Sanóla Chrifliana religionis adhi
bere potuerint, indefinenter in hoc fludeant, 0g fitd Vlderk. Dñ lN- 
tet Mg kand vcere det andet faa liigt/ fom dette Raisonnement 
og hiint/ hvilket Keyser Ludovicus den Fromme brugte ved det 
Hamburgffe Erke Bispedommes Stiftelse/ hvilket hand vilde 
have heele Norden/ og navnlig Danmark/ Norge/ Sver- 
rig/ Grönland og Island underlagt/ ligesom man kand fore
sinde og lcrse bemeldte Diploma heelt i lindenbrogii scrip- 
tor. Rerum Sept entr. f. 127. edit. FABRICII, LAMBECII Origin. Ham- 
burgenflfss. PONIAN I biflor. Rer. Danicar. f. q. STAR  PIORST 
Hamburgisch Airchen Historie p.i.p.zt.fq. og vores Hoy- 
cervcrrdige Herr HofPrcrdlkant pontoppidans Annal. Ecci: 
Danica Diplomat. P.I.p.^.fq. Ordene hede sammesteds saaledes: 
(m) Idcirco Sanóla DEI ecclefix filiisprafentibus fcilicet¿5*  futuris 
certum eff 'e volumus, qvaliter divina ordinante gratia noflris in dtebus 
Aqvilonaribus in partibus, fcilicet in gentibus, videlicet Danor urn, 
Sveonum, Norwagorum, F ar rice, Grœnlandorum, Helfinglandorum, 
Islandorum, Scrikfindorum, omnium Septentrionalium & Orienta
lium nationum magnum cœlsflis gratia praedicationis five acqvifitionis 
patefecit oftiwn. - - Qvam ob rem una cum Sacerdotibus caterisqve 
Imperii noflri fidelibus hanc DEO dignam cernentes cauffam valde necef- 
fariam atqvs futura ecclefia dignitati proficuam, dignum duximus, ut lo

cum

( m ) Vel har H ahn i Hans Reicks Historie P. I. p. 149. Utt II. aflagt en oprigtig De« 
kiendelse om dette Friheds-Drev, at det kommer ham i nogle Poster gandffe fordægtig 
for; jeg troer ogsaa, at det stnlde ikke koste megen Umag at beviise, at dette heele In
strument er digtet, Men Spsrsmaaler selv: Din bet Diploma, som vi her anfsre, er 
ergte ellerikke? kommer os ikke til at undersoge, saasom vi af ingen anden Aarlag have 
beraabt os derpaa, end for derved at beviise, hvorledes Munke og Klerker have bildet sig 
ind, at deres sande Sikkerhed beroede paa det Keyserligc Kirke -Forsvars -Embede; til 
hvilket at beviise et falfft og et sandt Brev er lige tilstrekkeligt. Tbi er Brevet falss, saa 
har dog ingen anden end en Prast paafundet det, og stig hans Mening formader sig 
ligevcl selv derved.
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tum aptum noftris infinibus evidentius eliger emus .¿ubi federn Ar chi Epi fcc- 
palem per hoc nofir £ aufioritatis prœceptum fiatueremus, vnde omnes il
la Barbara nationes aterna vita pabulum facilius uberiusqve capere 
valerent. - - infuper & magnorum Progenitorum noflrorum ¡acra 
lucrandi fludia noftris diebus numqvam deficerent. AlNendstlVNt 
nu, efter at derpaa berette Erke -Stiftet Hamborgs Funda- 
tion in his partibus var sat i Stand/ Keyseren meget myn- 
dig forordner: Res qvoqve prafata fedis fub pleni/fima defenfione 
& immunitatis fruitione volumus ut confiftant ac tueantur .itautnul- 
lus iudex publicus, aut alia qvalibet poteftate publica pradita perfona 
de eorum rebus fretum, tribut a ,m anfiónáticos , vel paratas, aut telo
neum velfideiufibres tollere, aut homines ipforum tam litos, qvam & 
ingenuos fuper terram eorum manentes difiringere, nec ullas publicas 
functiones aut redditiones, vel illicitas occafiones reqvirere vel exigere 
prafumati sññ dVMMer dog CONRINGIUS /. c. fi 142. selv Mt- 
get fornuftig om denne Underkastelse naar hand striver: Sacer 
conatus ifte pii Cafaris populos ifios fub CHRISTI jugum mittendi ad 
imperi i vim nil qvicqvam attinet, eoqve nec in illos jam Chrifiiano or
dini accenfitos qvicqvam juris five ille, five fuccedentium Regum Ca- 
farumqve alius fibi ifthoc nomine unqvam arrogavit-, 0g MUN kñNd 
ikke nok forundre sig over / hvorfor denne store Mand ikke har 
behaget at fcrlde lige saadan en Dom over dette Diploma Otto- 
nianum, dadog pofito, fed nonconcefíb, at deter crgte/det 
fortjente at vorde paastionnet efter disse samme Fundamenter. 
Har dog Keyser Otto den Store ogsaa tilsendt Russerne sine 
Apostle Adelbertum og Libutium, s0M Annales Hildesheimenf. 
ada. 960. p. 71S. og LAMB ERTU S SC HA FEN A BURG ENSIS add. 
am., ey mindre CONTINUATOR REGINONIS ad a. 9<to. og (71. 
p.so. udtrykkelig sige; hvorfor flutter man ikke ogsaa deraf/ 
at Rusland har erkiendt de Tydste Keyseres Heyhed? Men 
saavtit de Tydste Skribentere have herudi ladetsigforleedeaf 
deres forefattede Meeninger : saa let kunde det falde os at give 
dem Ret udi alt det de af disse Ludovici Pii og Ottonis M. Bre
ve paa en fornuftig Viis kunde fluttt/ og dog alligevel forsva
re Kongeriget Dannemarks celdqamle Frihed imod dem. Thi 
Sagen, om de ville tale upartiist/ vilde blive denne: at lige
som Paven endnu paa nmvcerende Tiid har sine Epifcopos og

X 3 Archi-
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Archi-Epifcopos in partibus infidelium : faa har i fordum 
Tiid Erke »Bispen i Hamborg vceret at anfee som en Archi- 
Epifcopus in partibus infidelium. I flig henseende NU kunde 
hand regne ti! sit gejstlige víñriá, som asforanforte Keysets 
Ludovici Pii Brev sees f baade Danmark eg de ovrige Nor
disse Lande. Derfor bleve de Dansse dog et ftit Folk, og var 
for ham ved denne Rettighed, at dirigere Millions-Verket i 
disse Lande/ intet meere tilovers/ end detHaab , at naar det 
engang ssulde komme dertil/ at Evangelii Lys blev af de udi 
disse Lande boende Folk antaget / hand da i Sandhed ssulde 
blive det/ hvoraf hand nu alleene forestilledeSkyaaen/ nem
lig et stort Lys i Kirken og Ephorus over HERRENS Mee- 
niahed i Verden. Da nu Kong Harald offentlig indforte den 
Cyristelige Religion: blev denne Erke» Bissops Haab endelig 
opfyldt. Det var derfor ikke at undre paa, at hand iblant de 
forste var reede at tilbyde Kong Harald sin Tienefte i at kalde 
Lcrrere og Prcester. Da nu dette var sseet / saa havde denne 
Herre ingen Aarsag videre, som nogle maaffee maatte indbil
de sig / at deprecere dette / efterdi hand/ som nylig var ble
ven en Christen/ strap i de forsteCatechismus Lectier maatte 
lcrre/ at hand var en Son afKirken / men Paven dens Fader 
og overste Hoved; folgelig er det ikke sseet af en Foyelighed 
imod Keyseren/ men af enssyldigsonlig Lydighed imod den 
hellige Fader til Rom, at de Dansse Bissopper maatte staae 
under en Tydss Erke Bissop, (n.) saasom, efter Klerkernes 
da brugelige LcereMaade, intet tilkom en Konge i geistlige Sa
ger videre, end en blind Lydighed. Intet Folk er saa uviden
de/ at det ikke ssulde forstaae den Thefin af den offentlige 
Staats Rcrt, efter hvilken/ den Magt at give det Love, tilkom
mer ingen anden/ end dets rette Behcrssere; Men dette kand

man

(n) Thi dm Hamborgsse Erke Bissep havde akcreede varet saa forsigtig, at hand havde 
ladet denne Keyser Ludvig den Frommes Stiftelse stadfæste af Paven. Vi finde Lonñr- 
inations-SuHetl L1NDENBR0G1UM l.c.f 117. STAB HORT l. c.31. og vs- 
rcs -Dcrr 5cf=ÿriïtiiCmit PONT0PP1DANL c. p.37. Addat. ADAM. BREMENS. 
L. 11 c. 2. Men at uf Prima tu Ecckfiaftico ikke UvgeN Subjection i verdslige Till g kñgd 
beviises/ kunde med mange Crempier gotgimes.
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man dog giere endog den allerklogeste Nation viis/naarden 
ferst er samtydig med os i en falst Hypothefi, nemlig ar der 
cr Forstiel imellem geistlige og verdslige Personer og Forret
ninger, og folgelig at der maae og gieres Forstiel imellem 
Borgerlige- og Kirke-Love, hvoraf de forste alleene flyde af 
Kongernes frie Magt og Vrlliennen de sidste afen andenMagt, 
som stal forvalte den usynlige GUds Statholderstab paa Jor
den. I det mindste maatte Kong Harald, hvis vi ellers stal 
troe, at hans Omvendelse har vcrret alvorlig, saa meget des 
tneete glcrde sigderover/ at nogen paatog sig den Omhue at 
bestikke Chriftelige Lcrrere i hans Lande, eftersom hand, som 
ler er at eragte , saa vel fattedes paa Folk, hvilke hand kunde la» 
de ordinere til Gejstlige og Pmdikantere, som og hans For
stand i de Christelige 'Sandheders forste Erkiendelse vel ikke 
saaviit var oplyst, at hand af sig selv kunde fuldkommen stion- 
ne om en Skriftlcerd og Kirke -Lcerercs nodvendige Dyder og 
Embeds Gaver, og preve Aanderne.

§. 24.

Men nu maatte vor Modstandere indvende og sige, at her Fort« 
ikke tales om, hvo der har ordineret Bistoppcrne ? Men hvo "UA 

der egentlig har doteret og begavet Kirkerne? og af hvad for 3«w. 
Indkomster det er bleven taget, som til Krrkernes Vedligehol
delse afKeyser Otto den Store er henlagt? thi chronogra
phus saxo siger udtrykkelig: Daniam Cismarinam, qvam Jut
land incol te vocant, Rex Otto fiibiictens tributo IN TRES DIVISIT E- 
PISCOPATUS, & HamburgenfiDiœcefi SUBIECIT, unum CONSTI
TUENS apud Sliasvoik, qvœ & Hei diha dicitur-, - - alterum FECIT 
Epifcopatum in civitate, qvœ dicitur Ripa, - - ternum Epificopatum CON
STITUIT 'm Arbufam. Hvilket visselig ikke havde sundet sket/ 
hvis Keyser Otto ikke havde havt storre Magt i Dan
mark , end Keyser Ludvig den Fromme, og, som denne 
Skribent tydelig siger, havde giort sig Riget statssyldig. 
Za, farede fort; Abami BREmensis,Vidnesbyrd cr alt 
for klart, naar hand l.2.c. 2. striver : Servantur in Bremenfi ec- 
clefiaprœcepta Regis, qvœ fignant Regem Ottonem in fita ditione Re
gnum Danite tenuijjè, adeo ut etiam ille Epifcopatus dotaverit > 

vg
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udi normere har troffen Maalet/ naar hand /¿/. hcnforer 
samme til Svenottonis Tider. Dm eeneste Fornoyelft / som 
vi onsteosatnyde af denne paatagne Umage med at underst 
geden Hell.Poppcnis foregivne Mirakel/ stuldevcereden/ñt 
vi maatte see/at formedelst en critisk og til Historiffe Sandhe
ders Undersogning stikket Pen disse og andre herved forefal
dende Dubia kunde oplofts / og altfaa Christendommens for
ste Begyndelse i Danmark «cerniere , endsom hidindtil steet 
er/ oplyses.

Dog vi ville lade det herved beroe / og forfoye os nu til de 
«fKeyser Ottone M. stiftede Bispe-Stole udi Jylland, for kS atttï 
atieez hvornreget der findes i dette Argument/ der er for de Ms ved 
Tydste Herrer Publicisters Meening. Allme saa vist som ±ofÄ 
det hidtil har maattet forekomme mange Danste og Tydste sg Otto dm 
Skribentere/ at Stifterne Slesvig, Riibe og Aarhuus have at «L. 8¿ín.e, 
troste sig ved et afKeyser Ottone l^.afAar 965. for leene tDip lo- 
ma og FrihedsBrev/ saasom man kand finde og efterlcese sam
me i lin fulde Sammenhæng hos conringium i.c.f. 2^.ja, 
TORFÆUM in trifol. hifioric. p. 23: LINDENBROGIUM in Scriptor. 
Rer. Septentrional, f.131. edit. FABRICII. LUN/G S Spicileg. Ecclef I. 
Theils For tsetzungsAnhang p. 7s. arnkiels Limbrifcher 
Heiden Bekehrung pagó.fq. staphorst. Hamburgischer 
Kirchen Historie p.i.p.zgó. og í vores HBy-meàrte Hr. 
Hofprocdikant PONTOPPIDANS Annal. Ecclef Danica DipU- 
tnaticis p. 75. ; saa lidet maatte, (endstiont vivifie tilstaaedets 
virkelige Existentz, hvis Contrarium dog snart stal vifts,) af 
dette Brev kunde gotgiores nogen fubjeétio temporalis, som

X nlan
ptdos ¿7*  Ecclefias I) anorum celebre nomen P opponis effertur. Hac ali qvi ge fl a apud 
Rjpam confirmant, alii apud Hedeby 9 qva Slasvicb dicitur. Dîtî Cypræo, Ctl 
Mand / som har vendt sig fta den Evangeliske Sandhed til den Papisiiffe Kirke, er det 
ikke at undre paa, at hand saa blindt hen har fcestet Tro til flige Legender, ogmcdsterste 
Vished in Annal. Epifcop. S lesvi c. p. §3. skriver derom : Hcec epe & auxilio divino edita 
miracula adeo fiunt clara ¿p manife fla, utpote continua totius veneranda anti- 
qv itatis traditione, nec non tot dodisfimorum probatiflimorlim virorum te- 
¡limoniis confirmata, ut eorum firmitatem ac certitude em uda ratione in dubium 
vocare extrem# certe foret temeritatis ac audaci#.
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collimitate imperii nu fir i qvicqvid proprietatis in Marcha vel Regno 
Danorum ad Ec cl eß as, in honorem, DEI conftruclas, videlicet Sie svigen- 
Jém, Ripenfem, Arkufenfem vel adhuc pertinere videtur, vel futu
rum ac qvirat ur, ab omni CENSU VEL SERVITIO NOSTRI JU
RIS abfolvimus, ut & Epifcopis præfcriptarum eccleßarum absqve ulla 
COMITIS VEL ALICUjUS FISCI NOSTRI EXACTORIS infefla- 
tiene ferviant & fuccumbant volumus ¿y firmiter jubemus. Servos
vero & colonos in eisdem proprietatibus habitantes nulli ni fi eisdem 
Epifcopis fervitur os, AB OMNI ETIAM JURIS NOSTRI SERVI
TIO abfolvimus, i& fub nullius banno vel difciplina illos, nifi fub il
larum Ecclefiarum Advocatis eße volumus. Og et mitet Diploma 
Ottonianum de a. 987*  ( ?-) EIVIEFELD in Chron. Epifcop. 
tit. Stift Odensee p.;t. og PONTANO Rer. Danicar. biflor. L, 
V. f. 137. eller tettere fit fige 7 de a. 988. extenderer bette 
Privilegium ent og til Odense Stift f naar bet sammesteds 
heder: Pateat qvomodo Flos ob petitionem & interventum Di le ¿ti 
u-fl ri Adeldagi, Bremenfis Ecclefiæ videlicet venerabilis Ar chi Epifcopi, 
ac proflatu &, incolumitate Regni Noflri qvicqvid proprietatis tn Re
gno Danor um ad ecclefias in honorem DEI conflrullas, videlicet Sies- 
vicenfem, Ripenfem, Arhufienfem, Othenesvigenfem vel adhuc perti
nere videtur, vel in futurum acqviratur AB OMNI CENSU VEL 
SERVITIO NOSTRI JURIS abfolvimus, ut & Epifcopis præferipta- 
rum Ecclefiarum ABSQVE ULLA COMITIS VEL ALICUIUS FI
SCI NOSTRI EXACTORIS INFESTATIONE SERVIANT ¿r 
fuccumbant, volumus & firmiter jubemus. Infuper concedimus præ- 
dillarum Ecclefiarum Epifcopis, ut poteflatem habeant emendi agros, 
pofle filones & prædia in omnibus REGNI NOSTRI partibus,ubicum- 
qve velint aut pofiint, fervos vero & colonos in eorum proprietatibus 
habitantes nulli nifiEpifcopis fervituros AB OMNI ETIAM NOSTRI 
JURIS SERVITIO abfolvimus, & fub nullius banno vel difciplina illos, 

nifi

(?) Diploma tffc kand vå fif Ottone M, font ARNKIEL l.c. p. 77. gand- 
|Te »rettelig formaner, er oyensynligt, thi denne Keyser er allerede A.973. då Saa 
»and man ey heller tilskrive dct KcyserOàiî IL efterdi denne Fyrste ligeledes a. 98?*  
»ar gaaet alt Kiods Ganq : Folgeiig stikker det sig alleene paa Keyser Ot tonis ni. Ti» 
der ! hvis Regiering tresser ind med dette Aars Tal. Ligeledes mage og i Skeden for 
man hos ARN KI EL 1. f. MESSENIUM Cbron.Scand. T. LY. LAMBEC1UM 
Origin. Hamburg, p zs. og i vores Hoylmdte Herr Hof- Pmdikant PONTOPPI- 
DANS oft E'l'Sl’tC Annal. Eccl. Dante. Diplom, p. gi. fokesinder Aaret 987. fettes 
Staret 988. som man finder det hos LINDEN BROG. Script. Rer. S eptentr. p. 134. 
Goldafii Conßit. Imper. T. III. ¡ti. Lunigii Spicii. Ecclef. I. Tomi Sortiet?. 2(tl< 

/ st. SLAPHORST -Hamburg. V.itchrn>Historie/ P.I, p.sio.
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nififub illarum F.cclefiarum advocatis efie volumus. Adhæc etiam omnes 
fideles nejlri dignofcant > qvod nos Fui geb ert i Nun di Ecclefia Epi fi opi ro
gatu omnibus etiam inqvilinis qvalicumqve paratu euntibus IN NO
STRI REGNI FINIBUS tbelonium prorfus per donavimus. 0$ til 
er det ikke at negte, at vcre Danske Historie-Skrivere/ som ha
ve meldet om disse formeente Friheds-Breve, ingen undta
gen, (hvilken aabenhiertige Bekiendelse formodentlig innen 
stal tage ilde op,) hidindtil ikke, som det sig burde, have i- 
giendrevet samme, ja at nogle merkelig have robet deres store 
Uformuenhed i Antiqviræterneé critiffe Undersogelse. Q30- 
rcåia’rfceTORFÆUS selv har feilet i denne Sag , naar hand 
in trifolio hißorico p. 32. fq. saalkdes skriver: Eqvldem jus fedium 
epifiopalium per univerfam Jutiam infiituendarum, ad minimum 
fuprem a in Ecclefias Patronatus jura imperatoribus laborum, pericu
lorum , impenfarumqve pramium bello ab O ttone M. Danis illato ac- 
qvifita ex privilegio ejusdem Imperatoris de ecclefiis Hamburgenfi Ec- 
clefia fujfraganttbns credi poffit. &c. Sed nec ftatim fummum jus in 
univerfam Daniam, nec omnino jjutiam penes Imperatorem fui fie fila 
Immunität a pradiorum cenfu fervi tioque Imperatori debitis Ecclefiis 
indulta evincit. Poterat enim Imperator padionbus in fingulis pro
vinciis multum agri acqvirere, quod deinceps ad dotandas Ecclefias 
erogatum fumma Ei patronatus jura ¿r primis ejus Succejfirtbus pe- 
perit. Thiikke at tale om, at disse Diplomata, dersom man 
ffiont vilde lade dem paffere for cegte, maaskee kunde beviise 
langt meere, erff Jura Patronatus : saa er det ikke det, her ta
les om, nemlig om noget Gods i Jylland kunde overlades 
Keyseren, ved den imellem ham og Kong Harald stuttede Fred, 
udenatkramke den Danffe Crones Frihrd og Independence? 
Men, om det og virkelig er afstaaet og overladt til ham? Da 
vi nu forhen forhaabentlig have noyagtig beviist, at de tven- 
deK-ys?res Ottonis M. og Ottonis II. Vaaben ikke havevcrret 
saa lykkelige i Danmark, at Kong Harald ffulde have havt 
Aarsage til ved et Stykke Lands Aftrcrdelsc at tilkiobe sig Fre
den af dem: laa have vi formodentlig ogsaa per indirectum 
gotgiort, at dette ikke er ffeet; saasom jo ingen Regent under 
Solen vilde vcere saa eenfoldig, at stille sin Fjende, over hvil
ken hand havde erhoffet saa vigtige Fordeele, tilfreds med et

Styk-
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Stykke Land, og ftñledes, uden at vcrre node dertil, fette fit 
eget overstyr; Fslgelig falder torfæi Fundament bort af 
sig selv. Vi seer altsaa vel, at vi maae gaae en anden Vey. 
Skulde det da vel vcrre umueligt ved en faa stor Mcrngde af 
opdigtede og falffe Diplomata, som findes i Stifterne og Clo- 
sierne, hvorover den store ogforsinLcrrdoms ffyld meget yp
perlige Mand JOSEPH SCALIGER in epijf ad Carol. Labbaum 
348. med storste Foye klager: Qvis tam cacus, ut non videat, 
qvantum fibi homines ißi permifèrint, qvibus plus otii, qvam fidei fit- 
per fuit ? Ego multa Montiferiorum, Capitulorum, Epifcopatuum diplo
mata vidi, Regum, Imperatorum, Ducum nomina & Scriptura vetu- 
flatem prafer entia, qva vix ulli commentitia eflèfuboluit > nobis autem 
primo oculi conjeclu odore falf i tatis fua nares percujjerunt. Skuldt 
det, siger jeg/ vcrre umueligt, at scette disse tvende krivilegia 
Ottoniana i Rang med de af en svigagtig Munk smkkdede Legn- 
Breve ? Vi ere vel langt fra ikke afdenTanke,som hine,der med 
JOHANNE HARDUINO,BARTHOLOMÆO GERMONIO, GO- 
THOFREDO HENSCHENIO, DANIELE PAPEBROCHIO Og an
dre leerde Mcrnd, som have fignaliferet sig i de diplomatise 
Stridigheder dermed, at de nesten have kastet al fidem di
plomatbarn over Ende, serte alle Ting udi denne Konst/ at 
skille det sande fra det falffe, paa Skruer. Vr ville da forsoge 
vores Lykke / og see/ om disse Diplomata Ottoniana ere i Stand 
til udstaae et examen rigorolum, eller ikke? Vore uvartiiffe 
Lcrsere maaefelvvcrreDommer? derover/ og tilkiende os tU 
ler vore Modstandere Seyeren, naar de i Forveyen, uden at 
overiile sig, have anhort ogprovet vore Argumenter.

§. 25.

Velerdetsññ/ at hvad form am externam angaaer, da Beviis paa, 
er det visselig heel vanskeligt at domme, om noget de jure paa aksamme cre 
disse tocnic Diplomatibus kand vcrre at udlette? og hvori de- falske. 08 
resFcylegentlig bestaaer? Hvo erdet, der har ^ctOrigina
lerne afdern ? Hvo kand sige afhvad Slags Papiiret eller Per
gamentet er, paa hvilket de ffal vcrre ffrevne? Hvo kand un
derrette os om deres Orthographie ? Hvo kand give os Efter- 

N 2 retning
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retning, om den Liqvore, som Skriveren har betient sig af/ 
om Bogstaverne og deres Trckning/ om Intcrpunétionerne, 
om Z^fferne / om det vedhængende Seigl og Monogrammate, 
og fan fremdeles? Paa hvilket dog / som de , der ere rette Kien- 
here af ægte Diplomata noksom vtkd / det in re diplomática 
meget ankommer. Dette alt maae vi sññledcs paa Tro og Lo
ve antage for rigtigt/ fordi vi maaffee ikke skal være i Stand 
nogensteds derom at faae tilborlig Underretning, og altsaa 
maae vi alleene holde os til de Ting/ hvilke, ved at gienn em- 
læse diste Diplomata, falde een som merkelige Feyl i Synene. 
Efter hvilket det ikke er at nægte/ at i saa Maader qvoad exter
na begge diste Diplomata temmelig vel stemme overeen s med 
andre af disseKeysere endnu tilstædeværende Breve/ saavel i 
Indiétione Romana og hosfoykde Aars Tal / som i de ovrige 
Omstændigheder. Alleene hvo vil være os god for, at ikke den 
Falffner/ som har paafundet disse Diplomata, harpaa sam
me Tud havt nogle gode og ægte Diplomata af disse tvende 
Herrer for Synene/ og saaledes efter samme efterabet disse 
Externa? Ingen lyver med storreBetænkfomhed/ end den/ 
her har en scerdeeles Fordeel at vente af sin Logn. Nu til- 
staaer den lærde Jesuit daniel papebroch selv i hans 
Propylaea antiqvario área veri falfi di ferimen in vetußis membra
nis C. 8. §. 103. Undecimo Cbrißian# arx feculo &feqventibus, dum 
Ecclefix Roman# pacem tot undiqve febismata fedit.ienesqve turbarent, 
eam fuifie morum corruptelam, ut,qvi DEI erant famulatum profeft, 
¿7- videbant a poteßatibus fiecularibus accidi immunitates ac po ¡Jeflanes 
fias, non magno crimini fibi ducerent,pro ipßs tuendis commenta cudere. 
Hvo Vil da fortænke os/ naarvipaastaae/ at disse Diploma
ta i lige Maade ere fremkomne aflige saadan en ureen Kilde? 
Vi ville vel intet tale om/hvorafdet maae være kommen/ñt der 
ingensteds sindes en Subfcriptio Cancellarii vel Notarii: (q.)

Vi
(q.) 9?t veb fiHc Diplomata tttMtfiabeè en Subfcriptio Cancellarii vel Notarii, ffül vel in

gen, som formeener siq at vme forfaren i «rte diplomática, ville draae i Tvivl; men at 
i fær Keyser Otto I. og Otto IH. i deres Diplomatibus ikke have efterlaSt det, derom kunde 
«tallige Exempler, som vi her og der sinde i deres Breve, noyagtig overbeviise os- Vi 
ville alleene togt aubertum miræum foros, fordi hans i sine Skrifter har ind

fort
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Vi forbigaae med Fliid den udelukke, men ellers sædvanlige
formulam imprecationis ôc pœnæ : fi qvis autem hœc nofira de-

creta

førten stor Mængde affltqc Diplomater, men i ingen afdem ladet Laseren forgåes ssge 
ef^TCancellarium dLTNotariinn fubfcribentem. Thi sññlches stñUtr der s- E. hvs 
ham L. IL Diplomat. Belgi c. c. 2Z. f. 2^0. Opp. T. I. edit. FOP PENSI I RefHtutio & 
Confirmatio Abbatiae S. ServatiiMofieTraie&inæ dea. 94>. fa£ta ab Ottonc I. hvpx 
Underskriften lyder saaledes: Bruno Cancellarius ad vicem Fr i de ri ci Ar chi- Capellam 
recognovi y pg selvsamme Bruno underskrev P g sa a Dotationem Ecclefîæ Canonicorum in 
Capræ monte a. 947 .faciam ad vicem Roberti Archi-CapeÜani L. IL donat. B elgi c. c. 26. 
T.L opp.fi 504*  Saa findes og in L» IL diplom. Belgic. c. 22. T. L opp. fi Zs5>. Donatio 
Monafterii Eiche, Faraberto Leodicenfi Epifcopo a. 954. faéia, hvor det heder : Fimo 
Notarius ad vicem Brunonis Arch i-Canee Harii recognovi; og Confirmatio Pofíeílio- 
numMonafterio Cellenfi feuGislenianoa. 955. donatarum har til Understlkft Adalge- 
rus, Cancellarius Sedis, vice Bardonis Archi-Cancellarii recognovi, L. II donat. 
Belgic, c. 18. T.L Opp.figoó. øg enbUU etl dtlbcn Confirmatio Poífeílionum faéta a. 
966. Ecclefræ Nivellenfi, qvæeit Nobilium Virginum Canonicarum in Gallo - Bra- 
bantia in notit. Ecclefiar. Belgicar. c. 26. T. I. Opp.fi. 65=3. CV UNd?rtelßNet * Lui col- 
fus Cancellarius ad vicem Wilhelmi Ar chi-Cap ell ani recognovi. Hvàl Formulae 
vi atter forefinde, naar tot CftevfCC Confirmationem MonafteriiBlandinienfís de a. 966. 
L. 11. Diplom. Belgic. c. f, 261. Donatio Walciodorenfis Monafterii Theodori 
Metenfi Epifcopo a» 96#. facta, ex underskrevet: Luidgerius ad vicem Hattonis Ar- 
chi-Epificopi ¿T Cancellarii fieripfit; in Donat. Belgic♦ L. I. c. /z. T. I. Opp. fol. 343, 
Det Keyserlige Diploma, hvorved i Canonicorum Sted in Epternacenfí S. Willibrord! 
cænobio 3.971. Munke i benrrvnte Kloster ere indførte, har den Underskrift: Wiili- 
gi fus Cancellarius ad vicem Rodberti Archi Cap ellani recognovi. Notit. Ec clef. 
Belgicar. c. 2y.fi. 6sZ. Lige Understrift fører det, hvorved Abbatia Canonicorum Ca- 
prxmontenfium underkastes Ecclcfix Canonicorum B. Marne Aqvisgranenfí a. 972. L. 
IL donat, Belgic. c. 19. fi. ^oó. Og for at fremføre nøgle Diplomata af Keyser Ottone 
III, saa heder det i Donatione Comitatus Hoienfis Notgero Leodicenfi Epifcopo a. 98). 
facta, hos den lemeldte Ml R AE UM P.I. c. 40. eod. donat, piarum, fi. s/. Hildibal- 
dus Epificopus ¿L Cancellarius y vice Willegiji Archi-Cancellarii recognovi, 
fett Hildibal-dws øg har Mlderstrevet et audet Diploma largitionis Theodorico Hol- 
landix Comiti a. 985. faétæ , ibid. c. 41. fi 52. Sña hñv pq DotatioNivellenfis Ca
nonicorum S. Pauli Ecclefix de a. 002. in Notit. Ectlefi. Belgii e.go.fi 656. øg Con
firmatio prxdioriim Monafierli Willibrordiani de a. 99; / c. c.^i. fi 6^t ikke MM- 
bre Dotatio Canonicorum S. Johannis in Mofae f. infula Collegii de a J)97- /. c. c. 32» 
fol. cod, rg Doíatio Epternacenfí Monaiteriu S. Wiliibrordi 3.907. faåa, l. c. c. 33. 
fi.638. bekølnmet deres Vidimus af ham. Donationem Ottonis III Vltraicétinæ S. 
Martini Ecclefix Cathedral! a 999. faétam, finde Vi' LU. Diplom. Belgic. c. 28. T.L 
fi 263. nnderst'l evct : Heribertus Cancellarius vice Willigifii Archi - Epifcopi recogno
vi. Hvilken Fleribertus ilige Maå UNderffrev Privilegium Ottonis III. Herluino 
Cameracenfi Epifcopo fuper Mercatu & jure cudendæ monetx a 100*.  conceifuin 
L. 1. Diplom. Belgic. c. 26, fi. ¡48. Dog hvortil nytter all denne Ditloftighed? 
For cn rr-partnff Lasere kand det virre nok, naar vi anfore sor ham saa n an^e Exem
pler af en eeneste Aère, deraf at g^'ere med os den Slutning, at Cancellarii eller 
Notarii Udelukkelse af Diplomatibus qvxitionis er ikke et ringe Kiende-Tegn til/ at 
de ere mñgte og falffe Documenter.
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creta fub dolis machinationibus > falfis difiputationibus , vel aliqvömödo 
irritaverit, Regia Nofira Maje flati rebellare certiffîme noverit, <fic. 
Hvilket alt man ellers ved flige ConcelTionibus momentofis 
omhyggelig pleyede at tage i agt. Men om vi endffrent ikke 
vilde anfte alt dette, som formeente smaae Ting : Saa blive vi 
dog alligevel bestyrket i vor Mistanke om dette Brev , naar vi 
anseeStiilen selv ; Thi da hos alle Críticos, som have lagt Vind 
paa den Konst, at skille decrgte $1)6^ Diplomata fra de u- 
crgte, denne hoystfornnftige Regel billig har detoversteSted : 
at man forst og fremmerst maae anfee et hvert Lands,Fyrsten
doms ogProvintzcs/til hvis Nytte etDiploma stal vcere skrevet, 
Regierings Form og udvortes Tilstand, og siden noyc holde 
Diploma qvæltionis imod samme Staats 'Skikke og Love, i 
sin Indretning og Sammenhæng, samt Maade og Maueer, 
hvorledes det har passet sig paa de Tider: hvilket endnu nykli- 
gen den ulignelige Benedictiner MARQVARDUS HERR
GOTT T. I. Geneal. Diplom. Auguftae gentis Habsburgicæ 
proleg. i. f. i2.fq. med mange Beviiser og Exempler har oplyst: 
saa vi! det snart viise sig, at den eensoldige Concipift har havt 
saadanneDiplomata forbyen, som vel i visse Maader kunde 
passe sig paa det Tydske Rige; men fordi Forffiellen imellem 
dette og Kongeriget Dannemark har varer ham ubekicndt, 
har hand ikke kundet tage den i agt. Thi om end Danmark 
tusinde gange havde vcrret det Tydske Rige nexu tributario 
vel clientelari underkastet : faa skal dog ( I) neppe nogen troe, 
at den Tydske Keyfer derudi skulde have havt sine egne Exaåo- 
res og Comites fifci. Sandelig saadan en forunderlig Ind
past i de Lands-Herlige Jura, som per cllentelarem nexum 
vel folutionem tributi alligevel ikke kunde ophceves, er til« 
strcekkelig nok til at beviise, at de tvende Documentées Ind
hold er falsk og digtet. Ja ladvcrre, Otto M. havde havt si
ne Comites 3c Exa&ores fifci i Danmark, hvilket dog, som 
for er erindret, er hoyst urimeligt: Hvo skulde vel troe, at 
og Otto ni. havde dem iligemaade? Efterdi under Ottonis il. 
Regiering den forhen Hencevnte store Revolution gik for sig i 
Danmark, hvorudi^ven Otto stedte sin Herr Fader, Kong

Ha-
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Harald, fra Thronen. Jeg er vis derpaa, havde PÑÑ den 
Tud vcereten Keyserlig Exactor fifci eller Comes i Danmark, 
da havde hand heller skiult sig i en Afkrog, eud strcebt efter en 
vitloftig Jurisdiétton. Men nu ! ceses ingensteds / at Kong 
Sven Otto paa nye er paafortKriig af nogen Keyser Otto, og 
saaledrs overvundet, at hannem ved denne Leylrghed necef- 
fitas recipiendi Exaétorem Fifci vel Comitem de novo var 
bleven paalagt, og saaledes feer man/ at den vanvittige Au- 
dor til diste opdigtede Diplomata har vcrret gandffe ukyndig i 
de Tiders Historie, om hvilken hand taler. Dertil tommer 
endnu (II.) at den Lognere, som har fmeddet disse Diploma
ra, vel erindrer noget om Aduocatis Epifcopatuum & Ecclefia- 
rum, foregivende, at de BissoppeligeBonder stoede alleene 
under deres lurisdiåon, (r.) da jeg dog neppe troer, at no
gensinde har vceret et Stift eller Closter i Danmark, som har 
havt flig en Schutz-Schirm-eller Kasten Voigt, som de kald
tes , over sig; Thi endstiont det blev fluttet paa Synodo Mo- 
guntinenil, c. 12. £ 50. at Kirkerne skulde gives Advocati, der 
ffulde forsvare deres dura. Gods og Formue, og i Rettergang, 
saa ofte de enten som reí eller actores havde noget at handle, 
fore Ordet for dem, paa det saa vel paa den eene Side Folkets 
Ondffab maatte hemmes, og de, som understode sig at leg« 
ge deres roverffe Hcrnder paa Kirkens og det Gud helligede 
Gods, desto mergligere kunde afffrekkes, paa den anden Side 

de

(r.) Denne Tale-Maade passer sig saameget mindre paa disse Tider/ som Biffepdom- 
mene i Danmark endda ikke vare saa noye afdeelte, at enhver kunde havesagt/ had 
derhsttktil hans Stift, og endnu Mindre, hvvr viit 6atl5Juris<liétion in temporali
bus strakte sig. Og er det aandste ikke rimeligt, at flig Afdeeling skulde varrc otørt tú 
ligere i Danmark, end i Sverrig, i hvilket sidste Rige Kiskopperne allerfsrst i det Xite 
Scculo ved den Anledning, da de geistlige Tiender bleve indfsrte, som og ved samme 
Tiid er ffeet hos os, have bekominet deres sluttede vi«ceier. Di ville alleene hore 
(,/. A C1)i i O / ’/t iV¡1 IIj l,A1S D idnesb p rd herom, is/ Hifior. Sueon. Gotborumqve Ec- 
elefiaft. L. III. 31. 46' Videntur etiam hoc tempore (fe. Seculo XI.) defin ir i cœpiffe 
Epifcopatuum penes nos ¿p vicinos populos limites, qvi hue nsqve, ut Adamus do
eet findiflinüi manfer ant. Recepta enim lege fdvendi decimas, nec eße fuit de
finit*  terminos, tit effet liqvidum, ex qvibus eas percipere deberet qvilibei. Qvod 
de diœcefibus dicimus, fieri poflulabat necejfitas ¿P in paradis. Ante firmatam 
vero hic rem Cbriftimam alia prorfus fuit regni ¿p regionum in partes minores 
divifio.



r?6 C.L.S. Beviis/ at Danmark ikke nogensinde 
de kiere Klerker befries fra all Narings Sorg og Leftobedre 
afvarte Guds -Tienesten, eller, tydeliger at sige, maatte 
fettes i Stand med dets sierre Roe at eede deres Brod: Saa 
tvivler jeg dog meget paa, at denne Vane nogensinde har va
ret almindelig i den heele Christenhed. I det mindsie, hvis 
saa havde varet, var det ikke troligt, at de forsie Biskopper i 
Danmark ffulde have varet saa uhoflige, og udvalt sig en 
anden Advocatum og Forsvar, end deres Konge. I Sær
deleshed da det ikke allecne var Gersiligheden bekandt, at det 
just var denne Forstegrode iblant Kongerne, der har diftin- 
gveret sig med at giore vel imod Kirken og dens hellige For
standere , men end og/ at siden en Advocatus maatte vare en 
magtig Mand, qm in illo Comitatu, in qvo Ecclefie fimt, propri
am & largam hereditatem habeat, for ñt Va're desto bedre ffikket 
tü at forsvare ftn Kirke ab omni rapina & indebitis exaéti- 
onibus, og uden dens Bekostning at naresigaf sit eget: saa 
erdet ikke vel troligt, at man iblant de nys omvendte Danffe 
ffulde have fundet nogen anden, som bedre havde ffikket sig 
til dette Embede. Derforuden vare jo de Tydffe Kirker selv 
den Tiid ikke berettiget til at valle sig Advocatos anderledes, 
end ex Conceflione Regum, & in præfentia Comitis Cæfarei, 
og hvi ffulde man da troe, at diste af Ottone M. nyelig stif
tede Bispedomme ffulde strax have bekymret sig om flige Jura, 
som hos dealdsteog anseeligste Kirker vare et Tegn til en stor 
Diftinétion, og havde kundet udfalde til den nydobte Konges 
merkelige Fortrydelse. Havde det endelig vceret dem at giore 
om en udvortes og fremmed Proteétion, saa havde det jo varet 
dem nok i den, som Keyftr Otto ved sine Exaåores fifci, hvis 
flige have vceret til i Danmark, havde kundet præftere ; Men 
ffulde Advocatus vare en indfodt, hvo havde da vel varet 
bedre ffikket dertil, end Kong Harald selv ? Dog jeg bliver end
nu meere bestyrket i min Meening, at man i Danmark aldrig 
har vidst af nogen Advocato Ecclefiæ at sige , end ogfaa der
ved, naar jeg anseer t>e Diplomata selv, som i flittige Mands 
Samlinger af Danffe Stiftelser og Clostere/ giemmes, da 

jeg
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jeg iblant saa mange som jeg til den Ende har grandsket udi/ in
gen videre Fodspor har kundet finde/ ja end ikke et reneste Di
ploma, som kunde foreviise en Advocati Ratification, da det dog 
ellers horte til Advocati Embede / at acceptere og ratihabe
re i)C Donationer, Privilegia øg Oblationer, som vare skeede 
ti! hans Kirke. Og hvo vil vel troe , at Biskopperne i Dan
mark strap ved deres forste Fondation have havt deres egne 
Colonos og Subditos, over hvilke de kunde paastaae at exer
cere nogen Jurisdiction? Hvor meget meere rimeligt er det ikke, 
at de/somArbeiderr inEcclefia p1antanda,have maat leve af Al
mister og piis Oblationibus? Vñi'dog Juris diétio Ad vocatorum 
iTydffland endnu i det X. Seculo en rar Ting/ og for Stifter 
ogClostere en tilstrekkeligRcrt, at deres Advocati kunde vcere 
narvcrrrnde in Comitum placitis ac mallis og forsvare deres 
og deres Colonorum Jura, Man overlegge diste Ting retsin
dig/ og legge (in.) til medhvadFoyeDipiomata afdetX.se- 
cuio holdes af de Larde for fordcegtige, fom bare Titel af at 
vareErke-Bispens afBremen. Thi endffiontPave Nico
laus I. allereede har foreenetdet Hamborgiffe BispeSade med 
det Bremiffe / saa har dog den Hamborgiffe Kirke i lang Tiid 
beholdet ZEren og Rangen som et ErkeBispe- Scede ; saa at, 
om det end var vist/ hvad vores saxo L.xi.f^. ffriver, at 
Adalbertus af Frygt for Kong Svend Estritfon var fiyet til 
Bremen, og at de Erke-Biffoppelige Rettigheder saale- 
des vare forflyttede til Bremen: saa burde dog Begyndelsen 
tildet,atdenErke BiffoppeligeVardighed er betaget Ham
borgerne / henfores til det XL Seculum. Man behage at ta
ge dette nye Beviis i Overveyelft/0g sige mig da, hvad man^i 
henseende til saa urimelige Expreffioner, ffal tcrnke om diste 
Diplomatibus? Ey at malde/ hvor usadvonliq (IV.) den 
Tale Maade om Banno, (enten derved ffal forftaacs allecne 
en vis Diftriét, eÜEK Jurisdictio intra hunc diítriétum) mac e 
have klinget i Danmark, da man formedelst den gan' ffe an
derledes beffñfne forma regiminis Sc jurisdictionis, som fra 
Alders Tiid i dette Rige havde varet brugtl g / ikke en
gang havde forstaaet, hvadKeyseren med denne Banno Epi-



178 C.L.S. Deviis, at Danmark ikke nogensinde  
fcopo conceflo havde villet sigt. Saa fortiener det ey min
dre (V.) en fardeles Attention, at i Diplomate Ottonis III. 
Mined et reneste Ord mceldes omOttonis i. foregaaendeDi
ploma , da dog dette revera alleene stadfcester hiint , og har 
extenderet de immuniteter og Friheder / der vare forleente 
Aarhnus, Ribe og Slesvigs Skift, ogsaa til BLspe Stolen 
iOdcnsee; i hvilke Tilfalde man ellers in privilegiis gik for
sigtig kil Vrrks/oa pleyede i Cancellierne paa det noyeste at stil
le primas beneficiorum concesiones ab eorum confirmatio
nibus ; hvoraf man finder tvende merkelige Exempler i s tap
horsts Hamburg. ALrchen HLstorLe P. I. p. 311. , hvor 
denne felvsamme Keyser Otto confirmerer Stiftet Bremen 
nogle Friheder, og mcrlder udtrykkelig: Qvaliter vir venerabi
lis Adaldagus ad nos venit, fecum deferens præcepta beatet memoria 
avi noßri Ottonis àr Ejus aqvivoci, genitoris no fl ri, Imperatorum 
videlicet Auguflerum, in qvibus continebatur, qvomodo ipfl pro divino 
amore monafleriis in Ejus Epifcopio confiftentibus Imperialibus fuis prae
ceptionibus libertatem <¿r tuitionem concejjerint, rogavitqve Celfitudi- 
nem noflram > ut nos denuo noflra praeceptione eadem monafleria ¿r om
nia illuc afpicientia confirmaremus. Og l kt ÑNdkt Diplomate 
ibid. p. 313. heder det: Super qva re pradifius venerabilis Archi Epi- 

fcopus adiit Celfitudinem noflram poflulans hac etiam noflra audiorita- 
täte roborari, cujus videlicet petitioni qvia nobis pia ac rationabilis vi- 
faefl, maxime ob hoc, qvodpia memoria genitorem Noflrum, Otto- 
'nem f ilicet Imperatorem, hac eadem fuo pracepto firmatje cognovi
mus. <fic. Og maa ingen hechos tcrnke, at dette er ikkun en 
ringe Ting ; iaa er det hos Kiendere af Diplomará s en afgiort 
Sag, at Cantzellierne i forrige Tider faaledes have vceret ind
rettede , at ikke den mindste Variatio in ftylo Curiæ har kun
det foretages. Saa tcenke og ingen, at Adaldagus maastee 
ey metre har kündet erindre sig Ottonis m. Diploma; chi der
som det nogensinde havde betret til i Verden : faa var det ham 
jo selv, som 2Z Aar for det sidste Diplomatis Udstålfe havde 
forhvervet det, og har hand kundet erindre sig ringere Ting, 
som Indbolden af de ncest bencevnte tvende Diplomater hos 
STAPHORST er faa er det ikke let at formode, at hand 
stulde have forgiet saa vigtig en Sag, som denne ; ikke at tale

om,



__ har v«ret ek Lehn af det Tydffe Rtgk. 179
VM , at Stylus i de tvende Diplomatibus, saa viit de fleefte 
Expreflioner angaaer / er eet Slags/ og det eene synes at 
vare ndssrevet efter det andet, folgelig denne Feil tydelig kand 
tillegges og imputerez denne Falfarti ignorantiæ & ofcitan- 
tiæ. Ligesom (VI.) i sar ved Privilegio Ottonis III. ty en rin
ge fufpicio faifitatis derafkand tages / at Keyseren tvende gan
ge betjener sig afden Expreftion : In regni nofiri partibus& finibus, 
da hand ikke engang har kündet sige om et Tydst Hertugdom el
ler Fyrftendom, som har havt sin egen Hertug, at det, som 
derudl blev anordnet, steede in Ducatus vel Principatus fui 
partibus. Skal derfor Meeningen af disse Ord vare denne, 
at Bistopperne af Slesvig, Ribe, Aarhuns og Odense maat- 
U haveden Rettighed i det heele Romerske Rige at kiobe Jor
degods: saa begriber jeg ikke, hvad det vil sige, saafom vel 
Ordines facri, men ikke lettelig Bistopper pleyede at tilhobe 
sig noget i fremmede og langt fraliggende Lande, folgelig hav
de privilegium qvæftionis varet dem til ingen Nytte. Men 
stal Meeningen vare denne, at disse Bistopper stulde kunne 
kiobe Jordegods i Danmark, saa er den Expression in emni- 
bus Regni nofiripartibus (Mkd ñl Mrbodlghed at talk 0M Keyset 
Otto HL) i hoyeste Maade latterlig, fordi Danmark pofito, 
fed non concesso, at det var taget til Lehn afOttone M., dog 
ikke kunde kaldes Regnum Ottonis, idet jo Lehn Kongen ikke 
dets mindre alleene burde og kunde Heede Rex Daniæ, og Do
minus direéius ikke var befOyet in præjudiciumVafalli fui at 
tilstade de under Harn varende Bistopper flige Jura exorbi
tantia. Og dette samme er og at sige om disse Bispedommers 
Indbyggere, hvilke Told-Friheden stienkes. Thi har derme 
Frihed stullet sirakke sig til Dannemarks Riges Grandsi-r, hav
de man ikke nodig at sette deOrd til in Regni noftrifinibus,t)VÍÍ< 
fe ere hyperbol^, fordi ingen de alieno maa vare liberals; 
Men stal de gaae paa det Tydste Rige: saa beviise de ingen 
Subjeétion, efterdi en Lands Herre og kand fritage fremme
de Undersaatter fra den ham tilkommende Told/og nraatte 
maastee iden henseende disse Stifters Indbyggere antage dtt 
utiliter og med storste Taksigelse, om man vilde forunde dem
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en fuldkommen Told-Frihed i det heele Tydffe Rige. Dog 
Vand man maaffee giette sig til , hvorledes denne Bedragere er 
gññM til Vcerks t Ottonis IH. Diplomate. Der findes nemlig 
hos STAPHORST l. c. p. 313. ft Diploma af Keyser Ottone IIL 
dateret Wigeldoshufen d. XVII. Kai. April. 988. og kt ñndet 
af dato Wildeshufen d. IZ. Kai. April, eod. anno, fiaaer saNt- 
mefteds p 311. men i LUN1GS spicilegii Ec~
clefiaflici Tam. i. Anhang fol. 8z. finde vi det tredie Diploma af 
denne Ottone III ligeledes de dato Wildeshufen d. XIII. Kai. 
April, da der signes mig rimeligt/ñt vores u ægteDipiomatisAn- 
<ftor har maaffee havt disse for synene/ og af samme udffrevet 
Titulaturen, Indiåionen, annos regiminis, og dets lige ; MkN 
paa det hand ey ffulde style i dato, og dog paa ferffGierning 
vorde ameet stm en Falffner/saa har hand fadt sit paa d.xv. 
Kai. April, holdende hos sig selv qvafi re bene Zetta derfor, at 
naar Keyseren har vceret ven 16de 052066 Martii til Wildes- 
hausen: saa ffulde vel intet fornuftigt Menniffe tvivle paa, 
at hand jo ogsaa havde opholdt sig der den i8de ejusd. Men 
saa sneedigt som dette er opfpundet: saa fordcrgtig fignes det 
(Vil.) at denne Biffop Adaidagus i en Tiid af 5 Dage ffulde 
have erholdet fire adffillige Keyserligk Friheds Breve eller Be- 
naadinger/ og endnu meere utroligt, at hand som en celd- 
gammel udlevet Mand, i det mindste af nogle og 90. Aar, 
(saasom Hand den 28. April, ncest ester erdod i Bremen, efterat 
hand havde forestaaet sit Biffop Embede i 52. Aar/) den Tiid 
endnu ffulde have vceret saa friff og rorig / at hand hver Dag 
kunde overlobe Keyseren til Wildeshausen med nye Suppli- 
ker og tiltkygle sig een Confirmationem privilegiorum og et 
Donations-Brev efter det andet. Ligesom man tydelig kand 
see hans Ncervcerclse ved detKeystrlrge Hof afalle disse 4. 
Diplomatibus, om hvilke enhver , dog uden præjudice for 
os, har den Frihed ak tcenkt/ hvad ham selv lyster.
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§. 26.

Vi have altsaa formodentlig frembragt nogle Argurnen- ©aa og pro 
ter/ hvorafdet rimelig kand fluttes , at denne ffrodelige Ror- 
Kiep/til hvilken mange afdeTydffeHerrerPublicifter forgreves lunde passe 
hcelde sig r vel ffa! kunde omkastes/ og bemerke ikkun endnu/ ik fa r« »««' 
ke som et Nyt Argumentum pro roboranda fententia noftra, 
endffiont det og med Foye kunde tiene dertil / men alleene for publicum, 
at giere Modstanderne diste tvende Diplomatum Urigtighed 
desto haandgribeliger/ en kiendelig parachronifmum, som 
Falffneren ved at fmedde disse Diplomata, har begaaet. Thi 
detforfte indfalder vel i Kong Haralds ^16 / men det sidste i 
Kong Sven Otto hans Regiering/ hvilken / som vi allereede til
forn have erindret/ faafremt detdenTiid havde staaet i hans 
Magt, vel havde aldeles odelagt Christendommen i Danmark; 
Og er det merkeligt, at det er dateret just i samme Aar, da Kong 
Sven Otto holdt allerverst Huns med de Christne i sit Rige. 
Thi saaledes ffriver CYPRÆUS in Annal. Epifcop. Slesvicenf  p. 7s« 
om den under ham sig reiste Forfolgelfe: Ao. DNlpS8. magnam 
Chriftianorum in Dani a perfecutionem Sueno Rex exercuit, fiipplicibus 
Archi-Epifiopus Legatis crebris qve muneribus laborabat, qvatenus fe
rocem Regis animum manfuetum redderet Chriftianis. Qvjbus ille rere
dis in fita nimirum crudelitate & perfidia fievire non cejjavit. Og 
den gamle A U CTOR hiflor'ue Ar chi Epifcoporum Bremenfium f. 74. ap. 
LINDEN BROG, siger: Novifilmis Adaldagi temporibus Chriftiani- 
tas in Dania turbata eft ,& fafta confpiratione abnegata; Ikke min
dre IIENRICUS WOLTERUSin Chronico Bremenfifol. jo. ap. MEI
BOM. In ultimis diebus Adaldagi deftrufta fuit iterato Chriftianitas 
in Dacia, & omnes abnegabant fidem Chrifti exceptis paucis. Til 
hvilke vi ville foye vores saxonem grammaticum, der si
ger om disse Tlder : Defunfto Rege llar aldo Sueno projperam fibi in 
divina favi endi occafiønem venijfe gavifiis totam religionis ft ir pern a 
radice comiulßt, eoqve auclore Dani fufceptum divinitatis cultum re
petita fuperftitione mutarunt. Sandelig í jññ blodig kN §0rsol- 
gelse umagrr det Pavelige Clerisie/ det maae ellers vcere faa 
gierigt/ som det vil / sig ikke meget for et privilegium emendi 
agros,poíTefíiones & prædia, etter 0M kN Jurisdiktionen! in
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servos & colonos ; men de Biskopper og Prcrster, som ellers 
ved deres hellige Embedes Foreftaaelse har vceret vante til at 
tiene baade GUD og Mammon, ere meget meere betcrnkt 
paa , hvorledes de i Tide kand redde sig med Flugten, og sed 
te deres Person i Sikkerhed: (s) de derimod, som have et re
deligt og oprigtigt Hierte for GUD, dem lcerer sandelig An- 
fcrgtningen paa saadan Tiid des meyere og alvorligere at ag
te paa Ordet; hvilket Kirke-Historien langs igiennem til alle 
Tider kand viise, at Christi Kirke aldrig har vceret reenere, hel
ligere, og meere befriet fra al Egennyttighed, end under ud
vortes Fienders Trcrngscl og Forfolgelse; thi dens Forstandere 
har lcrrt i flige Omstcrndigheder med alle jordiffe Tings Tilsi- 
desettelse at tragte efter det eene nodvendige, nemlig Salig- 
gierelses Kundffab i Christo vor Frelsere. Dette maa og vel 
drages i Confideration, at i begge Diplomatibus mcrldes onr 
Aarhuus Stift, da det dog for àdàZiDod allrreede iglen 
var ophavet, som ikke alleene den bencrvnte auctor biflor.

Archiv

(s) Hempel paa cn saadan for Kors og Forfolgelse flyende Bistop finde vir den Slesvigske 
Bistop Eggehardo, der titîiHT disse afGUD de Christne ved Kong Sven Otionem tilstik- 
kede Tmnqfler pakkede sig som snarest. Velméer hverken adamus bremeNsis 
eller CYpræus noget om ham, og ligeledes stal man forgieves lede efter hans Nav« 
hos andre Skribcntere, ikke desmindre tilkommer ham dog den TCre, tgien at nyde 
Plads i Catalogo over de Slesvlgste Bistopper, saasoin tangmarus presbyter 
(en Skribent, der paa een og den samme Tiid har levet med Hani, ) in vita S. Bemwardi 
Hildesheimenfis Ecclefia Epifcopi ap. LEIBNIT. T. I. Script. Rer. Brunfvicenfc 44 
kalder Ham honorabilem Eccleßa Sief Acenfis Anti fitem. Som en Exulant holdte Hand 
sig op hos Bistvp Berwardo ! Hildesheim, hvor Hand blandede sig i de Stridigheder, i 
hvilke bemeldte Berwardus var geraaden med den Maynziste Erke-Bisp, angaacnde Abb-, 
dissens af Gandersheim Indvielse. Hvorover den Mayvziste Erke - Bisp blev sandste 
forbittretpaaham, og forekastede ham, hand stulde kun tage vare'paa fin Kirke, og ikke 
befattcsig med fremmedeham uvedkommende Sager; uren Eegehardus har herpaaund- 
styldet fig dermed, at hans Bistopsdomme var afHedningerne iglen bleven odelagt. ibid, 
c.20. heder det : Adhæc incredibili furore Archi Epifcopus  fuccenfus , torvo vultu ac 
minaci jubet, ut fik at, nil ad fetalium pertinere, ut propriam ecclefiam habeat, illam 
gubernet. Contra Ekkebardus, -peccatis, inqvit, agentibus TERMINI EPISCO 
PATES MEI BARBARICA SUNT FERITATE DEPOPULATI CIVITAS 
DESERTA, ECCLESIA DESOLATA, SEDEM NON HABEO. Oq erdet at 
lcgge Merke til, at den exulerende Bistop har ikke taget sin Tilflugt hverken til det Key- 
lerligeHof, c tier til fiu Metropolitan, hvilket hand dog -randste vist havde "tort 
Hvis Ve Txdffe Zteyjew havve davt ve mindste jura Maje flatis i Dannemark '
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Arcbi-Epifcop. Bremenf.f.75. ap. LINDENBROG. Udtrykkelig ft« 
ßCt ! Voft obitum Adaldagi tota regio Yutlandia in duos Epi feo pa tus 
bipartita eft, tertio apud Ar hufin deficiente -, MtN ADAMUS BRE- 
MENSIS selv L. II, c. 32. bckrckfter det totidem verbis. Saa 
meget rimeligere font nu det er, hvad cfpræus in Annal. Epi- 

jcop. siesvicenfip s6. fortæller om disse Tider , naar hand siger : 
Verifimile eft, cum nulix pofiefltonet aut proventus Epifcopis attributi 
efient, & qvod tempus perfecutioni incumberet> plerosqve (hand til« 
ler vel alleene om deSlesvigste Bistopper, dog kand det ob 
identitatem rationis ogsaa medFoyoligeledes forstaaes om an« 
dre DanstkBist0Pper,)^vo^«w meminerunt hiflorix in loca vicina &• 
remota Evangelii propagandi & publicandi gratia mi flos efie, & nullas 
certas fedes habuifie. Saa meget dets latterligere synes det da, 
naar man under saa grum en Christen Fiende vil paadigtePrcr« 
ster og Bistopper en stor Begierlighed efter stienne Privile
gier; Det er ey heller troværdigt, at Kong Harald, for, fem 
70RFÆUS in trifol. biflor, pr tf at. §.2. allereede har btviist , til 
de Tydste Keyseres Efterlignèlse , og maastee dem til Fortrcrd/ 
strev sig en K yser afDannemark, og om hvis Magt vi tilforn 
have hortafCRAWO, at hand afalle paagrendsende Fyr
ster er blevm^ret og frygtet, at, sigerjeg, denne Kong Ha
rald stulde have taalt, at man fta Tydstland stikkede ham 
Exaétores fifci og Comites pññ Halsen. Har dog hand, Kong 
Harald, efter at hand havde antaget den Christeiige Religion, 
endnu vceret saa mcegtig ogftor, at hand, som AD amus 
BREMENSIS ndttykkelig tilstaaer, har kunde forestrive oa paa« 
byrde Friislcrnderne og Sachserne sine Love, hvorledes stulde 
man da formode afham, at hand j sit Fcederne Rige stulde have 
eftergivet fttjus autonomiæ i saaviit,at hand havde tîlsta'dl Bi
sperne og Prcesterne at giore ham saa mcrrkelig Indpas i hans 
Hsyhed. Sandelig man maatte vcere i Stand at troe alle ab- 
furde og eenfoldige Ting / dersom man vil langer scrtte Troe 
til dW Diplomata, efter saa tydelige Bkviiser paa de derudi 
indeholdn? Urimeligheder. Slige BafíeíTer kand alleene tilleg« 
ges efterladne og dovne Regenter, men ikke en stor Konge, som 
vores Harald var. Ja lad vcere, at Kong Harald havde i sin

Re-
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Regierings Did, hvilket dog, som sagt, strider imod at fidem 
hiftoricam, Mññttet Male Comites & Exaétores filci af 
Tydffland, hvo vil da, som i foregaaende tz. allereede er meldt, 
tröste stg til at beviise, at under Kong Sven Otto Regiering 
flige endnu ffulde have viret til i Danmark? Laderos hore, 
til hvem addreiferer den beingstede Biffop Adaldagus sin 
Bon, for at udvrrke deChnstne en naadrg Tolerantz i Dam
mark? Til Comitem Teutonicum eller Exa&orem filci? 
Nej! Men det heder: Archi- Epifeopus fuppli cibus legatis crebris- 
qve muneribus laborabat, qvatenus ferocis Regis animam manfuetum 
redderet chriflianis. Havde der nu paa den Tud viret en Co
mes Imperatoris veí Exaétor fisci i Danmark, der kunde ha
ve erindret Kongen om hans Lehnbarhed og Underdanighed 
under det Tydffe Rige : saa er det aldeles ikke troeligt, at hand 
ey ffulde have antaget sig de betrcengte Christne, og i det mind
ste truet Kongen, der saa ilde holdt Huus, saa lcenge med sin 
Keysers Magt, indtil denne havde stoppet ham Munden. 
Fremdeles erdet ey heller troværdigt, at ingen Mandata de
hortatoria 05 comminatoria fra det Keystrlige Hof ffulde vi- 
re ffikket til Kongen; Thi hvilken Herre vilde vel legge Hin
derne saa aldeles iSkiodet,naar hans Lehns-Mand ellerVasall 
foretager flige Exceller og soger at undrage sig fra al Underka
stelse. Og paa det man ikke ffal tinke,at maaffee denne afKong 
Sven Otto mod de Christne opvakte Forfolgelse ikke haver va
ret til ErkeBiffop Adaldagi Dod, (der, som sagt, a. 988» 
een Maaned efter det sidste Diplomatis datum paafulgte,) saa 
behage man at hore, hvad cypraeus i. c.p. 7^ videre ffri- 
ver derom: Mortuo Adeldago Libentius Archi - EpifcopusBremenfis 
Succejfor Legatis & Muneribus miffis animum Sven-Ottonis crudelem 
& fangvinarium placare & Chriflianis xqviorem reddere conabatur, 
fed longe obflinatior er at, qvam ut de propofita fent entia ac conatuper- 
feqvendi Chriftianos eum monitiones <¿r preces facerdotum DEI ab- 
ftrabere ac depellere pojfent. Zñ hvem dette CYPRÆI Vidnes
byrd ey anstaaer, Hand hore ad amum b remense m lji. 
c. 21. font fortifier : Hoc tempore (fcilicet Libentii Archi - Epi- 
fcopi, conf. L.II. c. 20.) cum magnam Suen Rex perfecutionem  fecijfet

Chri-
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Chriflianorum in Dania, fertur Arcbi-Epifcopus fupplicibus Legatis & 
crebris muneribus laber a fi e, ut ferocem liegis animum Cbrifiiams red
deret manfuetum, ille relidis in fua crudelitate & perfidia fa
lliré cœpit. Hvortil vi endnu kunde fey e auctorem incer
tum biflor  ia Arcbi-Epifcopor. Bremenf ap. LINDENBROG. fi 70 
som med selvsamme Ord fortcrller den grumme Forfslgelse, 
der under denne Erke Bistop Libentio yppcdks ñfKong8ven 
Otto imod de Christner Danmark.

§. 27-
Lader os derfor give Sandhed 9Eren / og ikke lernger troe Meget m^re 

en Ting blot derfor/ fordi andre have troet den/ men hvre af 
saa haandgribelige Ting/ at bi|fc Diplomata ere falste / og -at Bremst ' 
sammensmurte af een i den Danste Staats Indretning/ Histotiu«- 
rie og Chronologie uforfaren Bremist Prcest eller Klerk. Dec 91 " 
af vores indfodte eller udenlandske Lcrrde / der i blinde og u*  
den videre Undersogning have antaget den: for sande og crgte, 
kunde med deres Anseelse intet stade os/ efterdi Sandheden 
jo n-imodsigelig iblant alle Folk maae henhore til de Ting, der 
ved Ufucapionem eller Præfcriptionem temporis longiflimi 
ingen Skade kand tage. Vi ere saa tilforladelig deren: over- 
beviiste/at vi i paakommende Tilfcrlde derom torde asiegge et 
Juramentum credulitatis, at Opmanden til diste Diplomata 
har vceret en Bremist Klerk etter Munk. Men vilde nogen 
her indvende og sige / hvorfor denne Kludere just stal have vce- 
ret en Tydst/ og tilmed en Brerner? da svarer jeg / at det er jo 
bekiendt/ at/ efter at Christendommen/ etter rettere at sige/ Pa- 
vedommet havde begyndt at udbrede sig i Danmark/ og det 
heeleLand allereede havde bekiendtsig dertil/ adstillig Jaiou- 
fie har reift sig imellem de Danste og Tydste / og de forste ikke 
gierne lcenger vilde staae under en udenlandst Erke-Bistop. 
Paven / der dets foruden i flige Ting/ hvorved Kirkens ud
vortes Pomp befordres/ som alletider steer ved nye Erke Bi
spedommers ellerBispe-ScedersOprettelse/ let lader sig be- 
vcrge/ var redebon til at gratificere de Danste der udi/ at de 
i tilkommende Tider i deres Lande stulde have deres egen Erke-
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Biskop od Primatem, Og deres Kirke Sager ikke langer diri- 
rigens af stemmede. Dette smertede Erke - Bispen til Bre
men / som den der ikke alleene derved mistede mange Com
moda og Indkomster/ men kunde og let giore sig den Regning/ 
at ved saa mange anseelige Sufffaganeorum Afgang vilde 
hans Auåoritæt faae et merkeligt Skaar. Denne nu an
vendte yderste Fliid/ atformaae saavel Paven somdeDanffe/ 
at denne Exemtion fra hans Stift ikke ffulde ffee. Imod de 
Danffe kunde dette vare en Hovedmotiv, at man forte dem 
Mig til Gemyt/at de Bremiffe Erke Bisper havde draget fa
derlig Omsorg for de Danske Kirker og Bispe Sader/ og saa 
meget det havde staaet i deres Krafter/ procureret dem ad- 
stillige ffionneMa og Immunitæter. Her maatte nu fraus 
pia giere det beste; derudover digtede man ufeilbarligen til 
samme Tider ferst de oven anferte Fabler om Keyser Hem-id 
Aucupis Expedition i Danmark/ ont den ved Keyser Otto i det
te Rige indforte Lehn Rettighed / og tankte saaledes snart ved 
gode / snart ved onde Forestillinger at bevcrge de Danffk/ at de 
ffulde forblive under Erke^Bispens Stift/ og vel endelig be
fordre Sagen til Rettergang, hvorudi man ikke ville overlade 
Paven alleene Paakiendelsen f men vel og forlange Keystrens 
Skion ; ja endelig kunde begynde en retfardig Krig. Af saa- 
dant et Hierte synes mig disse Diplomata at have Oprindelsen. 
Og da endelig den lange i Gierde varende Erke-Stiftets Op
rettelse til Lund under Pave Pafchali il a.uo6. er gaaen for 
sig; STAPHORST l.c.p. 524, MM ADAMUS BREMENSIS, dkv 
Í stn hi ¡loria Ecclefiafiica L. IL c. 2. bruger disse Ord: Servantur in 
Bremenfi Ecclefia præcepta Regis, qvæ ßgnant, Ottonem Regem in fita 
ditione Regnum Danicum tenuiße, adeo ut etiam Episcopatus ille do
taverit, som man kand lare af dette hans Verk l. iii. c. 5. 
a. 1077. er bleven Canonicus i Bremen : saa ffulde jeg nesten 
troe/ñt kort for hans/ ad ami bremensis Tider/disse Logn- 
Breve ogsaa ere skrevne, hvilke hand / som en god eenfoldig/ 
ogi Critiqven uforfaren Mand / faa siet hen har antaget for 
fnldvigtige- Slige Breves Paafund var ogsaa meget lettere/ 
fom den / et Par Aar forhen varende / Bistop Adalberts
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var en Mand, der var god for ar udove al optcmkelig Ondffab, 
hvorfor og BRUNO in hifioria belli Saxonici fol 102. kalder ham 
fill fim & fallent em Epifcopum^tn LAMBER TUS SCHAFFNABUR
GEN SIS ada. lods. foL 707. virum pe/fimæ in populo exißimationis, 
qvi viam virtutum non habebat, 0g andre ttOkVeerdige SktibeNte- 
re have i deres Historie Beger ffrevet endnu stettere om ham. 
Thi da denne cergierige Mand var fac totum ved det Keyser- 
lige Hof, og/ naar man undtager en kort Disgrace, indtil 
hans a. 1072. paafulgte Endeligt, stod hos Keyser Henrich 
den IV. isaa stoer Anseelse/ at ad a mus bremensis l. iv. 
c. 2 h tilikgger hans Auéioritæt det Navn af vice dominatus-, men 
L AMBERTU S SCHAFNABURGENSIS ada. 1072. f.73^ gier dm 
saa stor, at hand betiener sig af bisse Ord : Qvodfiius Rege frue
retur, receptus non modo in gratiam fy familiaritatem, fed pene in 
Regni confinium & omnium, qvœ publice vel privatim agenda erant, 
fodetatem ; Hvo vil da vel undre PÑÑ/ at en srkesles Mnnk/ 
har / for at behage saa stor en Prcrlat, hvilken alle Ting stode 
til Tienefte, turpi obíeqvio ffcrrpet sin Pen til at udkaste et 
og andet falff Diploma, saa snart hand har eragtet flig 
Hierne'Spittd tienllg til at forvare sit Erke-Stift mod Erke- 
Stiftets Oprettelse i Lund til hans Erke-Stifts befrygtclige 
Präjudiz.

§. 28.

Vi kunde nu trade til et nyt Argument, hvis vrikke er-Bm'ks, at 
indrede os/ at CARPZOU paa det oven til §. 2. allegerteKmrgHarald 
Sted vil indbilde Folk / at Keyser Otto II. har Citeret Kong Ha-Etp^den 
ralå i Danmark paa en Rigsdag til Alstedt i Thüringen, og at Tydffe Ri-s. 
denne Konge samme Tiid ikke alleene godvillig er kommen til-?A hl au‘ 
stade, men har og erkläret sig til Underdanighed mod det Tyd- ' ' 
ske Rige og en Tributs Erleggelse. Det vil altsaa giores nodig 
i muelrgste Korthed at svare paa dette gandsse krafteslose Ar
gument, hvilket kand ffee saa meget lettere / lom CARPZOU 
ved at navne sin Auétor, af hvilken hand har taget denne Re
lation, har sparet os den store Umag med vitloftig Eftersog- 
ning: Nemlig den Mand, af hvilken carpzou her har la-

Aa 2 det 
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ret sig forlede, er spañgenberg in der Mansfeldisch. 
Lhronick. c. 146. Alleene vi, hvad os anlanger, havde Hel» 
lerenffet, at i det mindste carpzou, den i de borgerlige 
Rettergangs Sager saa meget evede CARPZOU, ikke havde 
brugt dette Argument / at vi ikke til vores hæderlige Laugs » og 
Amts » Bredres Beff^nunelse maatte aabenbare en Efterla
denhed , der pleyer at vcrre Juristerne, som stedse omgaaes 
med Processer, rneere vedhængende, end alle andre Folk. Der 
er nemlig intet fornuftigere end den Rettens Regel, som man 
i de JuristiffeSkoler pleyer at indprcedike Dupondiis ellerSin- 
kerne: Incivile eft nifi teta lege perfpefta una ejus particula propofita 
judicare vel r fipondere. DenRoMtrffe Lovbog sklV givk «fdMNt 
meget viise Regel en Lov, der taaler ingen Undtagelse, 1.24. 
ff de LL. og dog alligevel er det fast en u imodsigelig Sand
hed , at Juristerne allermeest plcye at overile sig ; Man kand 
let overtale dem til at troe noget paadet Fundament, fordi det 
troes afandre: Man har tiltogt Præjudicüs en Auitoriræt in 
foro ikke af anden Aarsag, end fordi man bona fide antager 
det, tcenkende, at andre, som have domt for os i en Sag, ha
ve nok umaget sig paa det noyeste at undersoge, om en thefis 
er sand eller falsk? om Sagen, der tvistes om, er ret eller u- 
ret? Derover ere allegata snart ingensteds overflodigere,end 
hos Juristerne, men og tillige aldrig urigtigere , end hos fam- 
me. Vl kunde outrere denne Klage endnu videre/ hvis her 
var Sted dertil, og vi ikke meget meere havde giort denne Di- 
grelfion fornenlmelig i den henseende, for at viise, at CARP
ZOU har anfort noget, som hand ikke havde lcest. Hans Ord 
ere: Rex Daniæ Haraldus ab Ottone II. Imperatore Alftedum in 
Tburingiam ad Comitia vocatus comparait, fteqve fidum imperio 
e tributa promifit ; Og hettt ffUl SPANGENBERG 1. C. sigG 
spangenbergs Ord derimod lyde saaledes: Mittlerwei
le (da nemlig Keyser Otto li. havde at bestille med hans Far
broder Hertug Heinrich i Bayern, som disputerede ham den 
Keyserlige Throne,) isi 2x<$nig Harald zu Daunemarck, 
(enten som en Alliered af Hertug Heinrich i Bayren, eller 
for at fiffe i de rerte Vande, og ved den Leilighed at heme sig 

paa
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paadeTydffe fordet uretfærdige Overfald Danmark var sseek 
af Ormne M.) wider die Sachsen an der Elbe gezogen, 
denen der Leyser mit Heeres Macht begegnet/ und ei
nen solchen Ernst sehen lassen, daß der König sich dar
ob dermassen entsetzet, datz er Frieden begehrt, grosse 
Oeschencke gegeben und jährlichen Tribut zugesagt, 
auch derenthalben seinen Sohn um mehreres Ver
trauens willen zunr Geissel eingestellet, a. 974. und im 
Herbst dieses 974- Jahres hat Kayser Otto einen 
Keichs-Tag zu Alstedt gehalten, da Er unter andern 
dem Gtisst Merseburg etlicheGehöltze zugceignet. Hvor
ledes kand NU CARPzou sige, at spangenberg forsikkrer, 
at Harald har vceret ncervcerende paa Rigs-Dagen? da 
dog spangenberg intet videre siger, end at Rigs-Dagen 
er holdet i samme Aar, i hvilket Otto li. haver erholdet den 
formeente Seyer over Kong Harald; om hvilken vi dog alle
reede af en gandffe anden Skribent, end spangenberg og 
hans luge nyere Atåres ere, nemlig afden gamle ditma- 
ro have bevirft, atdetharvcrretenheelmaadeligogsaadan 
en Seyer, paa hvilken man umuelig kand grunde en Lchn- 
barhed. Alleene endffient spangenberg tusinde gange 
havde bekrceftetdet, at Kong Harald havde varet paa Rigs- 
Dagen til Alftedt, hvad kunde det beviise? Kunde man ikke 
her Mkd Skiel sporge CARPZOUIUM: Ubi manet judicium? En 
Mand, der saa lcrnge har siddet i Retten, sonr carpzouius, 
og forfattet saa mange Interlocute fuper habilitate vel in
habilítate teftium, kand vel vide, at spangenberg, som 
anno 1572. har strevkt sin Chronik, ey kunde aflegge et 
lovsklkker Vidnesbyrd om en Ting, der stal vcere ffeet a. 974, 
og altsaa 598. Aar tilforn. Dog dette maae vcere nok, ne 
juile indignatus hanc probandi rationem aliqvid gravius in 
CARPZOUIUM dicam»

Aa 3 §. 29. Saa
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§. 29.

Saa os otto Sññ lidet NU Danmark saaledes under den Tydffe Kon- 
«á'üñort ñe Henrich Fuglefængeren er blevcn berovet qvafi pofTeflio- 
vidertmod ne libertatis fuæ naturalis; Ligesññ lidet har dette Rige tabt 
Danmark, ent) det mindste af sin celdgamle Magt/ naturlige Frihed og 

vel forhvervede Anfeelse ved Ottonum Vaaben. Enten det 
er sandt eller falfft/ hvad DITMARUS i almindelighed in 
prologo L. i. Annal, f. 323. siger om de Sachsiffe Keysere:

Horum temporibus regnum velut ardua cedrus 
Enituit noftrum, longe lateqve timendum;

Saa tage vi i Danmark os ikke noget deraf; thi det kandvcr- 
reos nok, at de Tydffe Keyfere ikke den Did have vcrret i 
Stand til/ at tilvinde sig noget af dette mcegtige Rige. Om 
de felgende Tider tilstaaer conringius selv 1. c. §. 9. per- 
verojimile efl, non multo poft excujjam iterum a Danis Germanite reve
rentiam ejjè j cum primis, ubi Sueno Rex regno auito reftitutus ¿o po
tenti te excrevit, ut clajj'e Angiitim fibi fubiicere non dubitaret ; Og 
ditmarus siger os i., ¡.fol.sy udtrykkelig / at de Danffe strax 
efter Otronis in. Dsd/ igien have nedbrudt den Stad / som 
Keyser Otto il. efter hans oven til fortalte Expedition i 
Danmark havde bygt. Ja hvo som hos adamum bre- 
mensem L. 11.C.22.23.&24. og nest bencrvnte ditmarum l. 
IV. p. ¿o. ikkun efterlcrser/hvadSkrek de Danffes Indfald/ hvor
om Hiftorici mcrlde under de Ascomanners NavN/ have 
Tiid efter anden foraarsaget i Friisland og Sachsen/ den kand 
let overtydes / at man paa den Tiid i Tydffland ikke har giort 
sig Tanke om den Danffe Crones Underkastelse/ men haver 
takket GUd / naar disse ikkun vilde forunde de Tydffe Grend- 
sers Indbyggere Fred og Roe. Og endffiont denne ada- 
mus L. il c.30. i almindelighed mcrlder om Keyser Ottone, 
der a.ioO2.dode i hans blomstrende Alder/ at hand og har 
undertvunget de Danffe: Fortiffimus Otto Imperator, qvi jam 
DANOS,Slauos, itemqveFrancos (¿rítalos domuerat, cum jam tertio 
vilior Romam intrajjet^ immatura morte pr æv ent us occubuit: Og ñllk- 

reede 
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allerede tilforn L. IL c. 27. vil indbilde os, at det er ffeet til Erici 
Viåiofi Tider, at denne Keyser har vundet Seyer over de 
Danffe: Qvod vero cum Ott one III. pugnaverit & villus fit ( Eri
ciis) Rex (Sueno, a qvoAdamus pleraqve fua fe haufifle tradit,) 
tacuit, fid ab aliis audivi: Sññ Vttd dog lkke eneeNkstk ÜNdeN 
Tydff Skribent noget om en scerdeles Krig, som Keyser Otto 
ni. ffulde have fort med de Danffe, og er det meget tro
ligt, at denne Hiftorici Ord ffal forftaaes, ikke saa meget 
em en Seyer, den Keyser Otto 111. ffulde have vundet over den 
heele Danffe Nation, som heller om nogle smaa Fordeele, som 
maaffee een eller anden Hertug og Feldheere i Tydffland i 
hans Regierings-Tiid have har over Affomannerne.

Z. 30.

Komme vi nu endelig til Canuti m. Tider ; saa vil con- Om Keysee 
RlNGius vel ikke ncegte, at Danmark da har vceret frie fra Conrad har 
a! nexu med der Tydffe Rige, og har kundet rose sig afen fuld- K,md Då? 
ko,nmen Independenz ; Alleene efter sin vedtagne falffe hypo- grevssabtt 
thefin, vil hand indbilde os, at dette bor tilffrivks Keyser Con- Slesvig ? 
radi Salici Generofité, og at denne Fyrste Kong Knud til 
Behag ikke alleene har fepareret Marggrevffabet Slesvig fra 
det Tydffe Riges Corpore og ffenket det til Danmark, men 
ogsaa renunceret paa alle de Rettigheder, som, i henseende til 
Kongeriget Danmark, havde fta Keyser Ottonis M. Tider til- 
hort det Tydffe Rige. Nu var det vel at onffe, at nogen vilde 
underrette os, hvorledes Marggrevffabet Slesvig, som vi 
endnu for ncervcerende Tiid ansee som et non ens udi Historien, 
paa den Tiid har kundet komme til Danmark, paa det vi dets 
snarere kunde vcere i Stand til at priise Keyser Conradi Salici 
Generofité med vedborlig Berommelse, saasom vi holde der
for, at det viffellg er billigt, at redde fligt et fa&um fra For
glemmelse. Men vi ville med al Oprigtighed her igien frem» 
fette, hvad vi troe; Nemlig, saa meget er som en unegtelig 
Sandhed bekant, at der har vceret et noye Venffab imellem 
de tvende Monarcher Canutum M. og Conradum Salicum»

Ca-
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Canutus M. t)Uï just i Rom tilstcede / da Conradus Salicus a. 
1027, PÑÑ Paasse Dag blev cronet af Pave Johanne XIX. 
ja / detsommeere ere , wippo siger end, at hand giorde Kky- 
seren den LEre, og forte ham hjem efter Croningen. in vita 
Conradi fi. 433. ap. Piflor. Ilis ita peraltis in duorum Regum pr<eflen
tia Rudolfl Regis Burgundies & Cnutonis Regis Anglorum divino officio 
finito Imperator duorum Regum medius ad cubiculum fliiurn honori
fice ductus eft. (r.) Og dersom Vi tor troe adamo bremensi, 
saa har end denne store Kong Knud giort Keyseren Sekssab VÑÑ 
Hans Reise til Rom ; thi i.11. c. 44. hift. Ecciefiafl. staaer udtryk
kelig: Conradus Imperator Regio faftu Italiam ingreflus eft ad finden- 
dam Regno juflitiam, Knut Regem itineris fui habens comitem. Men 
det maa dermed vare hvordan detvll ; saa er dog saa meaet 
vist/ arKeyseren har ved denne Leylighed overmande meget 
careííeret denne magtige Konge. Vi gier best / at vi fortalle 
de ham brviiste Gåretter med hans egne Ord; Thi saaledes 
skriver hand i et Brev ril sine Engelander, hvilket vores pon- 
TANUS in biflor. Rer. Danic. fi. i$d og CEPRÆUS in Annal. Epificop. 
Slesvicenfi p. 87. have indfort/ ñf WILHELM!) MALMESBU- 
RIENSI LA i. de geft. An glor. Reg. c. g. og INGULFOp. føj. Sit vobis 
notum, qvia magna congregatio nobilium in ipfia fiolennit ate Pafichali 
(Romæ) cum Domino Papa Johanne & Imperatore Conrado erat, 
ficilicet omnes Principes gentium a monte Gargano usqve ad ifludproxi
mum mare, qvi omnes me & honorifice fiuficepere & magnificis donis 
honoravere. Maxime autem ab Imperatore donis variis & muneribus 
honoratus fium, tam in vafis aureis & argenteis, qvam in palliis & 
veflibus valde pretio fis ¿re. Man veed og en Deel af de bevcegen- 
de Aarsager, hvorfore Keyser Conradus saa meget har smigret 
for Kong Knud; fordi det nemlig da, eller dog stakket tilforn, 
var ffeet/ at hand formedelst den BremisseErke Bissop Un- 
wanum havde ladet anholde om den Dansse Prinzesse Gum- 
hiidin eller Cunigunde til Gemahl for hans Printz Henrich/

der

(t) Dtt erstsrk'genat undre pas, at de Tydsse Herrer Publicister ikke meere exaggereret 
benne Paffage, og gisre et tu>i ûgnum iubmiflioma af den Lieneste / fsm KyngKnud 
i saa Mander beviiste Keyseren.
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der blev Keyftr efter ham.'(u.) chronographus saxo~ 
ad a. io2á. p. 239. beretter os dette, naar hand siger: Conradus 
Henrico filiam Cnud Regis Danor um mediante Univ ano Bremenfi Archi- 
Epificopo depofiit uxorem. Hvilket 0g ADAMUS BREMENSIS bl- 

med tøffe O ti) : (Conrados) cam Rege Anglorum five Da
norum mediante Archi-Epificopo Unwano pacem fecit, cujus & filiam 
fiio filio depofcens uxorem dedit ei civitatem Sliasvoick cum Mar chia, 
iront trans Ey dor am eft in fædus amicitia. L.H. c.39. fol.27.ap. LIN- 
DENBROG. (x.) Saavarogdets uden Camlws m. saa mceg- 
tio en Konge, at ad amus b r emensis l. il c. 47. kalder ham 
K-aem potentia trium Regnorum Barbaris gentibus valde terribilem, 
oa Kenser Conrado syntes haus V .nssñb at verre sññ magtpññ-
* Bb lig-

fu-) Akalisa» Keyser llenrici III, fsrste Gemahl / Princesse Cunilde eller'Cunhildir har 
vcrrct Kvñg Camíti M. af Danmark Daattrr, er nden Modsigelse vist. Men endstisnt 
lmn aller-ede s 1026. blev forlovet med denne hendes Gemahl: saa holdte de dog / efter- 
bi Drinnen da ikkun var 9. Aar gammel, ikke Bilager, forend a. 1056. til Nimwegen, 
fom WÏPPOf.440. og HERMAN NUS CONTRACTUS in Cbron.f. 32s. ap. UR- 
STisiUM vidne / hvor hende vederfoer den TEre/ at hun blev kronet/ fem Annales 
HildesheimenJes ad a. 1336. f. 72Í ap. LEIBN1T. bekræfteImperator Penteco- 
flcn nativitatemqve S. Johannis Niumago peregit, ¿7*  ibi filio Imperatoris Hen- 
rico Red renit Regina, Cunihilt nomine, qua ibidem in natali Apofiolorum re
galem coronam accepit, hvilket ellers ikke pleyede atffce med Romerske Dronninger. 
Saa blev ogsaa ved denne Lcylighed hendes Navn Cuntida eller Cunhildis, fordi der nma- 
stee syntes de Tydste noget ubevandt, forandret, og gturtCunigunda deraf; somatter 
de Hæft bcmvvnte Annales HildesheimenJis 1. c. udtrykkelig sige : Mutato nomine in 
beneditfioiie Cuniguud diffaejl; saa at VF. IL El U S glor CONRADO URSPER- 
6EI Uret/naar hand in r,0t. ad Adam. Bremen]'. L. II. c. 47. beskylder ham, 
ûf hand ci) har beholdt Navnet Gunild, og falstelig kaldet hende Clikiigunàii. Me» 
saa vist som dette er, saa vist erdet/ hvad man gemeenlig fvregiver om hendes umilde 
SktobneiEgtestabet, at nemlig Keyseren hendes Gemahl, afen utidig Jaloufie, sa« 
heftig har stedt hende for Hovedet, at hun maassee frivillig har stilt sig fra ham, og 
Cy Meere sögt Egte Seng Med ham. Hverken WIPPO eller Annales HildesheimenJes 
melde et eeneste Ord om derme Omstændighed, og alligevel staacr det tydelig i hendes 
Grav" Skrist, ssm efter AUBERT. MIRAEI Vidnesbyrd notit. Ecclefi. Bclgii c. 
37. T. lopp. edit. Foppenjii fi c6i. i folgende Ord forfattet er at toft i s. vonatiawi 
Kirke til Brygge i Flandern ; NobiliJfimaAuguflaDomina Cuntida, Catiuti Anglia, 
Danemarcia, Nortoegia ¿7*  Suecia Regis filia, Imperatoris Henri ci Nigri Latida- 
tijjima C,(injugi, pojt acceptam gravijfimam a marita injuriam hoc in cafiello re
li giofie viventi ¿7 anno Domini 104:. XII. Kalendas Septembris de functa hoc mo
numentum Ecclefiii, cui perqvam erat munifica, erexit. MeUdaHERMANNUS 
CONTRACTUS refererer hendes Döds-Aar ada. IOJ8- 0g tillige pofitive melder, üt 
hun er dod ikke til Brygge, men i Italien, saa understaae vi os ikke at antage dette 
Epitaphium for gyldigt.

(x.) Denne Passage findes ikke saa fuldstændig i VELLEII Edition, hvorfore vi præcist- 
have allegeret Editionem Lindenbrogianam.
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liggende/at hand, for at erlange samme/foyede Kongen i alle 
Stykker/som vi af adskillige Steder af det oven eiterte $rct> 
kunde bemerke / da det iblant andet een steds udi samme heder : 
Cúnela., qvœ a Domino Papa & ab Imperatore - - pro me ¡eg entis utilitate 
poft ulab am, libenter annuerunt, conceff'a etiam faer amento firmarunt. 
Men af alt dette kand ikke bevistes/ at Keyseren og for denne 
mcegtige Fyrstes Venffabs ffyld har opoffret Marggrevffabet 
Slesvig. Ikke en eeneste gammel Skribent veed etOrd derafat 
sige, uden alleene ad amus bremensis , hvis Ord vi vel kort 
tilforn have aufert/ mm vi lade os aldrig overtale til. at lade 
dem gielde for et dygtigt Beviis f fordi hans Moría Ecdefia- 
ftica er over 50. Aar yngre end denne foregivne Forcering. 
Derimod tier wippo gandffe stille/ som dog var Capellán 
ved Keysers Conradi Salici Hof/ og udforlig st har beffrevet 
hans Levnets-Lob/ samt vores saxo grammaticum, hvil
ken vi billig have at ansee som en Hoved-Skribent i vores 
DanffeHistorie/ og HerrHofiRaad von goebel selv kand 
ikke nok forundre sig over/ hvoraf diste Historicorum Tavs
hed om saa merkelig en Gestion maae vare kommen/ da de 
dog have giort Erindring om Tmg af langt mindre Betyden- 
hed / ey heller have glemt den Kongelige Printzestes Cunigun- 
dæ ommceldte Giftermaal med den Keyserlige Prmtz Henrich. 
Alleene en cegteSandhedens Efterforffere kand let finde sig udi 
WIPPONIS og SAXONIS GRAMMATICI NMllig non
entis nullæ dantur operationes. Et Mñrggrevffñb Slesvig der 
ffülde have vcrret een det Tydffe Rige tilhorende Grendse-Fcest- 
ning/sM/ som vi allereede have anfort/ aldrig exilieret in 
rerum natura, og altsaa har samme ikke heller kundet gives 
Kong Knud i Danmark tilbage af Keyser Conrad; solgelig 
har og ingen oprigtig Skribent/ hvilken Kierligheden til Sand
hed har ligget saa ncer om Hiertet/ som wipponi, kündet 
strive eller fortcrlle noget om flig Forcering; Men hos den arme 
ADAMUM BREMENSEM og CHRONOGRAPHUM SAXONEM, 
der uden videre Betcenkning har ffrevet ud efter hastt / har den 
Regel rigtig tröffet ind : kostto uno abfurdo, ponuntur plura ; 
Thi da denne forst saa let har ladet sig indbilde/ at Kong Henri-

cus



lM v-rret et Lehn afdetTydffe Rige'. _ 19; 
cus Auceps havde ladet oprette et Marggrevffab til Slesvig 
imod de Danffe, og dog nu faae/ at denne confiderable Stad 
ikke var i de Tydstes, men de Danskes Hcvnder : faa vidste hand 
ikke at sinde reede derudi / hvoraf denne Forandring havde sin 
Oprindelse / og lod sig derfor med stig Lettroenhed indbilde/ 
at stig en Forcering maatte vcere ffeet paa den Tydffe Keystrs 
Side; fslgelig er den eene Relation ligesaa god fem den an
den/ og den gode brémensi bundet noget paa Mr-
met paà famine Maade r fem hand dermed igien har bedraget 
andre; Saafom og denne Forcering fandelig strider mod 
alt Skin af Sandhed ; (y.) Thi man maae giere Marggrev- 
ffabet Slesvig faa lidet/ som man allermeest vil : faa er det dog, 
faa snart det er enGrendfe-Fcestning f nstridig vist/ at Kon
ger ikke pleye at bortffenke fligt : Og da man i Danmark havde 

Bb 2 havt

(y.) Nccsten alle Tydffe Skribentcre cre siden henseende ilde tilfteds med Keyset Conrad» 
Sálico , og den la'i'be Herr Pr.ofefTor Köhler i Göttingen, der billig med storste Hoy- 
agtelsc fortiener at kaldes en sårdeles Prydelse for Tydstland, kand ikke bare sig i hans 
Reichs-Historie p.n6. for den Sags styld at udbryde i denne Klage: Man rechnet 
tintet dieses Rayfers Staats-Fehler, daß Et die Marggtavfchâfft Schles
wig, welche anzulegen seinen Vorfahren fo viel Blut gekostet bitte, a. 1036. 
dem König (Lnut in Dänncmarek, als Et drste» Tochter mit feinem PcM- 
tzen Heinrich vermählte, abgetreten, und dadurch Teutschland um eine fo 
vorttefliche Vormaur gebracht habe. Ht. D. GOIFRIED LANGE ( Hans 
Einleitung Zu denen Geschichten und daraus stießknden Jura Publico des H-R- R L. III. Stil. 7, §, 7. kalder det eine unzeitige Freigebigkeit, davon das Reich 
schlechten Nutze» gehabt. Ligeledes striver Hr Hof-Raad G LAFFEY t hans HL 
ßoria Germania Polémica c, lo.thef, $. at dette Faétuin ft gerandctzu nicht geringer 
Schmahlerung des Teutschen Keyserthums. Hvorudover da ogsaa den larde 
Forfatter as de Aiunerkningcr over conpjng, Hr. Hof-Raad von GoEEL, fom en 
god Patriot, har holdet derfor, at Sagen ey endnu var saa reçut afgisrt, cm Acase
ren uden Standernes Bevrlgning har kündet afhcendige eller forkomme no
get af Patrimonio imperii, og følgelig bortgive et Land, som fordum havde 
kostet »en Tydste Nation faa meget Blod ar maint enere, og Herr Cantzlcr vo« 
LUDWIG har i haus Rechtlichen Erläuterung der Reichs Historie p. 112. poli
tice giert den Afsigt: at Rigs Stcrndernr ikke ubillig klagede derover, fordi 
Xíeyfere» ey tilkommer Jus alienandi. Imidlertid havde dette kündet (ïee fai
no nexu feudalt, at Kongen i Danmare faavel i henseende til hans Rige fom 
Marggrevstabet vat bleven en Vasall af det Lydste R>ge- Men hvor unyttige 
alle disse Critiquer ere, kand cu upartiist laser gribe med Htvnberne ; og haabe vi at den
ne Tradition i tilkommende Tider ogsaa af den Tydste Rigs-Historie og Jure publico 
stal blive udflettet, efterdi de gamle Tydste Keyscre beholde endda Hoyhed nok tilo» 
vers, at de ry behove at bygge deres Fccdernelands Anseelse og Magt paa saa falste 
Stylter.



196 c.L.s. Beviis/ at Danmark ikke nogensinde &c. 
hñvtstorsteAarsagtil at glæde sig ved denne Forcering/ i sier 
pasom efter adami bremensis og bemeldte chronogra
phi saxonis Tilstaaelse Marggrevffabet Slesvig fra den 
Liid af stændig er forblevet under Danmarks Crones Over- 
Herredomme: saa havde man uden Tvivl paa det omhygge
ligste hos os om ikke glemt Originalen afdette Gave Brev/ dog 
ikke holdt Sagen saa ffiult, at saxo, som formedelst den store 
Biffop Absolons Hiclphar afdeKongeltze Archiver fimet de 
vigtigste Efterretninger til Eftersyn/ ikke skulde have be
kommet nogen Kundskab derom. Overalt seer man lette- 
lig, naarmanigiennewlæser den forberorte Epistel, at Kong 
Knud maae have været en overnraade stor Politicus, og da 
hand derudi udtrykkelig mcrlder / at hand samme Tiid har ladet 
sig med Eed bekræfte, alt hvad hand havde aftalt med Paven 
og Keyseren til sit Folkes Beste, conce fia etiam [aeramento firma
runt [ub tefiimonio qvatuor Archi-Epifioporum & innumeris multitu
dinis Ducum & Nobilium qvi aderant : Saa kand vel ingen tvivle 
derpaa, at hand ikke ogsaa paa samme Maade havde ladet sig 
flig en Concefiion, hvis den nogensinde var skeet/ confírme
te. Saaat det er hoyst eenfoldigt, at tilffrive et Lands Be
siddelse/ der aldrig har været ffilt fra Danmark/ de Tydffe 
Keyseres Gavmildhed/ og de Tydffe Skribentere, som Derfor 

tale ilde oui Keyser Conrado Sálico, ere efter al Billig
hed skyldige/ at giere denne store Fyrstes Affe en 

LEres-Erklæring og Afbigt.

(Fortsættelsen folger i den il Tomo.)

Pro nota : Det er fleet ved Forseelse, at den MarpM'gifle Jurift REGNER i sixtiNI 
Oy. de Regalibus §. i.in not b. afos er anfort, da Mad. §. 2. not. d. henhorer; 
hvilken Uagtsomhed den rrts,udr'Ze^«ser ombedeö,at holdt os til gode.
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Forsog 
til en videre Oplysning 

om 

Urkebisp ESKILDS 
Stamme og Blod - Forvanktssab.

E
skild fordum Bisp udi Roeskild , og siden Erkebisp i Lund, 

har baade vcrret af saa anseelig en Stamme, og saa mang
foldig havt Haand med udi de fleste/ saavel Geistlige, som 
verdsilge Sager, fra Kong Erich Emunds Tiid af indtil 

Kong Waldemar den Stores Regiering / at ncesten alle Danffe 
Historier/ som ikke alt for loflige findes ffrevne, tillige jcevnligen 
melder om forbencrvnte Eskilds Slirgt, Hændelser og Bedrifter. 
Men hvor ofte end derom mcrldes, saa karrdMan dog ikke ncrgte, at 
der jo endnu den Dag i dag er, ey allene savnes en og anden merke- 
lig Omstændighed udi denne saa navnkundige Erkebispes Liv og Lev
net; men endog iblant de Efterretninger/ som overalt ere bekiendte, 
adffilligt findes, som baade burde, og ved idelig Fliid kunde firttes i et 
sierre Lys, end hidindtil er ffeet.

Iblant andet er hans Blod Forvandtssab og Stamme, som vis
selig var en af de anseeligste paa de Tider, et tilstrekkeligt Beviis her
på«, og eftersom jeg fornemmelig der af har tagen Anledning, ved 
denne Prove at givre et Forseg, om, og hvor viî>t det maatte lykkes, 
at rette og forege Fcrdemelandets Historie udi dette Stykke: Saa 
haaber jeg, at, siden jeg derfor lidet eller intet rerer ved de Ting, 
som tilforne noksom ere bekiendte, uden saa vidt det er forneden, til 
at oplyse andre ikke saa bekiendte Onrsicrndigheder, dette mig ikke 
meere ffa! leggcs til Last, end at jeg, hvor det ikke haver vcrret mig 
murligt, at udfinde gandffe klare og aabenbare Sandheder, har 
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maalt noyes med, at oplede det, fom synes riimeligstog med Sand
hed meeft overeenstemmende.

Ncesten alle vore Skribentere komme derudi overeens , at for« 
bencevnte Eskilds Formand, den forste Nordiste Erkebisp Adzer, til
lige haver vceret hans Farbroder, og er det saa meget desmindre at 
tvivle paa, som ey allene en gammel Fundatz, hvorom jeg agter siden 
videre at handle, klarligen herudi samtykker, inen endogsaa Saxo selv 
p. 250. det samme saa godt som bekrcrfter, sigendes, at imellem for« 
bencevnte Adzer og denne Eskild var det ncermeste Blodforvandstab. 
Naar dette nu scettes stråledes til en fast Grund, saa kand man end 
ydermeere deraf med samme Sikkerhed flutte, at, saasom Sveno 
Aggonis Leg. Caftrenf. Canuti M. c. XI. p. m. Igi. UdtrykkoligkN Vid- 
ner, at Erkebisp Adzers Fader var Svend Truidflbn, saa mase den 
selvsamme hcrderlige Mand/ som udi sin Did blev regnet iblant de 
fornemste Hovdinger udi Riget, have vceret Eskilds Farfader. End
nu videre or Let ligesaa uryggeligt og u-imodsigeligt, at forommceld- 
te Svend TruidiTon har havt tvende Boglcerde og tree Verdfligk/ fol« 
gelig overalt, fem Sonner/ hvilke Sveno Aggonis, enhver i sier, ved 
sit Navn/ opregner, nemlig Adzer Erkebisp i Lund, Svend Bisp udi 
Viborg/ Eskild, Aage og Chriftiern, som aUt tree vare navnkundige 
Hovidsmcend allerede udi K. Nieifis Regierings tiid. Altsaa kom
mer det til Slutning alleniste an paa Hoved Sporsmaalet: Hvilken 
af diste Svend Truidilbns fem Sonner med storste Rimelighed kand 
si)ncs/ at vcere Erkebisp Eskilds Fader ?

Til dette at oplyse kand jeg uden videre Forberedelse strap svare, 
at det ikke kand vcere den forste Adzer, saaftemt det ellers staaer fast, 
hvad allerede forhen er bleven stadfcrsted, nemlig at samme har varet 
hans Farbroder.

Men hvad den anden er angaaende ved Navn Svend, som var 
Bisp udi Viborg, saa vil, ferend noget vist kand; meldes derom, i 
Forveyen behoves en noyagtigere Forklaring over en herhen horende 
Omstcendighed. Samme bestaaer fornemmeligen derudi, at Mag« 
nus Matthiæ in Serie Epifcoporum Ecdeiiæ Lundenfis p. 29. udtryk« 
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keligen ffriver: "Efter Erkebisp Adzer kom Eskild, fømviivAdzers 
"BroderSon, tilforn Provst ndi Lund, men den Did Bisp i Roe- 
"ffild, hvorudover det siges udi en Fundatz, som de kalde det: udi 
"hans Faders og Farbroders sted blev hand Kirkens Fader, som ellers 
"var dens Sen" og derved giver Anledning/ at falde paa de Tanker, 
at/ saasom det er uimodsigeligt/ at udi disse Ord paa den eene Side 
ved Farbroderen ingen anden forstemes, end Adzer, det og ey kunde 
synes aldeeles urimeligt paa den anden Side/ at udtyde det Ord Fa
der paa Svend, som den ceñiste der iblant de ovrige Brodre var Bisp/ 
og i den henseende tillige kunde kaldes Kirkens Fader; helst da end- 
ogsaa andre udi den Tild sindes af hans Stand/ som iligemaade have 
levet udi LEgteffab. Men saa vist dette sidste/ og saa bekiendtdeter, 
at forend Pave Calixtus IL udi den geistlige Forsamling til Rheims, 
Aar 1119. forbod de Geistlige / bande at have Hustruer og Med Hu- 
struer, adffillige fer Exempel Othincarus, fordum Bisp udi Ribe/ ikke 
allene selv havde en Son ved Navn chriítiem, som efter hans Faders 
Dod blev sammesteds Bisp , men endogsaa denne Chriftierns Son 
Waldemar atter igien strcrbede efter, at komme i hans sted; Ja Bisp 
Ricolf til Odensee udi selvsamme Did/ som Svend styrede den Vi
borg ffe Kirke, aflagde sin Son Rodoiph med Sexten Mark reçut og 
flint Volv: Saa u vist er tvertimod det forsit/ og gaaer foranferte 
Udtydning i det ringeste saa langt fra Fundatzens egentlige Meed og 
Oyemcerke, at jeg endogsaa tor paastaae/ ar baade den/ som haver 
ffreven og oprettet den samme/ og Magnus Matthiæ, som beraaber 
sig derpaa/ herved aldrig engang har tcrnkt paa den Viborgffe Bisp 
Svend, etter paa noget/ fom i scrrdeleshed knude sigte til/ at holde 
ham for Eskilds Fader. Til den Ende vil der behoves forst/ noget 
nsyere at anmcerkes, at udi oven anforte Ord aldeles ikke tales om 
en naturlig/ men allencste om en geistlig Fader og Son/ i henseende 
til Bispe-Stolen paa den eene/ og til Provstiet paa den anden Side. 
Fremdcelesmaaikke forbiegaaes, at saavel Bispens hoyere/ som Prov
stens mindre Bestilling/ enhver efter sin Art/ vedkommer Kirken. 
Ndermeere kand ved Kirken paa dette Stcrd ikke forstaaes. den gand« 
ffe Christelige Kirke/ som er adspred over den heele Verden; thi det 
havde Paven forekommet , som allerede den Did havde begyndt at 
kalde sig Fîkdernes Fader, endffiont Gregorius M. forhen udtrykkelig 
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paastod / at saadan en Titel aldrig burde noget Mennisse rillegges. 
Desforuden, om man end ogsaa vilde formeene Lette at sigte til Len 
Dansse eller Nordiske Kirke i almindelighed/ oglpaastaae, at Svend 
kunde medregnes iblant dens Fcedre udi Le Tider, saavidt hand var 
Bisp ndi Viborg; saa vilde Ler dog altsammen intet hielpe til Ho» 
ved Sagen, saa lcenge Let er beviisligt, at endogsaa Eskild, La hand 
fik Erke Bispe-Stolen efter Adzer, ikke allene tilforn, men endogsaa, 
omtrent paa to Aar ncer, lige saa lcenge havde vceret Bisp udi Roe- 
ssild, som Svend udi Viborg, dersom det ellers er vist, at denne sidste 
fulgte efter Eskild, som siges at vcere Lod Aar 1133. folgelig er ingen 
anden Vry mecre til overs, end at, stiasom den Pavelige Nettes For
klare re tillige med andre, som have sogt, at oplyse alle flags gamle 
Kirkesager, erindre, at det Ord Kirke, endogsaa naar det staaergand- 
ske allene, tit og ofte betyder ikke uden Dom-eller Moder-Kirken; Li
geledes samme Ord fornemmellgen paa dette StceD forklares-, og ikke 
videre hentydes end til Hoved-Kirken, som paa den Tud var udi Lund; 
besynderlig, efterdi herved tillige meget vel kommer til paß, hvad disse 
selvsamme Skribentere ikke mindre pleye at indtrykke,sigende, at saasom 
en Abbed gemeenligen kaldes Klosterets Fader af M un kerne, saa og 
Kirke-Faderens Titel tillegges Bispen 1 særdeleshed af Kannrkerne 
udi Dom-Kirken, sorn derforogsaa indbyrdes hedeBrodre, hvor iblant 
Provsten beklcrder den fornemste Bestilling; og altsaa her udaf, saa- 
vel som afden heele Sammenhceng, intet videre folger, end at Adzer, 
som var Eskilds naturlige Farbroder, tillige blev agtet for hans geist- 
lige Fadcr i henseende tik, at hand havde vceret Erkebisp udi Lund, 
den Tiid Eskild ikkuns var Provst sammesioeds, indtil hand derfra 
blev forflyttet til Roessild, og siden udi Adzers Stced blev Erkebisp 
igien til Lund. Ja, om endogsaa alt dette ikke engang saa noye blev 
overvcyet, saa var det dog, og blev aldeeles u-begribeligt, hvorledes 
Eskild den Tiid hand efter Adzer blev Erkebisp, kunde siges tillige, 
at vcere kommen udi Svends stced, saa lcenge det staaer ved magt, at 
denne Viborgsse Bisp endnu var i levende Live, da saadan en For
andring udi Lund bliv foretagen, og hvad end mere er, efter Hvitfeids 
meget betydelige Vidnesbyrd ¡p. 103. endnu Aar 1140. tillige med 
Erkebisp Eskild og flere andre Nordisse Bisper selv haver underssre- 
ven Pavens Brev, son; Bisp Ricoif udi Fyen forskaffede Knurs
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Brodern e i Odensee, ti! nt vælge i fremtiden sammesteds eu Bisp, 
faa ofte behov giordcs. Endellgcn/ dersom den Fortcrttclse er tilfor
ladelig/ hvilken Exordium Magnum Ordinis Ciftercienfis 1.8. c. 26. 
udi Bertrand! Tifïier meget rare til Bsnasonte Aar 1660. udi otte Fo« 
lianter trykte Bibliøthecæ Patrum Ciftercienfium Tom« I. medde
ler om oftbemcrldte Svends Reise til Jerusalem, og derudaf allerede 
tilforn var bleven indfort udi Angeli Manriqve Ciftercienfium f, Ec- 
clefiafticorum Annalium a Condito Ciftercio Tom. II. p.I$2. fq. Saa 
haaber jeg visseligen, at alle og enhver stal tilstaae, at ey allene Svend 
udi Viborg, men endogsaa hans anden Broder/ og Svend Truidfibns 
tredie Son Eskild aldrig nogensinde bor ansies anderledes end for 
Erke bisp Eskilds Farbrodre/ som Manriqve ogsaa derfor reent, kalder 
dern Eskilli Primatis Daniæ avunculos. Jndholden er ungefter denne: 
"Bisp Svend udi Viborg elstede oprigtige« sinkiodelig Broder Eskild, 
"som var en Krigsmand, der giorde usigelig meget ont hver Dag, 
"og raade hannem efter adstillige andre Formaninger, at tage imod 
"det H. Korses Tegn, for at reise til Jerusalem. Eskild svarede: 
"hand kunde ingenlunde gisredet/ uden at den som gav Raadet/ vil*  
"de selv reise med hannem. Hvorpaa Bispen strax besluttede/ heller 
"at vove sig udi saa stor en Fare og Moje, end at verre stiodesles i 
"at frelse hans Broders Siel. De reiste derfor til Jerusalem, be*  
"sogde/ hàede og tilbade Herrens Begravelse, saavel som de evrige 
"hellige Stcrder; indtil de komme til et Stcrd, ikke langt fra Jeru*  
"salem/ som af Indbyggerne kaldes Pater Nofter, og da de fornam- 
"me/ at just der var Stcrdet, hvor Bonnens Kilde forst udveldede 
"udaf GUds Sons Mund, saa gik.de ind i Kirken som var samme*  
"stceds, bedendes indstcendigen, at HErren vilde forlade tiennent tie*  
"res Synd rc. Deres Lenste flog dem heller ikke ftyl ; thi da tie kom*  
"me fremtieles til Jordans Floden / og havde drukken udaf tiet hell. 
"Vand/ saa fattede Eskild ikke aliene hoye Tanker om GUdsBarm- 
"hiertighed, og bad at HErren vilde tage hannem til sigaftiennesyn*  
"dige Verden, men kiendte ogsaa paa timen at hans Lcengsil stulde 
"opft)ldes/ og dode paa stand mit udi sin Andagt. Da Bispen saae 
"det, enstede hand sig ligeledes Doden, sov ligeledes saligen hen tttit 
"HErren, og blev tillige med Broderen begraven udi forommceldte 
"Pater hofter Kirke, som siden blev nedreven indtil Grunden/ og
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’langt ypperligere igien opbygt udaf de Almisser som af de tvende 
"Bkhdre dertil var bleven bestikket. Disse hoylyksaljge Udlcrndingers 
"Samftcrnde (saaledes lyderSkribentens egne Ord/)varEskiid fordum 
"Erkebifp udi Danmark/ som ogsaa drog af dennem ikke allene Blodets 
"men ogsaa Troens og Andagtens Safft.rc." Og hvorforstulde denne 
Fortcrllelse ikke vcrre tilforladelig? Eengang er jo bekiendt/atBogen hvor- 
udafden er tagen, gemeenligen holdes for/at vcrre streven/ikke langt efter 
det Trettende Seculi Begyndelse/ endstiont Skribenten ikke forvîst kand 
navngives/0g ManriqveTom. I. p. 54. cy ter vove sig/ at í)OÍÍcHelinan- 
dum for dette Fosters egentlige Fader/ som andre tillegger Conrado 
Abbati Eversbacenfi. I hvordant end Ravnet har vceret/saa tilstaaer i 
det ringeste Skribenten selv 1. c. fordum at have vcrret et Lem 
udaf Clairvaux Kloster: Videre er ikke engang nsdig / at bevist/ at 
Erkebifp Eskild selv har baade vexlet Breve med den £.Bernhardus, 
og adskillige gange besogt hannem udi Clairvaux, ja hvad endnu mere 
er/ Aar 1177. selv givet sig udi selvsamme Kloster/ hvor hand deref
ter dode Aar 1181. Folgeligen har man allerede udi denne hensigt al- 
deeles ingen Aarsage til/ at underkiende en Efterretning/ som ikke al
lene stadfcrstes ved faa betydelige Omstændigheder/ men endogsaa, 
efter all Formodning / kunde si-nesallerforst ved Eskilds egen Fortcrl
lelse sammestcrds at vcrre bleven klrndbar. Men orn endogsaa dette 
ikke engang saa var/ saa sees dog klarligen udaf det ChroniconDano- 
rum & præcipue Sialandiæ, som Arn. Magnæus har ladet trykke og 
efter hans Regning er bleven streven udi det Trettende Seculo,p.2i. 
og p. 40. atExordiumMagnum, hvorudafden heeleFortcellelst er tagen, 
haver vcrret bckiendt endogsaa paa denTiid udiDannemark/da endnu en
deel levede/ hvis Forcrldre have kiendt baade Eskild og hans 2de Far- 
brodres Slcegt/ og folgelig havde det vcrret den Tiid endnu alt for 
tilig/ at binde saadanne Folk noget paa LErmen/ fom de maatte kun
ne fole pññ/ at vcrre ikkun Digt og Eventyr. Endeligen, dersom jeg 
endnu saa oprigtcligen stal vidne min Sandhed/ saa seer jeg udi heele 
Sammenhcrngen ikke det ringeste/ nogenledes magtpaaliggendk/ som 
i nogen Maade kunde synes/ at stride imod andre trövcrrdige Historier/ 
om de Tiders Bedrifter; og bekymrer jeg mig derfor ikke engang om 
en eller anden smaa Ting/ svm kunde synes/ at fmage mere efter

en



_______ B. M. DmCrkehisp Eskilds StñNlMk___  20Z 
en flags Overtroe, end efter en fuldkommen Sandhed, saalange flige 
smaa Ting end ogsaa aldeeles kand forbiegaaes, og ikke herer til Hs- 
ved-Sagen, hvilken áltenoste sigter til, at bevist/ at disse tvende Bro- 
dre paa deres Pelegrims Fard ere dede og begravne ikke langt fra Je
rusalem, udi en Kirke som blev igien opbygt af deres Almisser, og det 
som allermest paa dette Stad bor sees paa/ at Eskild ikke har varet 
hverken den eenes eller andens Son.

Jeg vilde onffe, at ligesaa tilstrakkelige Bevisligheder af mig kun- 
de ftemleggcs/ til at gotgiore fremdeeles/ hvad foren af Svend 
TruidiTons endnu svrige tvende Sonner nemlig Aage og Chriftiern 
med stsrste Rett kunde ansees at vare Erkebisp Eskilds Fader ; men i 
hvor meget jeg end haver strabct derefter/ saa har jeg dog hidindtil 
ingenlunde kunnet opnaae dette mit Snste. Tvertimod maa jeg til« 
staae/ at hvad i sardeleshed Aage er angaaende, jeg ikke eengang vide
re har fundet hans Navn anfort/ end jeg allerede tilforn har meldet 
udaf Svcnone Aggonis. Men saa u tilstrakkelig flige Anmerkninger 
ere for sig allene, saa nyttige og tienlige kand samme blive, naar der- 
ttl lagges adstillige andre Omstandig heder, og man af den allmin- 
delige Taushed, som udi dette Stykke findes hos de celdre Gkribente- 
re, tager Anledning til/ at flutte, at fordemeldte Aage er kommen 
af Dage udi hans beste Alder/ og ved saadant alt for tilig D ods-fald ble
ven forhindret fra, at giore sit Navn mere u-dodeligt i Faderne-Landets 
Chroniker formedelst en og anden navnkundig Bedrifft; allerheldst, da 
man aldrig kand nagte, at hand jo ligesaave!/ som hans tvende 
verdslige Brodre, baade i henseende til hans fornemme Stamme, er 
bleven dreven, og i henseende til det hannem betroede Hovitz Mands 
Mmbede, ligesaa meget var forbunden dertil, som i sardeleshed den 
Tiid, den Vendiste Krig imod Henrich G@dfkalks Son gav oversio- 
dig Leylighed under Hertug Knuds Anforstl, til at vove Liv og Blod 
til Kongens og Faderne Landets Nytte. Hertil kommer endnu videre 
en meget betydelig Efterretning som findes udi Magni Matthiæ Serie 
Epifcoporum Lundenfium p. 26, fq. 0M kN ^tifftelst, hvorved Erke
bisp Adzer t det mindste efter Aar 1123. sogte, at giore sig sårdeles 
fortjent af den Lundiste Kirke, besynderlig, bader tillige meldes, at 
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der om Isses Aar iizz. af Eskild selv, som den TLid var Provst sam- 
mestcrds, er bleven optegnet stråledes: "Fremdeles har Adzer ogsaa 
"rundelige« begavet den Lundiffe Kirke selv med adffilligt Gods/ som 
"han lagde dertil/ og noksom turde vcrre bekiendt; Ja hand stifftede 
"ogsaa Præbender, som man kalder dem, af Godset i Herffvested, 
"Borrebye og Sinbrisse. Men alt det Gods, som var lagt baade til 
"Prånderne og til Kirke»/ og hand deels selv moysonnnelig havde 
"samlet/ deels ogsaa krobt saa vel affine egne Fes id er eller Blods for- 
"vandte/ somafderes Arvinger/hvilke uden Betalning havde villet give 
"sit dertil/ da hand dog ikke vilde, at fligt ffulde vcere givet for irrtet, 
"dette Gods/ siger jeg, haver Adzer altsammen adffilt fra Erkebispe- 
"Seedet, paa det at det ffulde vcrreBrodernes/det er Cannikernes eget." 
Thi saasom derudi tydelige« meldes/ di Adzer en Deel af det opregnede 
Gods har kiobt af sine egne Freender eller Blodsforvante/ saa kand jo for 
det forste ikkencegtes, at til denne Titel ingen kunde vcere ncermere, end 
hans Broder-Born, helst da tillige ikke synes urimeligt, at der kunde 
have vceret Arvegods med iblant/ som Adzer efter sin Faders Dod 
maaffec ikkuns havde fanget Deel udi tillige rned en eller anden afsine 
Brodre, indtil hand endetigen ved Kiob og Udlosning blev gandffe Her
re og Mcefter deraf. Naar dette er vist, faa kand heller ikke tvilcs paa, 
at iblant hans Broder-Born ingen kunde vcere berettiget til at antage, 
og endnu langt rnindre til at afhcrndige sit Fcederne Gods/ forend 
Faderen, som her tillige maatte vcere Adzers Brodér, var dod. En
delige«, dersom en af Adzers Brodre allerede den Tid var dod, saa kand 
det ikke passe sig uden alleneste paa Aage, i henseende, at jeg alt forud ty- 
deligen har beviist at Svend og Eskild have v ceret til endnu idet mindste 
efter Aar 1140. Og denne liden Oplysning, saa u betydelig den og
saa st)nes i sig selv, kand i Mangel af fyndigere, eller udtrykkelige Vidnes
byrd alleneste vcere tilstrcekkelrg nok, til at udfinde, hvo egentlig haver 
vceret Erkebisp Eskilds Fader, naar man ydermere legger dertil, at 
efter Saxonis udtrykkelig Beretning, den samme nemlig Eskilds Fader 
ikke allene levde endnu den Tid forbemeldte Eskild var Bisp udi Roe- 
ffild, luen giorde sig endogsaa stlv Umage for, at forsone sin Son iglen 
med K. Eriell Emund, som nyeligen var bleven meget fortorned paa 
ham for det Opror, han over heele Siånd havde sogt at opreise imod 
Kongen. Saxonis Ord ere meget betydelige, og derfor aldeles vcerd
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udi deres fuldeSammmhUîg her at indfores L14. p. m. 249. fq. lyden
des saaledes"Der optcrndtes ungefcrr ftor Trcette og U eenighed imel
lem Kongen og Bisp Eskild af Roeffild, som siden udfaldt til en og 
"anden aabenbar Opror. Udi denne Sag wr Peder BothiidíTón ble» 
"ven meddeelaatig - - - dog veigrcde sig Skialms Sonner - - - 
"men saa uftraffelige disse siden bleve agtede derfor, faa aabenbarligen 
"folgede Straffen paa Eskilds Foretagende ; thi da Kongen kom tilbage 
"med den Jydffe Skibs Flode, saa maatte han til Straff reent ud- 
"betale Tyve Pund Guld ; og endda herudi detiene sig afsin Faders og 
"Farbroders Forbon. Men Peder BothiidiTön undgik den Straff, 
"Kongen havde tiltcenkt hannem, siden hand allerede var dod, forend 
"hansMisgierningkundehcrvnes paahannem." SaavitSaxo; hvor- 
udafi det allermindste sees, at Eskilds Fader var endnu i Live den Tid, 
folgeligen, naar man legger dertil,atSvend TruidíTóns Sonner Adzer, 
Svend, Eskild ikke vare uden Erkebispens Farbrodre, som tilforn tydeli- 
gen er bleven bevnsed, og deres fierde Broder Aage efter all Formodning 
allerede forhenvar dod ; Saa bliver det da til Slutning,om ikke en gand- 
ste klar og aabenbarSandhed,dog i det mindsteSandheden meget liig,at 
ingen anden kand vEreErkebispEskiidsFader,end den femte iblantSvend 
TruidíTóns Sonner ved Navn Chriítiern, fom i sirrdeleshed den Tiid 
beflittede sig paa, at stille Kongens Vrede imod hannem. Men hvad 
Farbroderen er angaaende, som den Tid tillige giorde Forbon, saa vil
de det vcrre meget vanffeligt, at udfinde paa hvad for en iblant dennem 
saadan Onistcriidighed riimeligst kunde passe sig. Dog tilftaar jeg, at, 
dersom jeg ffulde gicrtte, min Gicetzning allermindst havde faldet paa 
Adzer, omendffiontjeg finder, ntHvitfeld p. 102. udtrykkeligen nav
ner hannem: Og detallenifte i Anledning afSaxonis Ord, hvilke, saa 
vidt jeg kand ffion ne, synes at tale om Adzer, som om en tredie Person, 
naar hand strap og u-middelbar efter foranfordte Fortcellelse saaledes 
fortscrtter Historien : "Da samme Tid Adzer dode udi Lund, saa kom 
"Kongens og Almuens Stemme ey overeens i henseende til, hvo der 
"ffulde ftrttes udi hans Stcrd iglen. - - - Men dersom nogen, dette 
uanfeet,alligevel vilde alt for hart staue paa Hvitfelds Anseelse, eg endnu 
videre tage Anledning deraf, at falde paa de Tanker, at efterdi saaledes 
Saxonis Ordene findes, at vcrre de selvsamme, som jeg forhen til den 
gamle Eundalzes Oplysning ikkuns haver udtydet ril en Person, nemlig 
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til oftbemeitteAdzer, sammeForklaring endogfaa her kundehave Stced 
igien; folgeligen den ecnificAdzer, baabe font Eskilds naturlige Far- 
broder og som hans gejstlige Fader havde sogt , at udsone hannem med 
Kongen: Saa tilftaaer jeg endeligen/ hvad det forfte er angaaende, at 
have alt for ftor Hoyagtning for Hvitfeids berommelige Fortjeneste/ end 
at jeg turde fcette mig alt for lneget derimod, helft da denne Omftcendig- 
hed Hoved Sagen egentlige» ikke engang vedkommer. Men i henseen
de til det sidste/ som u jmodsigeljgen sigter til Hoved-Sagen, er det 
langt fra/ at jeg ved saadan en u-tiidig, eller dog i det mindste alt for ti
lig Dom ffulde lade mig paa eengang kyse ; tvertimod venter jeg/at Dom
men selv ffal blive magteslos iglen/ saa snart, paa den eene Side Funda- 
tzens/aavel som Saxonis Indhold og Oyemerke noget noyere bliver fra- 
ffildt fra hinandeu/ og paa den anden ©ifceHvitfeld forklares tibnfHvit- 
feid felv. Thi hvad det forfte er angaaende, saa er jo vift, at Fun- 
datzerne gemeenligen betrcesserikkuns een eller anden besynderlig Om- 
ftcendighed, fornemmeligen i Anledning afvisse geiftligeStiffkelflr, og 
derfor meftendecls ikke sigter/ uden tilvisse Personers Vitterlighed, scer- 
deles paa dette Stced udi Lund: Desforuden var Eskilds Forflyttelse 
fra Roeffild til Erkebispe Scedct udi Lund, fom haver givet Anledning 
til det heele Spillvcrk udi de Ord, Fader og Farbroder, overalt be- 
kiendt, den Tiid Fundatzen blev opretted: Ja, paa det at Skriveren 
ikke allene ffulde glcrdes ved denne dyrebare Spidsfindighed, saa haver 
hand tillige haft Omsorg for, at samme ffulde falde alle og enhver udi 
Oynene, saa fremt de ellers vilde give agt paa den heele TalesSammen- 
hceng med den Efterretning, som flettes forud, nemligm/ at Eskild 
tilforn havde vceret Provft udi Lund. Derimod kand det ingen vcere u- 
bekiendt, at ikke allene Saxonis Maal og Forflet var almindelig, men 
hand ogsaa langt mere har sogt/ at oplyse/ hvad den Tid kunde synes/ at 
hore til Hoved-Sagen udiden Danske Historie, end deslige mindre Om- 
ftcendigheder/ som denne Forbon kand agtes for, ved hvilken hand der
for ikkuns ved Leylighed rorer saa lidet, fom hans Forflett udkrcever. 
Tillmed var Saxo overalt ikke stor Elffer af dcflige Sqvalder, som el
lers Munkene fandt den ftorste Fornoyelse udi: Ja om hand ogsaa 
havde vceret det, saa var dog endnu ikke engang bleven talt om Eskilds 
Forflytning, og folgeligen vilde det jo paa hans Side have vceret lige 
saa u riimeligt, om han ikke desmindre ffulde have sigtet dertil, som
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det visskligen i henseende til Lceseren ffulde blive urnueligt, at lose 
denne Knude/ saa lcenge der var bleven glemt/ at erindre tillige, at 
Eskild forhen havde tnmt Provst udi Lund. Endelig for at komme 
engang til Slutningen/ saa er det saa langt fra, at/fordi Hváld ikke 
aldeles stemmer overeens med min Gicetning/ i henseende til Eskilds 
Farbroder/ denne ypperlige Skribent ligeledes ffulde staae mig imod, 
i henseende til sammes Fader/ at hand tvertimod ikke allene 1. c. noje 
fraffiller Faderen og Farbroderen fra hinanden/ men endogsaa udi 
Bispernes Cronike p. 45. udtrykkelige« samtykker i det, som jeg hid
indtil fornenrmeligen har sogt, at godtgiore, nemlig/ at Chriftiern 
Gammel var den oftbemeldte Erkeblsp Eskilds Fader; endffiont jeg 
maa tilstaae, at jeg udi Begyndelsen ikke mere havde lagt Mcrrke der
til/ end ncesten alle nyere Skribentere/ som aldeles haver forbiegaaet 
denne Efterretning.

Ester at jeg saaledes har hiulpen Erkebisp Eskild igien til en ra
det, som hand ncesten var bleven ffildt ved/ saa kunde ydermeere 
udaf dcn eenes saavel som den andens Historie kiendeligen godtgi^cs, 
hvor egentlig Trceet svarer til Frugten. Men da jeg deels frygter 
for, at dette vilde blive alt for vidtloftigt/ deels ogsaa enhver fom en 
alt for lofligen haver igiennemseet, hvad om Eskild og hans Bedriff- 
ter sindes antegnet, nokfom bekiendt er/ at denne Erkebifp var liaesaa 
hoy og myndig i henseende til hans medfodde Art og Tilboyeliahed 
som i henseende til hans Byrd og Slcrgt; desforuden hand udi Kicrk- 
og Mandhafftighed den Tiid neppe havde luge, og da eet og andet 
dristigt Stykke lykkedes hannem/ lod sig derved forfore, til at vove 
dct alleryderste/ ja endogsaa langt meere end hand nogensinde kunde 
forsvare: Saa vil jeg for den Aarfags ffyld ikke videre handle derom, 
men allemste noyes med, at viife med nogle faa Prover, hvorledes 
hans Fader Chriftiern havde lige de samme naturligeTilboyeligheder 
og i den henseende endogsaa bor kiendesvedforommcrldte hans Son. 
Thi da tamme Chriftiern endnu folgede K. Nielfis Hoffdrev U besindig
heden hannem allerede til at begaae den allerforste Overtrcedelfe imod 
den gamle Guards Rett, fom fra K. Knud den Stores Tiid ndi otte 
Kongers Regiering havde staaet u-krcrnket, den Tiid hand ved draaen 
Kaarde saarede sin Staldbroder Thure Dora, og derfor efter Lovens 

Strceng-
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Scrænghed som en Riding og Romnings Mand med Spott og Skiend- 
sel burde vævet dreven udaf Kongens Hoff, dersom ikke Lykken havde 
vildet hannem saa vel at hand formedelst Kongens Mildhed i hen
seende til hans fornemme Slægt/ efter Bo Hedenföns Kiendelft, ende- 
ligen flapp med at bode Kongen, Hoffmændene/ og den der var bleveu 
fornærmet/ hver fyrretive Mark, foruden toe Mark Guld til Gior- 
sum/ som Sveno Aggonis vidtlofftigen fortæller l. c. p. igo. Da 
hand omstder blev vred paa Kong Ñielfis Son Magnus, som dræbte 
Hertug Knud, Kong Waldemar den Stores Fader, udiHarresteds 
Skov/ og flog sig derfor til Erich Emunds Partie/ kom denne Kiæk- 
hed/ efter Saxonis L 14. p. 24z. og Svenonis AggonisHift. Dan. c. 7. 
p. no. Beretuing/ hannem saa dyrt at staae, at hand efter det ulyk
kelige Slag ved Ryneberg blev K. Nieifis Fange og siden ikke langt 
fra Sleßvig inaatte have et teminelig Haardt Fængsel/ udi Jærn og 
Boldter, indtil Erich Emund efter Kong Nieifis Dod sik Leylighed 
at stille hannem paa frie Fod igien. Dog stod hand derfor ikke alde
les fra den Blodgierighed/ som hannem nesten synes at have været 
medfod; tvertimod bragte Hand i folge af Saxonis Beretning p. 248. 
kort Tud derefter forommeldte K. Erich, til at lade drukne hans Halv- 
Broder Haralds Sonner imod det Lofte som denuem nyligen var ble« 
ven givet af Kongen/ og stadede altsaa den gang chriftiernsl Myn
dighed disse u lykkelige Personer saa meget/ fom den omsider visseligen 
gavnede baade Waldemar, Hertug Knuds SoN/ og Erich Lamm, da 
Chriftiern efter Kong Erich Emunds Dod overtalte Alinuen paa 
Landemode, til at santtykke den forste Riget/ og den sidste Formyn- 
derstabet, indtil Waldemar opnaade den Alder/ hvorudi hand selv 
kunde forestaae Regieringen, som Saxo jgien vidner p.250.

Dette maa være nok talt om Erkebisp Eskilds Fader Chriftiern 
8vendfibn,som efter Hvitfelds Vidnesbyrd blev kaldet Gammel/uden 
Tvivl for at.stille hannem desbedre fra en yngere Chriftiern Svendfton, 
om hvilken Saxo p. 355. melder, at hand siden blev forvist Landet/ fordi 
hand var med i det Forræderie / Magnus og andre smiddede imod 
Kong Waldemar den Store. Og saasom ellers gemeenligen et Lys 
optænder det andet/ saa haaber ieg, at denne foregaaende Oplysning 
visseligen stal give Anledning til at sporge og udlede Erkeblsp Eskild 
endnu fremdeles ikke allene en Broder, men endogsaa en Broder- 

Son;
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Son; Edct ringëstEkaüd-jeg ikke ncrgte , at «aar man til det, som 
hidindtil er bleven anfordt, setter endnu videre, hvad Saxo p. 279 
ikkuus korteligen berorer, nemlig at Chrifliern haver havt en Son 
ved Navn Aage, font efter alle Omstændigheder var ligesaa forvoven, 
som hans Fader; men Sveno Aggonis vidtloftigen forklarer, og til
lige tydelige» melder, at selvsamme Aage var hans egen kisdelig 
Fader, efter min Skionsomhed hverken Sammenhængen kand verre 
naturliger eller Slutningen rigtiger, end at selvsamme Aage ligesaa 
nodvendig maae have varet Erkebrsp Eskilds Brodér, som vores celd- 
fte Danffe Historie-Skriver Sveno Aggonis visseligen borat ansees for 
hans Broder-Son, hvis Beretning herom sindes stråledes p. no. 
’’Erich Emund og Kong Niels ffarmydzerede ideligen imsd hver- 
"andre, dog var disse de navnkundigste Stader, hvor Feldlflagene 
"stoede; thi da de forst floges udi Rynebierg, vandt Kong Niels og 
"tog min Far-Fader Chrifliern ikke allene fangen, men lod hannem og- 
"saa satte r Iernbolter ikke langt fra Slesvig. Nogen Tiid derefter 
"stod Slaget vediOttcnsh^lle Broe, hverK. Nielfis Partie atter sik 
"Ovcrhaand, og var Erich, da hans Krigs-Har var udi Flugten, ble- 
"ven fangen lige paa Stedet, dersom ikke Biôrn, som for hans berom- 
"melige Mandhaftigheds ffyld blev kaldet Jcernside, tillige med min 
"Fader Aage havde giort tapper Modstand midt paa Broen."

Saavldt Svenonis betydelige Ord bande om hans Fader og Farfa
der, i hvis Anledning det ikke er afVeyen at undersoge videre, deels om 
iscerdelcshed Aage borat ansees for ErkebispEskiläs fuld- eller Halv-Bro- 
der? decls ogsaa hvilken afdisse tvende Brodre haver varet den LEldstc? 
Skal jeg sige udi faae Ord hvad jeg meener baade om det eene og det an
det, saa synes mig ikke u riimeligt, at Chrifliern tvende gange haver 
vcrret gift, ogudideteeneLEgteffab avled Aage, udi det andet Eskild» 
Fornemmeligen da paa den ene Side Exordium Ord. Cifterc. 1. z. c. 25. 
og fcmiMfManriqvel.c.Tom.3. p.55. ligesaa klarligen bckrafter, at 
Eskild allerede den Tiid hand var bleven Munk udi Clairvaux Kloster, 
sogte at komme sin Halv Broder, hvilken tilforne var blcvm ihie'flagen, 
uden at kunne detiene sig afSacramenterne,ti! hielp baade med Boomer 
og Sielemesser; som paa den anden Side er Sandheden meget liig,hvad 
Otto Sperling udi hans larde Anmerkninger over Erkebisp Absalons Te-

D d stamente
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stammte p 34. haver antegned, nemlig/ atudideTidergemeenligen/ 
naar en Fader havde mere end eenSon/ den celdste blev verdflig!/ og 
den yngste Boglcerd.

Saa vist det ellers er/ at Erkebisp Eskild ikke har vceret gift/saa vist 
er det ogsaa, at hand, i det mindste udi LEgtestabet, aldrig haver haft 
hverken Born etter Borne born; Ikke desmindre finder jeg, at Anders 
Söffrenfön Vedel udi Saxonis Danffe Overscrttelse ikke allene kalder 
Karl og Knud, som maatte rornnle Landet/ fordi de vare med iflcrtted 
i Hertug Mogens Forrcederie/ og siden giorde Indfald udi Halland, hvor 
Karl endeligenfik sit Banesaar paa Valstceden/ og Knud blev henferdt 
udi Fcengsel til sin Stalldroder Mogens’, alt efter Saxonis Beretning 
x. Z48-og 36z., udtrykkelige» Eskilds Daatter-Born/ og derimod Er- 
kebifpen selv deres Morfader. Hvorudover jeg holder aldeles nodven- 
dig ved denne Leylighed/ at rette flig Forseelse, hvis Aarsag uden all 
Tvivl haver vceret/ at Overscetteren, maastee, den Tud ikke saa noye 
erindrede sig, at de tvende Latinffe Ord, Avus og Nepotes, som sam
mesteds lceses udi Saxone, foruden deres almindelige Bemerkelser end- 
ogsaa tit og ofte, besynderligen hos de sildigere Skribentere/ betegner 
paa den eene Side en Fader- eller Moder-Broder, og paa den anden 
Side Brodre- eller Systre-Born, folgeligen/ i -henseende dertil/ meer- 
bemeldte tvende Brvdre/ Karl og Knud, ingenlunde bor ansees for 
Eskilds Daatter- menj alleneste for hans Syster Born / som Hvitfeld 
ogsaa derfor udtrykkelige» kalderdennem p.139. endskionr hand tillige 
merkeligen tager ftyl, naar hand siger at deres troe Stallbroder udi For
ræderiet , ved Navn Bent, haver vceret Erkebispen ligcfaa ncer udi 
Byrd og Slcrgtffab/ som de andre tO/ tvertimod Saxonis udtrykkelige 
Vidnesbyrd/ formeldendes, at Benpar ikkuns en Halv Brodér, hvil
ken deres tilfcrlles Fader havde avled med en Slegfred Qvinde, p. 350. 
Men hvo denne tilfcrlles Fader egentlig haver vceret? det er et andet 
Sporsmaal/ hvis Oplosning paa dette Sted, vilde blive, om ikke saa 
meget vanffelig, dog idet ringeste alt for vidtleftig/ og vil jeg derfor/ 
saavel sont i Anledning afdenne Proves egentlige Oyemerke/hvilken ikke 
faa meget sigter til at oplyse Erkebisp Eskilds Svoger- som hans Blods- 
forvandtffab/ heller oppebie en anden Leylighed/ til at handle udforli- 
gere derom, end bestyldes for/ at have spildt alt for megen Tiib paa een- 
gang med disse smaae Tings Efterforskning.
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Da endeligen mere end een afvore Skribenters haver bersret, men 

saavidt mig er vitterligt, aldrig haver gotgiort, at Erkebisp Eskild, li« 
ge saavel som hans Farfader Svend Truidflon var fedt udaf Kongelig 
Stamme; Saa henstiller jeg,alleneste for at giere Forseg paa, hvorvidt 
endogsaa denne Mangel kunde erstattes, til andres Kiendelfe, om det 
burde agtes enten alt for dristigt, eller aldeeles u riimeligt, dersom man 
vilde falde paa de Tanker, at nu ommeldte Svend TruidiTons Fader var 
maaskee ingen anden, end den selvsamme Tmid, som efter Saxonis Be
retning i. io. p. m. 222. var Ulvonis Gallitiani Son. I det mindste sy
nes den Vey den allemcrrmeste, til at oplyse denne ellers meget dunkle 
Omstændighed udi Erkebisp Eskilds Liv og Levnet, saafremt man yder
mere lcegger dertil, hvad Saxo tillige vidner, nemlig, at Kong Erich 
Eyegodes Dronning ved Navn Bothildis var forbemeldte Truids Daat- 
ter; Fremdeles at den samme Truid udtrykkelige» titlegges Kongelig 
Myndighed iblant Gotherne, udi den Stamme-Tavle, som Ericus 
Benzelius forst haver ladet trykke bag ved Joh. Vaftovii Vitis Aqvilonia 
p. 78., ja ? at Wilheimus Abbed i Ebelholt tydeligen melder udi et 
Brev, som hand udi Erkebispens Navn, strev til Paven at foranforte 
Dronning Bothildis var fodt ud af denallercedelste Danske Stamme; 
folgeligen Slutningen alrsaa udaf den heele Sammenhceng vilde blive 
denne : at saavidt Erkepifp Eskilds Farfader Svend maatte agtes for 
den selvsamme Truids Son, og alrsaa tillige for Dronning Bothilds 
Broder, saa vidt ogsaa baade hand og hans Sonne-Son Eskild kunde 
holdes for at vcrre fodde ikke allene afKongelig, men endogsaa af celdre 
Danffe Kongers Stamme. Hertil kommerend videre adskillige andre 
Omstændigheder,besynderlig udiGhnstierns Hisiorie/som denne Gicrtz 
ning, om ikke understotter, dog visseligen ikkeheller omstoder. Iblant 
andre synes i særdeleshed det Had, hand fattede imod Magnus Kong 
Nielfis Son, efter hand havde drcebt Hertug Knud, saavel som den 
Huldskab, hand siden beviiste Knuds Son Waldemar, i at overtale Al
muen, til at samtykke hannem Riget efter Kong Erich Emunds Dod, ey 
u-tydeligen at give tilkiende saadan enVenffab og Kier!ighed,som baade 
blank Sydskende og ncrste Sydffende Born indbyrdes er hart ad saa 
godt som naturlig. Overalt bestyrkedes denne Gicrtzning oyensynlig 
ved Tid-Regningen, som klarligen kand sees afden Stamme Tavle, 
Hvormed jeg denne Prove flutter, fornemmeligen, for at bevise, at

Dd 2 Dronning
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Dronning Bothildis og Svend Truidiïbns Alder passer sig liaesaa vel 
sammen, som det er u imodsigeligt, at Deres Sonner, Hertug Knud og 
Chriftiern Svendfíbn, ikke mindre end føm deres Sonne Sonner/Kong 
Waldemar den Store og Erkebisp Eskild haver levet til een og den 
samme Tiid.

Ulvo Gallitianus

Truid UlsfHon
 

Dronning Bothildis Svend TruidiTon
 

Hertug Knud Eskild, Aage, Chriftiern. Adzer. Svend,

Waldemar Utt Store. Aage. Erkebisp Eskill. N,---------

Sveno Aggonis, Knud, Karl,
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OmKysse Mrud, 
Naur dct er opfundet i Europa, 

og 
Hvorlernge det har verret i Brug i Danmark.

^^^er ere visse Fabler og Vildfarelser indkommen i Verden, som 

kunde lignes med det Ukrud, der, i hvor meget man luger 
vSzjy og gier sig Umage med at udrydde det/ kommer det dog al

tid igien / eller efterlader stg en heel Deel Levninger. Jeg taler om 
det flags Fabler, hvormed Historien , der burde vcere Sandheds Vid
ne, Tidernes Lins, og Menniffens efterretlige Regel i mangfoldige 
flags Tilfcelde, befindes endnu paa mange Stcrder formerket, usik
ker og vildsom; U agtet ald den megen Moye og Flrid, som lcrrde 
Mcend have anvendt paa at udmunstre dem. Aarsagen er, at dette 
Ukrud, ligesaa ves som det andet udi Agre og Hafver, beholder sted
se Redder etter Froe, til at komme frem iglen, saåge som de 
Skrifter ere til i Verden, hvorved een og anden Vildfarelse ere til- 
forne bleven Udspredet og forplantet. Semper aliqvid hæret. Thi 
som det ikke er enhver givet, at see sig forsiunet med alle flags Boger, 
bliver detaltid vansseligt at tage sig vare for de urigtige Ting, som ofte 
sorekomrne hos ret gode og ypperlige Skribentere, og som disse af et 
flags Godtroenhed, uden at randsage videre, have fremfort, efter 
andres Beretning. Ja, iaalrdet som man kand vaastaae, aten god 
Auétor, for een eller nogle faae Urigtigheders ssyld, ssal udraabes, 
og de Studerende ftaraadrs, at bruge og lcrse ham; Saa lidet kand 
manogsaavmte, at enhver anden Auå, der haver udi fliae Styk
ker udreetSandheders bedre, og til noye beviist og opliust, hvorledes 
den foregaaende var blever; forfort, at den, siger jeg, ssal just vcrre en
hver Studerende bekioendt, etter falde ham i Hcrndcr. Jeg vil ikke 
tale om de garni; Hiftoricis, Herodoto, Xenophonte, Flavio Jofepho, 
og andre, eftersom der noksom erbekiendt, i yvad Verrd endeel afde-

Dd 3 res
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res Fortcrlninger bor holdes. Saa veed man ogsaa f med hvad For
sigtighed man haver at omgaaes med Skribentere af medio ævo; 
hvortil de mango Munke -Chroniker/ ja endogsaa vore egne tvende 
Landstncend og Hiftorici, Saxo Grammaticus og Sveno Aggonis, hen
hore. Skulde man fordomme og kaste bort alle de Historiske Boger/ 
og raade gol Folk fra at lcrse dem/ fom stadfcrste den Fortåing, at 
Pave Alexander traadde Klkyser Frederich BabaroiTa paa Halfen og 
fagde! Super afpidem bafilifcum ambulabis, da begik man en Daarlig- 
hed. De, fom Thuani ypperlige Historie ikke eye nogen anden 
Edition, end afde som i Tydffland ere trykte / kunde leet entm fatte et 
stags Foragt for denne store Mand/ formedelst en vis PalTage, som 
derl findes {Hb. <>. adan. is so. ) om en forunderlig Indianff Steen / eller 
og i henseende til Thuani Forstand og Troværdighed, scrtte Troe til 
samme Fabel; naar de endogsaa lcrsde den bekräftiget af den bekicrndte 
Medico 0g Phyfico Ant. Mizaldo in Arcanis nature mirabilibus, af An
drea Chiocco in Mujeo Caiceoiariano, og af fie ere. Thi hvor skulde 
man saa just vorde opliust om Sagens rette Sammenhceng/ nemlig/ 
at de Frankfurter Editioner vare giorte efter Thuani allerforste Edi
tion afan. 1604.05 otAutor, som var bleven bedraget med denne Fabel/ 
havde strax flettet den ud i de efterfolgende Aftrykke ; Hvorfore den og 
aldrig findes udi nogen sildigere Edition, som enten tit Paris, eller til 
Geneve er udkommen? Saadñnne og utallige flere Exempler bevise, 
at en Studerende og Sandheds Randsagere kand saa got som udi ingen 
Ting bruge formegen Fliid og Forsigtighed; og at hand i saamaade er 
saare lidet tient med den Formaning, philofophandum, fed paucis, 0g fit 
man bøv kun laese faa Bøger og gode. Hvilket kand vcrre got nok 
i et scerdeeles flags Videnskab, og tit et vist flags Embede at forestaae ; 
Men sandeligen ikke/ til at fortiene Navn af en ret lcerd eller kyndig 
Mand.

Til ydermeere Beviis paa det jeg nu har sagt, haver jeg foretaget 
mig at fremstille et bekicendt Exempel, som er den almindelige Sagn 
om Bysfe-Rrudets Opfindning. Denne Kunst er man saa got som 
beständigen bleven ved at tilskrive en Tydsk Munk/ ved Navn Barthold 
Schwartz, der ffulde have funden derpaa i det fiortende Seculo, ved det 
Aar 1380. og aabenbaret de» forVenetianerne, hvilke forst frem for an- 
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dre stulle have betient sig deraf i deres Krig med Genueferne. Og saa- 
dant siger man endnu dagligen i Difcourfer, og striver ncesien i alle 
Beger; Uanseet at trovardige Folk have gotgiort med klare Docu
menter , det BysieKrudet var bekiendt i Europa og i Brug meere end 
40 Aar tilforn. Men hvad der har anlediget mig f nu derom at stri- 
ve / er for vores velfortjente Arild Hvitfelds styld/ og deres som lase 
hans Skrifter; Eftersom hand udi Dronning Margretes Historie, un
der det Aar 1380. haver fortalt Tingen paa den almindelige Maade, 
og ikke varet anderledes underrettet. Mig er endogsaa tilhandekom- 
met eet af vore egne Danste Documenter, et Pergaments Brev in 
Originali ; M d hvilket jeg kand beviift/ at Bysie-Krud var en bekiandt 
og til Krigs Brug almindelig Ting her i Danmark anno 1372. som ev 
da Otte Aar forend Barthold Schwartzes Paafinding efter den ge- 
meene Tradition, men gandstc vist Syv eller Otte Aar forend Vene
tianernes omtalte Soe Slag me'o Genueferne. Samme Brev stal 
jeg her efter meddeele en rigtig Gienpart af; naar jeg forst lidet haver 
talt om, hvad som af andre hid til dags er bleven bemcrrket om dette 
vigtiae Paafund.

Nu var vel ikke mit Forstet, da jeg forst fik i sinde, at lcegge Haand 
paa denne Materie, at strive nogen vidtloftig DiiTertation derom. 
Og virkeligen tankte jeg, at det stulde varet giort/ for saavidt Berthold 
Schwartz anbelanger, medathenviise tilenhalvsneesbekiandteSkri- 
bentere, som have tillagt ham denne Kunst, famt navnet Tlden f naar 
den stulde allerforst vare bleven provet. Skulde nogen forlange mee
re i da er jo Salmuthi Commentarius in Pancirolli Memorabilia deperdita <5r 
nova imenta, i de fleeste Studerendes Hander ; Ikke at tale om andre, 
der ey ere saa gemeene : saasom Befoidi Dijjértatio de Bombar dis, trykt 
ril Tybingen l62O. og den IeMites Caroli de Aqvino Lexicon Militare, 
udkommen til Rom 1724. som haver meere end tu Blade in fol. ont 
samme Materie. Een og anden DiiTertation endnu havde jeg vist tankt 
at stulde giortTingen fyldest/ nemlig den terfce Gabriel Groddeks til 
Dantzig / de eo, qvodjuftum eft circa tormenta bellica, trykt anno 
1708. hvilken ©aLD.Fabritius med al Billighed berommer i sit Bi
bliotheca Antiquaria, saa og een der forekommer i enTydst Bog/ kaldet 
Herman Südens Geehrter Criticus -, Hv'lke tvende ere virkeligen 
med meere Fliid, end de andre benavntes Arbeide, udfort^

Men
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Men faasnart havde jeg ikke overveyet forst hvad denn bencevnte 

Salmuth, Befoldus, De Aqvino, ja Groddeck selv, og dermrst hvad 
nogle sleeve, i fiVV Naudæus de Studio militari, Camerarius in Horis 
fubcefivis y Hieronymus Magius in Variis Lectionibus, Ifaacus Voffius in 
Obfervationibus, Rudolf Godefridus Knichen in Operis polit. Tomo 2do, 0g 
kN Anonymus in Observationum Halenfium Tomo X. ffliut ÑNdvt MñNge 
have samlet, forend jeg saae mit Forsirt over ftyre; og at jegforgice- 
ves havde tcrnkt at spare mit Arbeide, mm Tiid og mit Papiir. Thi 
naar jeg lignede den rene med den anden, og derncrft disse samtlige 
noyers med de crlhere Tiders Skribcntere, som de havde grundet de
res Sigende paa, sornam jeg hvorledes jeg var farm, og at jeg maat- 
de, lige saa got forst som sidst, tage selv Tingen op fra Roden. Aller- 
meest fortrod mig, at hvad jeg fra mange Aar havde vidst og last udi 
Du-Ganges ypperlige Glosario, ved det Ord Lombarda, samti Dicti
onnaire de Trévoux UNdtr dkt Ord Canon, ja 0gsañ i P. Daniel Hifioire d« 
la Milice Françoifey i dkt Capitel des Armes a feu, Vñv sññ plñt fordi- 
gaaet og ignoreret afcn saa nye Skribent, som forbencrvnte de A- 
quino er, hvis Boa lcrnge efter alle disse udkom for Lyset. Ja end 
meere, at hand udi fligt etLcrrdoms Lius, fom man nu lever udi, hav
de ikke ncrr saa vel baaret stg ad med sin Materie, som visse andre nersten 
et heelt hundrede Aar tilforne. Kort at sige, jeg havde ikke lcrst, con- 
fereret og eftersvgt tu Dage til Ende, forend jeg havde samlet, ti! mi
ne forige ved jcrvnlig Lcesning giorte Antegnelser, en faadan Forraad, 
at mig siuntes ey at kunde holde den tilbage, ved flig en Anledning, 
hvor jeg eqmtligen havde befluttet at tale omByssårudets 2Llde 
her i Danmark.

For nu ikke at falde i sammeUleylighed, som de fleefte allereede op
regnede, med at behandle Materien u ordentlige« oa confute, vil jeg 
inddeele den i Fire Hoved-Afhandlinger. I den fyrste stal vorde 
viist, hvor stor U vished og U-samtydighed, der er hos Skribenterne, 
angaaende Bysse Kruds oa Canoners Opfindning, i henseende til Ti
den , til Personen, og til Sürden, I den anden Aarsagen, hvoraf 
det er kommet, at nogle have giort Berthold Schwartz til en Jyde; 
Item om Byffe-Krudets Brrrg her i Danmark, forend det Aar, som
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de fleeste strive det at vcere opfundet i Tydstland og Italien. I dm 
Tredie stal fremstilles en god Deel Beviiser og Vidnesbyrd, paa Bysi 
se-KrudetsBrug,iFrankrige, Spanien/ Engeltand, ja Tydstland 
selv, meget crldere end man almindelige« har strevet og troet. Den 
Fierde Deel stal klartgiore/ at det aldeeles er falstt og urigtigt/ det 
maniItalien, og i scec hos Venetianer ogGenuenferré/ ikke havde 
brugt Krud og Stykker ferend i den Krig ved Ghå, circa an. 1380. 
u anseet , at faa mange fornemme, ja end ogsaa temmelig gamle Zta- 
licrnste Skibentere saadant have bevidnet.

Norge Afhandling.
skaffe en Sag bevidntt/ ogatgiore den beviist/ ere tvende ad- 

S® stillige Ting. Tu retstaffne Vidner om eetFaéto, som de ha
ve sect og afvide / er alt nok tit et Beviis, efter GUds og Mennistens 
Love. Men etheelt Tusinde, om det som de alleene have hort sige om/ 
og er passeret baade langt borte, saa og lcrnge for deres Tiid, gier det 
fom der sporges om, aldrig saa vel opliust; Og allermindst naar en 
Part afsaadanue Vidner bemcrrkes at vakle i Sagen, og at have ulige 
Mundheld / om Tiid, Stcrd, Personens Navn/ og Stand / eller andre 
Omstcrndighedcr. Endeel Tydste Skridentere, naar de til deres Fcr- 
dernelands Roes, mcrlde om Byssers og Kruds Opsindning, at sam
me er oversiodigen bevidnet af lande Jtalicrner og Frantzoser/ (ex. gr. 
Mich. Mejer in Vero Invento f. Muneribus G er manite, Tn. Laniius in 
Orat. Paul. Hachenberg in German. med. 0g sieere,) dñ hñvk de dN'Udl 
gandste Ret. Men naar de ville bilde sig ind / at saadanne, ja og 
tredive gange sieere Vidner af det flags/ som de opregne, stuide gie
re Sagen beviist/ da tage de feil og have Uret. Thi forst er endnu in
gen eeniste Skribent opdaget, der har sagt, at bemceldte Kunst var paa
funden paa det eller dette Stcrd/ ihansLivstiid; Ey heller har nogen 
til noye gotgiort / ved hvem og ved hvad Leylighed det er stect. Der- 
ncrst findes udi alle tre Omstcendighedcr? af Tiden, Steeden / og 
personen, een saa mcrrkelig Forsticel og Usamtydighed iblandt Skri
benterne , at man bliver nôdet til omsider reent at forkaste dem alle, 
og lade Tingen forblive i dm flovste Uvished. Skulde og nogen vilde 

Ee tage
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tage det Partie, som var stærkest, det er at sige, holde sig ved den 
Tud og det Aar, somdetanseeligsteTalafSkribentere er for, at Kun
sten stal vcere paafunden, da siger jeg, at de ere paa den allervrangeste 
Vey; Og intet er saa llrt, som at viise, det denne Meening er just 
den falffeste.

Zmidlertiid er denne dog Veyen / som de sieeste, baadeLcerde og 
Uleerde, ligesom udi andre Ting, saa og i deres Criii hiftorica, ud- 
vcrlge, nemlig at folge denstorsteHob; og fligt kalder man almindeli- 
gen, at lade staae hvad saa «range brave Mand har sagt. Det 
samme har ogsaa Jesuiten Carolus de Aquino (i fit Léxico Militavi, 
om Bombarda) ladet sig vare Raifon nok, til at beholde den urigtige 
Meening, nemlig sordin asten alle Skribentere i det XV. Reculo havde 
den, og idlantdemfornemclig Laur. Valla, som, efter hans Formening, 
levede moren ved samme Tiid, som Byste-Krudet blev opfundet. 
Enarratam Bombarda originem omnes fere ejus temporis fcriptores amplexi 
fimt, pracipue autem Laurentius Valla lib. 2. cap.34. Elegant., qvifere œqvalis 
fuit Bombardis inventis, earumqve facile primus ibidem meminit. Bilde 
man sporge, hvoraf hand havde flutter, ot Valla levede moxen ved 
samme Tud? Blev vel svaret dette, fordi hand havde sagt: Nuper 
bombarda inventa efl, id efl non multo abbinc tempore. Men hvor ilde hand har 
forftaaed baade Vail^ Latinff Talemaade og hans Meening, stal jeg 
siden ved Lkylighcd opliuse. Nu for at gaae ordentligen frem, vil jeg 
for det forste viise Usamtydigheden i Tiden, og begynde med deSkri- 
bentere, der virkeligen giore det storstc Tal og, hvad Alder, Lårdom 
og alle flags Fortienester angaar, den arvardigste og alleranseeligste 
Hob, i den forehavende Sag, nemlig om Tiden naar Bysse Krudet 
er opfundet, at bevidne. Saadanne ere de, som strtte dets Opfind- 
ning til det Aar 13 80. eller der omtrent. Og hertil hore, af det Fem
tende ogSextendeSeculis, efterfslgende Jtaliamffe Lcrrde: Flavius 
Blondus Forolivienfis, soln dode an. 1463. Hand siger i sine H isto- 
riers Decade III.lib. I. at Bombarda? var etnytflags Vaaben, som Ve
netianerne allersorst i Italien betjente sig af i deres Krig imod Ge- 
nuenierne ved Chioza, og havde faaet dr t af de Tyd ske (Germanis mini- 
flrantibus) Det samme igientager hans Epitomator Æneas Sylvius, 
som siden btkv Pave (Epitomes Blondi lib. X. p.273.) Derntrst Bap rift a 

Sac-
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Saccus, eller Platina, fom striver in Vita Urbani VI. Papie : Inventa 
tum primum (in bello ad Clugiam an. 1380.) a qvodam Teutonico bom
barda fuit, a ßno & tonitru fie di ff a, Og det film ill C bellXVftt't hand t 
fill Hifioria Mantuana. Anton. Sabellicus Ennead. 1. IX. c.fi. Qvidam au
rores fiunt, hominem Germani fangvinis, ignobilem alioqvi , tum primum bom
bar d¡e ufium Venetis oflendijje. Polydorus Virgilius hb. 2. de rerum Inven
tory. cap. xi. striver i famine Mttnmg / fom Sabellicus, og nævner 
Aaret 1380. ogbencrvnte Polydorus haver end og i sinEngelste Hi» 
storie / fom hand udgav meere end 30 Aar derefter, paa nye bekrces- 
tet det à 23 Raphael Volaterranus in Commentariis Urbanis lib. 30- Qvæ 
qvidem machina primum à Germanis dono Venetis data, cum ii apud Clodiam 
Fojfam Genuenfes obfiderent. Joan. Baptiita Egnatius, Exemplor, hb. s. c. 
II. Genuenfi bello primum a Germanis Venetias tormenta importata fuerunt, 
qva defendendis libertatis Venetie precipua fuere caufà. Joan. Candidus in 
Commentariis Aqvilejenfibus, foill kaldet be ili bombardas illa tempefiate apud 
Teutonas inventas. Og Franc. Marius Grapaldus de partibus œdium lib, 
2. c, 10. flops tos a felopo, qvi nuper a Germanis, ut volunt, inventi. Machia- 
vellus in Hifioria Florentina lib.l.pag. 12. Iftrumento nuovo trouato da i Te- 
defei. Med dennem istemme Coei. Calcagninus de re nautica: Jo. 
Campanus in Oratione Ratisponenfi, Auguitinus Juftinianus in Hifioria 
Genuenfi, faavelsom Ubertus Foïieta; Item Guicciardinus i sin Ita*  
Kcrnste Histories Forste Bog / pag. 24*  Guido Pancirollus de im- 
tiqvis deperditis & novis inventis -, Og Ctt sivet MckNgde YNgeve (lf bi' 
mastdte Nation. Paa Tydste Vidnesbyrd sattes det ikke heller / om 
ey saa just almindeligen bekicrndte af Seculo XV., faa dog siraxen i 
XVIto. Francifcus Irenicus Exegefeos Germanien lib. IV. c. 29. siger: 
Annus tunc millefimus & fupra trecentefimum offuagefimus agebatur, qvando 
bombardarum tonitrua a Germanis flint reperta. Jacobus Wympfelingus 
in Epitome rerum Germanicam cap. 64. Anno Demini MCCCLXXX. inventum 
efi bellici tormenti genus a Germanis noflris, qvod vulgo Bombarda dicitur a 
fono. - - Ita non folum Germani noflri (vel ipfis exteris tefl antibus,) bella
tores femper fuiffe acerrimi, fed inflrumentorum qvoqve bellicorum inventores 
fubtilijfimi videntur. Joan. Aventinus in Annalibus Bojorum Hb. 7. hvor 
hand dog ikke anderledes bemcerker Tiden, end at hand efter Caroli 
iVtiDod opregner iblandt de mcerkeligeFolk, fom da florerede, 
saa bçnFrancifcanerîOîunf / fom opfandt Bombardas -, nemlig meh

Ee 2 disse 
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disse Ord: Berchtoldum qvoqve novitate inventi à fe operis nobilem, eadem 
atatefuijfe non ignoremus. Teuto is fuit genere, religione Francifcanus, pro- 
fejfione philofiphus, & Magia, & metallaria, artium fallaciffimarum, {fimo
do artes 3 & non uniuscujusqve vaniffimi, ludibria dicenda fiunt) confiait us, in
venit tormenta area, qvibus jaculamur globos ferreos, ¿y lapideos, & homines, 
pecudes, moenia3 muros, arces, urbes, caftra, folo qvafifulmine atqve tonitru 
(unde Bombar dis nomen e fi,} proflernimus- 99îdii VCC&/ öt Aventinus IjûVCV 
siden selv oversat fournie sin Krsnike paa Tydst / og den paa mange fta- 
der forbedret, eller og forandret: Og her lyder dette i hans Tydste 
Lextfoaledesr "Dergleichen hat dieser Zeit gelebet Meister Berthold 
"Schwartz/ ein Barfüsser/ ein grosser Künstler der heimlichen Kunst 
"derAlchimey und dergleichen mehr; Hat die Geister können zwin- 
"gen und bannen; Und hat die Büchsen und das Pulver erfunden, 
"die nachmals durch andere gebessert worden, und bey unfern Zeiten 
" auf das höchste seynd kommen." Philippus Melanchthon in Chronico 
Carionis ncrfner ikke heller Aars-Tallet; Ey Heller Huldricus Mutius 
t ÑN mfloria; Men de betegne dog Tiden/ ohngefcerlig paa samme 
Maade / font Aventinus. Ellers fremstiller sig et mcegtigt Antal af 
Tydste og Franste/ som uden Bttamkning binde sig til Aaret 1380. 
Deraf ere Cafpar Hediøn, eller hvo der er Autor til de Paralipomena ad 

Chr cnicon Abbatis Urfper gen fis-, Munfterus og Cochlæus l deres Cofmogra- 
phiisj Theodorus Bibliander, Jo. Funccius, Gilbertus Genebrar- 
dus og Henricus Buntingius, i deres Chronologiis: Nicolas Vignier i 
hans Bibliotheqve Hifiorial, Matthæus DreiTerus, j sin Chronico; Paulus 
Langius in Chronico Citizenfi-, Petrus Albinus i fin ^J^eifnifthe BerZ- 
Ehronicn; Anton Guibertus in Polyhifîore-, Vincent de la Loupe 
des Dignités 3 Magistrats ¿r Offices du Royaume de Fr atice-, Stephanus For- 
catulus de Gallorum Imperio &Philofophia ; Fran cifcus Beau caire de 
Peguillon in Commmentariis rerum Gallicarum-, Horatius Turfellinus 
in Epitome hifiorita-, Cyriacus Spangenberg i den Sapiske eller 
Mansftldiffe Chrömke; Vores Hvitfeld i sin Danste Historie; 
D ubravius in Hiftorta Bohémica ; Martinus Crome rus og Jo. Her- 
burtus a Fulftin in Hifloria Polonica -, Stumpfius i sin SU)weLtzerste 
Lhx^nLke, samt og firere af hans Landsmand; Chriftianus Matthiæ in 
Theatro Hifiorico> Bucholzerus, Jo. Henr. Alftedius, Henr. Altingius, 
Guthbcriethus, fontt fleere fmaaeog store Chronoiogister; Za me

get
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get mange andre/ som er ufornoden at opregne/ helst naarman for
nemmer, at den eene ikkun har skrevet ud efter ben andenø Naar 
vi nu randsage/ hvad Grund og Aarsage alle disse, udi bencrvnte 
Tiid ogAars-Tal saa samtydigr/ have haft dertil/ skulle vi befinde, 
at det er altsammen tømmet fra de forst omtalte Jtalicener/ Blondo 
Flavio, Platina, og Polydoro Virgilio : Og disse trende Mcends 
Grund har alleeniste vceret, at Venetianerne fik Bombardas fra 
Tydskland/ udi den Krig de havde med Genuenserne ved Chioza circa 
an. 1380. Men at man udi Italien , og baade til Venedig oa Genua, 
havde Bombardas og Krud lcenge for dette Aar / og for end bemceldte 
Krig i saavelsom og udi mange andre Lande i Europa, ffal jeg fuld« 
kommeligen, ja end ogsaa overflodigen, ffaffe beviist herefter i min 
Anden samt Fierde Afhandling. Og da stal det kicrndes, hvor- 
leedes der afeen liden Misforstaaelse og Årring kand fodes en storre 
Vildfarelse in re hiftorica, og vorde omsider vidt og bredt gcengse og 
almindelig. Hvorfore det ry heller altiid er sikkert, at vedtage de 
steestesogde anseeligste Skribenteres Mreninger omvisse Sager.

Man tresser endogsaa nogle, der anssrive omtalte Kunstes Op- 
findning til en seenere Tiid, end an. 1380. og til rr cerniere hen imod 
Enden af det storkende Secuio ; for Exempel: En Preusser, ved 
Navn Alexander Scultetus, Canonicus Varmienfis, der haver skre
vet kN Chronographiam ab Orbe condito ad an. 1545- trykt til R0M an.1546. 
in fol. Hand strtter ved det Aar 1392. eller 1393. Bombarda adinventa 
m Germania, à Monacho, ut fertur. Udi Cruiii rAehwñdift'e (£l)t£> 
nike figes (p.iii.i.m.) at Skyde Gevcrrs Brug blev forst an. 1390. 
indfort i Tydstland, den Tiid Ludwig von Landaw bekrigede Sta
den Ulm, og de af Augsborg sendte Ulmerne nogle Folk til Hielp 
nied Bysser. Mm dette kand efter nun Tanke saaledes concilieres, 
üt tilforne havde man Bombardas, nemlig groft Skyt, Stykker og 
Canoner, i Brug til at bestyde Fcestninger og Muure; men nu be
gyndte man med det mindre Skyt, Musketter, Haand-Bysser og 
dt'fljge. Og hvad heller nu denne er Aarsagen eller ikke, da lader det 
sig ansee at have vceret en Tiidlang i bemceldte SeculoXvi. ikke een 
og andens, men fleeres her og der vedtagen Meening, at scette Bys- 
sers og Kruds Opfinding til 1390. og derunder, ja meest til an. 1393.
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enten de ey have vidst, eller og ey paaagtet, hvad saa mange Italic 
ner havde strevet om Venetianerne^ og Genueferîtfé Krig an. 1380. 
Thi endogsaa Achules Gaíl’arus, (som vi siden faae at hore gandffe 
andet om) har i sin liden Chronologie, (skreven mens hand endnu 
var ung, ) stadftrstet det samme/ og satt deri saaledes: an. 1393. 
Tormenta bombardarum hac tempefiate a Abona c ho qvodam Germanico inventa 
primum font. Og i meget pugere Tider haver Antonius PoiTevinus 
Jun. udi hans Gonzaga eller Hift cria Mantuana (Jib. 5. p, 451J givet 
det samme ud for en gcmeen og bekiendt Sag / og betegnet 
ommeldte Aar/ ikke med Siffrer/ men tned fulde Bogstaver/ 
naar hand saa striver: Bombardai 'ufus repertus efl anno circiter millefimo 
trecent  eJiwo nonagefimo tertio. Hujus ope fuperatos Genuenfes quidam volunt. 
Alii nulli belli ujiii fuijje tradunt: five Venetorum virtutem id exigere, five ve
ritatem hiftoriœ credant. Nec ignoro, altiora quosdam tormenti principia com
mentarii fed vulgatis utimur. DkN beromtt $1'011^05 Petrus Ramus 
bliver og heel Mittigen eiteret, hvorsomhelst der handles om vores 
Materie; Men i Sandhed meget ustyldigen; helst det aldrig kom i 
hans Tanke/ nt examinere íeíte faétumhiítoricum, eller bekymre 
sig halvtsaa meget derom/ som om nogen af de reneste Slutninger 
i Ariftotele. I Historier tog hand for got/ hvad den eene og den 
anden havde sagt/ og kom ham ikke an paa en Snees Aar mere eller 
mindre. Saaledes heder det da t hans ScMarum Mathem. uh. 2. p. 6i. 
’’Bombardica, feu tormentorum bellicorum mechanica ; cujus ufus 
’’bello Veneto contra Genuenfes, qvi fe interfici fentiebant, qvo tamen 
”’feli genere non animadvertebant : bello, inqvam, Veneto circa an- 

num fere 1400., primum innotuit mundo, a Germano qvodam nominis 
’’ignoti primum repertus, deinde multis modis autius & amplifica- 
’tus.” Ncrsten ligesaa refolut havde tilforn hans Landsmand Jacobus 
Faber Stapulenfis talt i sin Commentario in Ariflotelis Politic, lib. VII. c. XI. 
som han udgav an. 1505. Haud admodum multos fupra annos centum 
fluxijfe exiftimant ab hujusmodi infaufla tartarearum machinarum inventiene.

Mand stulde tanke, at naar Kunstens Opfindere var bekàdt, 
og der vidstes hvo hand havde varet, saa stulde Tiden ogsaa omtrent 
vides. Sandt er det/ atingen af de forhen opregnede Italiener 
forklarer noget om hans Person. Allenifte nogle kalde ham/ faafom 

Polydo-
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Polydorus Virgilius, Oij som Vi Illi Herde «f Petro Ramo, obfcurum 
qvendam> & ignoti nominis, Germanum. Philippus Melanchthon ftQCt/ 
efter almindelig Tale/ at det var en Munk. Joannes Aventinus er 
endelige« den / der har givet hannem Navn og Stand, nemlig'at 
hand hedde Berchtoldus og var en Francifcaner- SJîunf , saa og Al- 
chymift, og heel klog Natur kyndiger, ja til Overflod, Hexemefter. 
Der have vl da baade Stand og Navn; men ikke endnu hans Til
navn. Dette sidste meene somme at Sebaftian Munfter harvcrretden 
forste der har opliust, hvorom mand haver det Vers af Jo. Pincier, 
fordum ProfeiT. til Marpurg:

”Qvæ latuere alios, Munfterus nomina ponit, 
’’Bertholdumqve vocat nomine reqve Nigrum.

Men Munfterus havde visseligen lcrrdt det af D. Achille Gafler, font 
hand selv siger, og vi herefter ffulle faae at hore. Saa meget er 
dog vist, at saa snart Munfteri Capnographies ikke den ferste Edition, 
(hvor bemeldte Navn ey sindes/ ) men den anden var konimen ud i 
Verden, som ffeede an. 1546. blev Berthold Schwartz for alvor be- 
kiendt, da tilforne snart ingen vidste at sige af ham; undtagen at 
Aventinus havde ncrvnet hans Fornavn, og berettet om hans Munke- 
Orden ; og af hannem haver Melanchthon vel lcrrdt dette sidste. 
Dr. Achillus Gafler, fordum Medicus og Hiftoricus til Augsborg, 
(hand som gav Munftero forbemeldte Underretning) haver og selv skre
vet en Chronike, paa Latine, som hand kaldte Annales Auguflburgenfes, 
og derudi mcrldet om Bysse Krudets Opsinding ved Berthold Schwartz, 
en Chymift og Francifcaner-99îunf an. 1354. ; Mm denne Bog kom 
ikke for Liuset i Hans Llvs tiid, og er forst udgiven ex Mfto, i vore 
Tilder iblandt Jo. Burch. Menckens Scriptores rerum Germanicarum. 
Og omendffiont samme GafFari Arbeyde sindes meestendeels paa 
Tydff indfort i Engelb.Werlichü Augsburg^ Lhr^nike, saa er den
ne ey heller trykt forend an. 1595. altsaa haver Sebaft. Munfter faaet 
LEren, som jeg sagde, for denne Oplysning om Berthold Schwartz. 
Og fordi Gaiter havde tillige ineddeelkt hannem det Aars - Tal 1354. 
da Kunsten af Schwartz ffulde vcrre opfunden ; saa haver siden en 
god deel Skribentere vedtaget det samme, og derhen forflyttet Mun

ken 
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ken tillige med hans invention; Saa at hand paa flig maade bekom 
en Feni a Sex og Tyve Aars Did til at ove sig deri/ inden hand 
bragte den an hos Venetianerne. En Lcrrd Philologus i Frankerige/ 
jo. Brodæus, har dog ikke forundet ham metre end io. A ar, idet 
hand skriver r med en stcerk Forsikring/ i sine Mifteiianeis iib. z. c. 26. 
"Cerro certius efl, bombar dam a Bertholdo Sch-wartzio Monacho, homine Germa- 
"no, efl'e inventam circa annum 1370. " MkN dk s0M have folget Mun Ite
ro efter i forbemeldte Aars-Tal 1354./ ere en god Deel i Tallet; 
Nemlig (i.) Hieronymus Ziegler, Profeflor Poëfeos til Ingolitad 
midt i det XVlde Sccuio, som har skrevet en Bog/ kaldet niuflrium 
Germanice Virorum Hiftoriœ, trykt til Ingelftad 1562. in 4W. (hvilken er 
ikke benckvnet iblant hans andre Skrifter uf Simlero in Bibiioth. Gef- 
neri.') (2.) Henricus Pantaleon, i hans anden Tomo Profipographiæ, 
fleu de Viris Uluftribus Germania:, pag. 34c. hvor hñttd haver 0gsññ kN kgcN 
Artikel om ostbemeldte Dlunk/ der begynder saaledes: Bertholdus Ni
ger, Teuto genere,religione Franciftanus, profefllonePhilofophus, Magia Me
tallaria-, artium fallaciflimarumjiudiofus, & Cbymifla clari/fimus, circa annum 
Domini milleflmum trecente fimum qvinqvagefimum q var tum cognofci coeptus, 
SidkN/ efter at Mu niteri Cofmographia blev i Frankerige bekiendt/ ja 
endogsaa overfat i Frantzoff/saa have adskillige Franste antaget samme 
Did Regning/ nemlig (Z.) André Thevet, dans fes Hommes illuflres, 
(4.) Claude Fauchet, de la Milice & Armes, livre 2. (5.) Etienne 
Paiquier i hans Recherches; 6. Bullart en í Academie des Arts ¿r des 
Sciences. Saa at ogsaa (7-) Catherinot i Hans Traite' de T Artillerie 
Mier bette/’ opinion la plus commune. (8.) Er for samme Aars - Tal 
Hieronymi ZieglersVidnesbyrd bleven anfortñfvoresPontano baade 
in Hifl oria Danica og Flift ori a Geir ica > item af Miræo in Chronico, og af 
Nicolao Schaten in Annal. Paderborn. Tom. 2. (9.) Er ligeledes Pan
taleons anfort af Mart. Crufio in Annalium Svevicor. P. III. Uh. 5. 
Endeligen (io.) har Athanafius Kircherus, ved Enden af sin Mund« 
fubterraneo, erkicrret bemeldte Aars-Talfor detrigtigste/ naar hand siger: 
Pulver is pyrii inventio absqve ulla controverfia primo attribuitur Bertholdo 
Sch-wartzio Germano, Goslariev.fi, Monacho & Alcby mi ftæ anno 13 34. Alt sññ 
have vi nu her en nye/ og ved mange Stemmer bekræftet Efterø 
retning/ om Tiden, 26. Aar åre, end dm forst omtalte og al
mindeligste.

Det
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Det fortrydeligste udi denne og niange deslige Eftersogningeror, 

at de got Folk, som streve Chromker i det 15de og 16de Hundret 
Aar, meget stelden ncrvnte deres Aurores, font de toge afhvad de 
fortalte. Dr. Achilles Gaffer havde et kosthart Bibliotheeog mam 
ge ffisnne Miter. Hvor fornsyeligt havde det ey verret/ om han
ved visse Artikler i fine Annalibus, og andre Skrifter , havde ncrvnek 
sine Sagsmcrnd? Men hvoraf stal mand nu vide/ om den/ hand 
har lcerdt dette af/ at Krudets Opfindere var en Francffcaner-Munk, 
og havde et faadantNavN/ har vcrret et gyldigt Vidne/ eller ikke? 
Det samme maae jeg sige om Jo. Aventino. Hvem haver fagt de 
tvende^gode Mcrnd, at hand hedde Berthold Schwartz, og var Fran- 
cifcaner ? Item at hand fandt Krudet an. 1354 ? Og naar hand ttU 
var Francifcaner, hvorledes kand det da verre tilgaaen, at sññdan m 
stor Kunstner/ Alchymift og inventor, er bleven saa u bekicrndt for 
sin egen Orden / (helst naar hand havde levet saa sildige«/ midt i 
Seculo XIVto.) at endogfññ den meget flittige P. Lucas Wadding 
ingenstceds har kündet hitte ham/ og t sirr intet faaet opspurt heele 
Lydffland igiennem / ham angaaende? Men har akkeeniste maattet 
sammenflikke hans Historie af Aventino, Polydoro Virgilio, og deflige 
nye ? Hvilket/ naar det stal gicelde om Beviis/ mand bor regne for 
flet ingen Ting. Hand haver alligevel fundet forgot/ atflytteham 
lidet hoyere op i Tiiden, end de Autores som hand citerer, nemlig 
til an. 136ç. Ikke veed jeg, PÑÑ hvad Fundament. Og endnu min
dre kand jeg domme om, hvad Ret andre maae have haft til at de- 
clarere sig imod hans Franciicaner-£)rl)eil/ og givre YÑM til kN Be- 
nedéner-Munk: Hvilket Jesuiten Athanafius Kircherus foregiver, 
at hand har lcrst i en gammetTydst Bog, hvor hand stal vcrre ncevnet 
Bertholdus Schwartz Goslarienßs, Monachus Ordinis S. Benedifii. Altsaa 
kommer det nu Benediétinerne til, at soge hamop i deres Archiver; 
Thi at hand ikke har vcrret at tresse i Francffcanernté, lader sig nok
som fornemme, naar mand lcrser hans Artikel hos Waddingum. 
André The vet i sink Portraits & Vies des Hommes illuflres, forsikrer 0s 
dog/ at det Billede af Schwartz, som hand haver sat i sin Bog/ i 
Francilcaner-Dragt/ er tilforladeligt/ og er efter eet, som mand har 
sendt ham fra cieve i Tydstland. Men, hans Ord i ALren, da fim 
nes mig, at Billedet/ saavel som det meeste afBestrivelsen er taget
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afHenr. Pantaleons Bog. OgThevet, saavtl foitl Pantaleon, vart 
rette Mcrnd til at fingere sligt; som var og Mode i de Tilder. Deres 
Efterfolgere Lullark s hans Academie des Artf & des Sciences, er og ikke 
et Haar bedre, men ligesom Pantaleon og Thevet, en Rhapfodift 
og Sammensmorere- og alle tre eredeuvcerdige, at giere den mind
ste Reflexion paa, NAN man seger om Sandhed.

Vel er mig bekiændt en meget ældere Skribent, end, ikke allene 
Achilles Gafler,, men endogsññ Aventinus er, som kalder vores om- 
talte Krudog Byffe-mager med samme Navn Bertholdus Niger, og 
siger at band var Alchymift, men ingenlunde at hand var Munk 
eller geistlig. Ja ey heller setter hand hans Alder til an. 1354. langt 
mindre til 1380- men snarere et heelt hundrede Aar hoyere og titfor- 
ne Derfore kand hand og ikke være at anser, som Fader til sorbe- 
meldte tvende Mænds, Aventini og GaiTari, Tradition meget min
dre tik nogens af alle de andre forhen benævnte. Samme Skribent 
er mig ingensteds forekommen citeret t noget Skrift/ hvor vores fo
rehavende Materie enten kort eller vidtloftigen er omhandlet. Alle- 
niste studer mand hamnæfnt in Paralipomenis'ad Conradi Urjpergenfis Ab- 
batis Chroniconc Det er den gamle Docftor Felix Malleolus , Cantor 
Thuricenfis, Ham so»n mand almindeligen kaldte Meister femmer# 
Lem, horende til det XVde Séeulnm, og dod i det Aar 1456. Udi 
hans Vil tlvftîge Dialogo de Nobilitate & Rnftrcitate>> har MÑNd t dtt 
XXX«. Capitel, fol. na’, og ir/.- en lang Ræmse, om Bertholdb Nigro,. 
Alchymifla, og om Anledningen f hvorved hand paafandt Kunsten, 
at giore Krud og Byster. Saasom Bogen errar, og Paffagen af 
ingen ellers aufert, vil jeg meddele den heel og gandffe/ stråledes som 
den der findes. Efter at hand har opregnet alle andre stags Vaaben, 
Værge og KrigsVærktsy, konnner Hand da frem med dette. ”Sed 
”prær cunáis Jam fcriptis' unum opns- eft, omnium Philofophorum 
”poft mundi creationem fcrutinio latens, admiratione dïgnilfimum,. 
’’bello bellicofíflimum, hofti periculofiííimum, prælio communifli- 
Trnurn,pugna invi&iflimum, veteribus bellatoribus ignotum,an-tiqvis 
”præliantibusy bello pugnantibus, infcímm,. 8c íapientiííimis bello- 
’rum ducibus penitus incognitum. Et igitur necgræca,nec latina, 
”nec hebraica voce repentur defcriptum. ut dicam proprie cum lege, 
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’’qvod plura funt negotia qvam vocabula, jf.de præfer. ver. /. natura. 
"Irno tempore, qvo potitores vocabulorum floruerunt, nondum hoc 
’’négociations exercitium fuerat confvetudinis vel artis commercio 
’’compertum. Ficium eft autem fibi nomen, videl. pixis; qvia 
’’qvemadmodum pixis medici, bene claufa, dum aperitur emittit 
’Tonum ; vel qvemadmodum hujusmodi pixis, rotunda, longa Sc 
’’concava. Hæc eit qvoddam difpofitionisnegocium : nec hodie fibi 
’’poterimus dare rite fignificationis vocabulum, fed fiétum Sc ac
commodatum. Et de ejus inventione legimus, qvod qvidam Ber- 
’’tholdus Niger, Alcbyamifta fuit ilis communiter nuncupatus, præ- 
’’tendens Mercurium, qvem nos dicimus argentum vivum, coagu- 
”lare, & incorporare, Sc mortificare, & malleabilem, traétabílem Sc 
’’ducibilem, ad inflar argenti puri, firmiter producere. Sed qvia 
’’fpiritus eft inimicus igni, qvem per ipfum perfecutus aufugit, Sc 
Cvanefcere per fumum foleta facie ignis; qvare prætendebat ipfum 
’’penitus mortificare, Sc in maflam immobilem reducere. Unde 
’’primum Mercurium vifuiviventis bafilifei, qvi cunéta viventia vifu 
’’perimit, ut dicit Ifidorus Etbimol. I. XII. c. 4. curiofe propofuit: qvi 
’’per hoc defecit, Sc Mercurium necare neqvivit. Unde commotus 
’’Bertholdus prædictus, Sc bafilifcum cum habitaculo luo in pulve- 
”res igne cremavit. De qvo primum proverbium promeavit vulgo 
’’noftro, videlicet Unkenbrenner> prout Alchimiftæ per Alamaniam 
’’conftituti communiter funt nuncupati. Confeqventer confiderans 
’’Bertholdus prædiétus ingenio Philofophico, qvod naturaliter con- 
’’traria contrariis appofita fe non patiuntur : Sc ita perpendens frigi- 
”dum Sc calidum in extremis, fummum fore contrarium, ut appa- 
”ret per ftridorem Sc fragorem, dum aqvis frigidiflimis applicatur 
’’candens aut calidiflima ferramenti mafla.: Unde non dubitans ig- 
”nem fore caloris apicem, Sc fulphurls materiem præ ceteris crea- 
’’turarum ignis capacem : hinc falpetram frigiditatis fummæ gra- 
”dum tenentem. Unde Mercurium cum fulphure, falpetraqvefir- 
’’miter in olla ænea, fuperius obftruéta, conftipataqve, conjunxit, 
”Sc ignibus vehementiflimis applicavit. Et dum fulphur incende- 
’’returab intra, contrarium cum contrario manere non potuit, fed 

"’’vas æreum confregit. Unde videns hæc Bertholdus fprædiétus, 
’’hinc fortiora, demumqve fortiflima vafametallina, ferramentisqve
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’’ftriâaiïimis confliéta comprobavit : Et nullum tanti roboris firman 
”ri poterat, ut tantam vim fuftinere valuerit ; Imo diirupit, & fua 
’’violentia repagulum per parietes fortiilimos , cum fragoris impe- 
*'tuofa concuffione, & terribilis collifionis corufcatione transfixit. 
’’Videns hæc Bertholdus prædîétus, iua fagacitate vafa, qvæ nunc 
’’píxides improprie vocamus, cafualiter provenientia cunáis ftu- 
”p entibus artificialiter dilatavit, & artem hujusmodi sagacitatis per 
’’dies in dies fubtilizando continuavit ; & experienter vides, qvod 
”hoc bellicofum negociationis exercitium excedit omnia veterum 
’’inftrumenta bellatorum : Et infra fpatium 'ducentorum 'elicitur per fcrF 
apturas annorum primitus compertumF DeNNk Paflage Ct/ hvad 91öflUt 
og Opfindnlngens Historie anbelanger, den äste jeg endnu afverd; 
Da jeg imidlertid Wstede at kiende den Autorem (saafremt hand er 
til endnu,) som Mester Hemmerlein haver fuldt, (helsthand baade 
siger L Begyndelsen: de ejus inventione legimus > 0g i Slutningen: elici- 
tur per firipturasi) Det allermoerkeligste er, (thi det ovrige er en kied- 
fommelig og barbarist Sladder, ) at hand langt fra ikke gior Kunsten 
faa nye, som den anden store Svarm afSkribentere; men teenker, at 
hun alligevel er nyenok,naar den er funden i de sidste2Oo Aar omtrent 
for hans Tiid ; som er, at regne fra an. 1450. of, engang imellem 1250. 
og hans Tider. Thi Dr. Hemmerlein skrev ikke denne Bog forend 
an. 1450. som jeg klart kand bevise, u anseet at der staaer^sor PÑÑ 
Titelen : Fixit Felix ifi'e Malleolus circa annum Dni,MCCCCXXXXlElI. Det 
tredie, som er, ak agte, er at hand intet kalder Berthold Schwartz 
en Munk, men blot allene Alchymift.Og ikke feer jeg, hvorfor hand 
skulde have forbiegaaet stig Omstændighed, saafremthand havde vidst 
heroin : Allerhelst hand haver, her og der i sine Skrifter, Historier 
nok om Munke og deres Bedrifter ; ja havde endogsaa haft Leylighed 
til at meelde det i sin Traéiat, de Negocio Monachorum -, Men der sindes 
det ikke heller. Den yngere Schurtzfleifch (Henr. Leonh.) haver 
vel taget.sig for at laste Salmuth ad Pandroiium, og andre/ fordi de 
stette Berthold Schwartz i Munke-Orden, alleene fordi A ubertus 
Miræus og Ferreolus Locrius ikke have sagt, at hand var Munk. 
Thi faa striver hand i en Anmerkning til lhad'dæî Donnoiæ lîden Bog, 
de Patria Propertii [cap.yfFalfo cum aliis Monachum vocat, Medicus enim fuit, non 
Monachus ; qvod Auber tus Miræus & Ferreolus Locrius te fantur inChromcNad

an,
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à ?3$o. Men Miræus og Locriusyere, sññvit denne Sag vedkommer, 
.sikuns een. Og Miræus, fom Locrius citerer og har udskrevet dåe 
af, negter ikke, at hand kunde have vcrrek Munk; Men hand holdte 
het alleene underligt, at kN Munk har meleret sig med de Venetia
ners Krig. Sagen er, Miræus vidste og havde lcrst formeget til, at 
holde Kunstens Opfinding for saa nye , at den forsi skulde varet brugt 
an. izFO. Hvis Schurtzñeifch havde Vidsi OUI Dr. Malieöli Vidnes
byrd , havde hand langt bedre deraf krmdet be tient sig. Den lcrrde 
Feantzos Gilbertus Genebrardus i sin Chronographie1 haver og vel kroet, 
Ñt Berthold'Schwartz var M Chymicus, men tvistet 0M, at hand 
var en Tydff Munk. Hvilket viste Tydffe, i sier Petrus Albinus i sin 
Meisniste Bergêà haver udlagt ham ut en stor Asgunsi og 
Misundelse imod den Tydffe Nation. Imidlertid haver denne Mun
ke stand hos vores Krudmager givet Ley lighed til een og anden Re
flexion, Pafqvier i sink Recherches {lib. 4. cap. 24) hav tt artigt Ind
fald, og kalder det C hifioire d"*'  un monde renverß, at en Munk ffulde 
finde pM Artilleriet, og en Cavalier Bogtrykkeriet; (thi Johannes 
Guttenberg var af Adel , og havde tient i Krigen;) ligesom da Kong 
Henrich 2. skikkede en Maitre d’ hotel tit Paven, og en Biffop m 
Tyrken, at vcrre AmbaiFadenrs. De Proteftan tifie Theologi hñve ey 
heller forssmmet sig med deres Artigheder derover; som mand nok- 
som kiender af Philippi Melanchthonis Ord i Chronico Carionb; saavel- 
fbm ilf Adelar Erichs i hMs LTromc.- Buchstn, Mit Amut 
rmd Loth, erfrmSen durch einen Möttmch: wie das werck 
ist, so ist auch der Meister gewesen, nernkich emfeuerspeyender 
Drach. Aldrig ffulde jeg troe, (dog hvem kand socerge derfor?) 
at, efterdi ved denne Krudets Opfindmg ingen Munk er bleven om
talt, (saavidt mand nu om dage finder) forend an. $500., mand da 
ffulde maaffee have confunderet Berth. Schwartz med den Munk ¡ 
Pommern, som fad mesterliget! forsvarede Byen og Fcrsiningm 
Ukermynde imod Churfyrsien iif Brandcnb. an. 1469. oa med fit 
visse G ud i at ssyde, fom stog aldrig stil, jog ham derfra. Hvorfore 
og samme Munk blev vidt og bredt i alle Lande beromk, som den 
siorsie Canonier, Friskytter, ja Troldmand. Bugenhagius siger derom 
Pomerania'l. 3. c. ¿2. Fuit turn tn oppido Chrmunde ordinis, ut appelluntur, 
Fremitarum S. Augufiini^fiolo nomine Sacer.dos, qvem divus Augttfiinusnecogno- 
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■Kiffet qvidem, qvamvis ingenti cucullo indutum <¿r pulla vejle turpatum. Ma- 
gifler hic erat, ut jam dicimus, bombardarum, ea arte peritijjtmus. Krantz, 
Wand. 1,13. c. 2. Inerat arci bombardarum Magifler, habitu religio jits, de qvo 
mira ferebant, qvod certus ejfet ferire qviqvid peteret. Hoc compertum efl, 
magnoflepe damno illum ajfecijfc obfidentes. Øg Micrælius fOttCVUct, tflfj 
dem Churfürsten im Lager, darinnen nunmehr grosser Mangel sich 
befand, einsmahl ans dem Schlosse von einem Augustiner» Münch 
der Tisch mit dem Essen vor dem Maul war weggeschossen. Men 
langt fra, at jeg staaxmeget paa denne Gicrtning.

Hidindtil, meener jeg at have noksom viist den store Uvished, saa- 
vel omMden, som personen, og at Sagen er langt fra at vcere klar og 
opliust, enten i hvad Aar omtrent Bysse Krudet stal vcere paafundet, 
eller om Opfinderen var en Munk. Naarman nuderncrstvil sogeom 
Stcrden/ hvor og udi hvilken Proviutz eller Stad i Tydstland det 
stal vcere steet, da forekommer ligesaa stor Uvished. En Italicener, 
ved Navn Antonio Cornazzano , som har skrevet / imod Enden af 
det XVde Seculo, et Poeme de re militari hvorudi Krudets Opfind- 
ning vitloftigen, med' den heele Process, er fortalt, siger at det 
steede til Csln. Thi saaledes begynder hans Vers, lib.s, cant e,.

■” Regina delle Machine e corona
” Trouata fil per man d’ un Alchimifta,
” Se vero é qvel, ch’el Tedefco ragiona,
” Vno in Colonia havea polyere pifta ,
” Per aqva forte far diftolutiva,
’’ JDi fal nitro , .cenabrio, e allume Miña ¡&c. .See.

Martinus Crufius, Udi sin Germano ^Gracia, er ligeledes for ColN , si» 
pende i den Fjerde Boñ, pag. 157. ” Invenimus bombardas a Ber- 
"tholdo Schwartzio feu Nigro, anno Dni. 1380. Colonise excogita- 
”tas, Monacho Germano, Alchymifta.” Andre siger / ñt det skeede 
til Mceyntz: Gevisi isis / das ein Tmtscher daß Büchsen Pulver 
erfunden hat zuWayntz, und vast auch alldardie Buchdrucke- 
rey erfunden fey; striver D. Jo. Joach. Becher i sin Narrischer 
Weisheit, n.ec.p,^, og ligeledes har og den Frislcender Cornel.
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Kempe- de Orig. & Stat, Friß /. 2. c. 20. Huldrichus Mutius derimod/ 
foetttr in cbmicu Germanicis hf XIX. at det var til Nürnberg; og hand 
haver og haft sine Tilhcrngere af samme Meening, iblant andre 
Knipfchild de Juribus gy' Privilegiis Civitatum. Dr. Wagcnfcil vil dog 
ikke tage denne Meernng an, paa Nürnbergs vegne; Men troer at 
mand deri har taget stil / og ak det allene bor forstaaes om Bysse- 
La ne, soin mand forsi har opfunden i Nürnberg an. 1517.. Vid. ejus 
No*  ¡berg. cap. XXI. pag. i/o. Den bekiendte P. Athanafius Kircherus, 
in Mundo-filter?aneo, vil have at det var til Goslar. Det samme ha
ver Jo. Theodor Jablonski i sit Lexica der A.unffe und wijsen- 
schafften/ og adffillige andre for hannem/ftmdet for got 5 uden at navne 
hvorfor; maaffee allene af LErbodighed førKirchero. Joannes Lan- 
gius in Epiflolis Medicinalibus (lib. 2. epifl. ti) bringer M gÑNdffe ÑNdM 
Tradition paa Banen, nemlig atdet var en Bohme af denByeîerawr 
Bobemus qvtdam tn oppido ÏVera'V civis, aut (ut alii) Monachus, fertur invenifle. 
Nogle satte hans Boepcrl til Freyburg i Brisgaw ; Andre til Frey
burg i Switzerland. Udi Dictionnaire de Morery, og ligeledes t 
Buddæi og Iielins, siaaer at Berthold Schwartz var sea Freyburg t 
originaire die Fribourg en Allemagne'. M hvor laae da dette Freyburg ? 
efterdi mand haver vel sire Stcrder af dette NaM i Tydskland, og 
maaffee steere. Endelig haver mand og tvivlek om, enten denne 
Krudmager var en Hoykydff eller en Nederlcender, à Belga, five 
Teuiofuerit repertor, incertum,Jac.Faber Stapulenfis in Arifl. PoUt. l.ç. 
Eller og/ om hand varen Burgunder, som Seb. Munfter bevidner 
at nogle have holdet for.

Ikke bor jeg at fortie endnu et Par andre Traditioner' om be- 
mceldte Kunstner. Man siger / at band var kastet i Fcrngscl, uden 
at der mcrides om Aarsagen ; og ak Hand der laborerede i Chymfen, 
og fandt Byffe Krudrt. Derncrst ere ondee/ som fortcrlle/ at Kcey- 
ser Wenceslaus lod ham henrette / og betale for sin ffionne Opsin- 
ding/ snart lige saa ilde / som Phalaris giordeved Perillum. Dette 
beretterSebañ. Frank i sin Lhr^nick; og Ghriñoph. Manlius Perum 
Lafaticar.. lib. c: 44. at Vare ffèkt an. IZ89- Goldaitus Har dkt ogfaa 
udi en Anmerrkning tîl helicis Fabri Ui floriant Saevorum, nemlig at 
Hand blev brcendt ester Kcrystrens Bcfalnrng an. 1389. Og i AlsteL 
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flißoria Univ, flßilt HM Wenceslao : Bertboldwm Schwartz Monachum, 
bombar darum inventorem, neci dedit. Mart. Crufius in Annalib.Svetior.pag. 
294. siger at denne Execution fkeede an. IZ88. Og ût Bombardee vare 
allereede tilforne bleven gemeene. Om dette nu stal vcere til Kcryscr 
Weneesiai Roes / eller til hans Last , at denne Fabel erbltven digtet/ 
kunde blive en Deputations Materie. Ingen Tvivl PÑÑ/ at mange 
jo vilde lade ilde orn flig en haard Dom/ nemlig alle Patroner af det nye 
Artillerie, alle Elskere af Chymien. Ja man finder i visse Hiftori- 
ste og Politiste Bsger stor Bemmmelse lagt paa denne Kunst/ saasom 
en GUds Gave og Velgierning / hvorved just paa den Tiid/ da Tydst« 
land var iftorste Usikkerhed/ faa mange udcrdiste Gammenrottelfer 
bleve derved odelagde og adsplidte , og deres Rover-Casteller og Berg« 
Slotte forstyrrede. Thi saaleedes raifonnem*  den gamle Hulder. 
Mutius Cbron. Germ.l. as.p. 2gp. og fleeve , som MÑN kñNd lckst hos Jo. 
Wolfium in Le&ionib, Memorabihb. Tom. 2. hos Claude Fauchet del' orU 
gine des Chevaliers chap, dem• 0g hos Belleforeft l hñNs TillKgge udi dkN 
Franste Veriion (ifMunfteri Cofmogr. hvor Hand, ligesaavel fomHenr, 
Kirchnerus üb. 2. de Republ. 0 g Salmuth in Comment, ad Panciroll. ÑN- 
forer argumenta for begge Wîeeninger. Dertil sigter og P. Kirchers 
arrige Historie / soin Hand vil bilde Folk ind at hand haver lcrst i en 
gammelBog / men har maastce selv digtet den : Nemlig / da Ovrig> 
heden i Gestar beraadflog/ hvad Middel de skulde bruge imod den 
store Landeplage./ de mange Rovere i deres Egn, der plyndrede og 
drcrbte veyfarende Kiobmcend og andre / gav Munken Berthold 
Schwartz fig M/lovede at vilde staffe dem af dermed/ naar de siden vil« 
dedetcrnke hans BenediLinerDrden med nogen godBelonnmg. Hand 
lod da giere en heel Hod IernGryder/ som hand fyldede med MKrud, 
hvilket hand nyligen tilforn havde opfundet/ samt med Steene og 
Gruus/ vq dem begrov hand i Skoven, just ved det Stad, hvor hand 
vidste ar Roverne pleyedeom Aftenen at forsamles og holde sig lystige. 
Gav sig derpaa i Rovernes Selstab ; Og en Aften/ som de sadde i deres 
Gicestebud og besteFryd/pracstikerede hand ved en forhen tillavetMachi- 
ne Ild til sine Gryder, saa at depaa eengang sprang op i Vejret, og 
giordeRsver Pakket saa forstrækket, at de tofte at det var Domme- 
Dag. Da de nu vare komne til sig igien / befluttede de at forlade 
denne ulykkelige Plads, og flytte deres Bolig noget logere bort.
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Mm da det samme ogsaa modte l'ciu der, og Berthold Schwartz hold
te dem imidlertid varm med den cene Gudelige Prcrdiken efter den au? 
den , bad deur at tage til Hierte flig dm forternede GUds Advar
sel / som kaldede dem til Omvendelse ved saa tydelige og saa lydelige 
Zertegn; de maatte dog forlade deres fordommelige Haandverk/ fer
end denne underjordiffe Torden kom dennem ncermere, og de gand- 
ske blkve opflugte ned i Helvede llicb Core, Dathan og Abiram, naae- 
Le hand endelig sit Forset/ faa at de omvendte sig, og den gandffe 
Egn blev frie for Roveriet. Hvis dette nu var sandt / (som her fik at 
vare andet Vidnesbyrd om/ end P. Kirchers, thi hans tager in
gen fornuftig Mand for fulde,) da havde jo Kceyser Wenceslaos stor 
Synd ndi/ at lade brcende saadan en Mand/ der var ey alleene saa kun
stig/ men endog tillige saa gav i at anvende sin Kunst til pias fraudes*  
Men naar Stemmerne ffulde miles, maae man vist troe/ atiblant 
Skribenterne af det i zde og 16de Seculis ere der ulige fleere, fom tale 
forsmcedeligen ilde om vores Kunstnere/ saasom om en Troldmand og 
etDicevels-Lem, der haver bragt een faavel for det menniffelige Kian 
fordærvelig, som for ald Krigs-Dyd og Manddom hoystffadeligTiug 
ind i Vrrden. Hvorfore og Chriftoph. Lehmann i sin Spe^riffe 
<hr^nike / naar hand har talt om Kceyser Wenceslai Udyder (à 7. 
c. 9.) flutter saaledes: "Doch wäre lobwürdig/ wanner, wie etzli- 
"che schreiben, den Mönch Berthold Schwachen, wegen erfundener 
^'Büchsen, hatte hinrichten lasten." Nemlig Lehmann har vcrret af 
samme Meening/ som mange andre brave Mcrnd forhåns Tiid, ey 
alleene Polyd. Virgilios, men ogsaa ErafmusRoterodamus in (¿veri- 
mcnia Pacis, Ludov. Vives in libris de Concordia & Di/cordia > Phil. 
Melanchthon in Cbronico, Hier.Cardanus, Achilles Gafíarus, Georg. 
Fabricius, Hieron. Magius, og Utallige andre. Faber Stapulenfis, 
som jeg et par gange tilforn har citeret, flutter sin Beffrivelse PÑÑ 
samme Maade: Hans Commentarios er ikke almindelig ; Hvorfore 
jeg vil anforeBeffrivelsen tilligemed Slutningen: "Dum repertor 
■’ille tentât, confufis in unum multis venenis & ftygiis pulveribus, 
"metalla commutare, omnibus in olla grandi conjeétis, occlufo 
“fortiter ore, .& incenfæ fornaci fuperpofita, dum putat medicinam 
"conficere, qvæ viles materias in flava transmutet metalla ; proti- 
”nus horrendo tonitru fervefaéía olla, difrumpitur, diflilitqve m mi-
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”bu$ exculpa Cyclopum. Diffilierunt parietes, culmen domus in 

Sublime rapitur, qvafi dæmon qvidam deferbuifíet in olla. Atto
nitus repertor, torme-nta excogitat fulmine nocentiora, ad ulti- 
ê'rnarn hominum perniciem. Et bene mortalibus confultum fuif- 
”fet, fi, ceu Salmoneus, vero fulmine tunc conflagralfet. Novo 
’‘tamen invento exultans Pyracmon ille novus, Reges adit, adit ty
rannos, (celerati pcétoris fecreta pandit.. Admittitur ; admirantur? 
’Tumtus, & adjutores, multos Cyclopas & Broontas illi adjungunt. 
”Sic omnium, artium deterrima, nocentiifimaqve ac nefandiffima 
’’reperta eil. Qyi, fi Buiirim aut Phalarim adiiifet, qvos antiqvitas 
’’effinxit crude iiilimos, inventi crudelitatem exhorruissent , dedif- 
’’letqve primus malæ conceptae artis poenas , & cum crudeli arte, 
”ut par fuerat, crudeliifime pcriiffet.” Denne gobe Mand Havde 
Vist nok giort Kcryskrîenceslai panegyriqve, saafremt hand havde 
faaet Kundstab om den foromtalte Execution pad Berth old Schwartz. 
Det famme var vel ogsaa steet af Ariofto, der holder for at 
ald Manddonr og Stridbarhed er bleven tabt ved Bysters og 
Kruds Opfindning , naar hand stråledes indforer Roland talende 
Cant. XI. § 26,

Come trouafii, o (celerata e brutüa 
Invention, mai loco in uman core ? 
Per te la militar gloria è diftrutta ; 
Per te il medier de 1’ arme é fenza onore. 
Per te é il valore e la virtü ridutta, 
Che fpefib par del buono il rio migliore r 
Non più la gagliardia, non piû l’ ardire 
Per te pub in campo ai paragon venire,

Endeligm haver mand ogsaa Skri'benttre, dergme KrmstensOpstn- 
dere et gandste andet Navn. Der ere de foin kalde ham Confían tinus 
Anckiítzen af Freyburg. Sàaledes haver André Hievet, saa og Sai- 
muth berettet; Ligeledes Gerardus Voffiusin Inftitutt. Oratt. HK 4.C.13*  
af hvilke det siden er kommen md i Hofmann! Lexicon Umverfale\ og i 
Moreri. End videre hedder hand hos nogle Petrus, med bek Til
navn Elbs, som stal have Mret en Philosophus af Ariftotelis Skole,
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og derhos Alchymift. Francifcus Irenicus, Der er ligesaa gammel 
som Aventinus, og har skrevet fin Exegefin Germania an. 1518. flunks 
ikke at have hort, eller lcrst noget om Berthold Schwartzes Navn. 
A and siger vel! Multi id Monacho cuidam concefferunt; men ti) videre« 
Siden bringer hand os en Petrum frem: Alti viro cuidam nomine Petro 
tribuerunt, qvi perfpeftiva arte imbutus, ex duabus rebus diverfiftmis , ulter a 
fummo frigore ex faligno falpetro, altera calore naturali infinita, pulverem 
conglutinafie, ac in morem fulminis naturali ratione conflituiffe, & fic .bombar
dant reperijje dicitur. Dette £t*  M / hvad Alexander Sardus Ferrarien- 
fis har sagt / i Hans Anben Bog de rerum inventoribus : ’’Petrus Ger
manus Peripateticus æneam machinam, ftanno addito, & nitro fi- 
’’mul politis, & plumbea vel ferrea pila, adhibuit ignem parvo fo- 
’’ramini, qvod in prima parte machinæ eft, 8c maximo fragore 
’’emifit pilam. Hinc hominum cædes, moenium 8c ædium ruinæ,” 
Ztem/ hvad en anden Italiener/ ligeledes fra Ferrara, har indforti 
sin Historie de l-rin cip tb us At efit nis, nemlig Jo, Bapt. Pigna*,  hvis Ord 
udi den Latinffc Verfton, lyde saaledes Ub, v. veo det Aar 1Z96. Ante 
fedecim annos Petrus Libs, Philofophus Peripateticus, auro argentoqve e 
plumbo aut ære conficiendo intentus, cum plura ad ignem compre
hendendum fim.nl commifcerer, (qvo qvidem ex artificio multa ad 
hominum utilitatem & natiiræ contemplationem plerumqve cafu 
dimanarunt,) primus fiftulas ferreas repetit, unde ignis impetu 
glandes mittebantur : qvo exemplo ceteri doSti majora minorave 
tormenta longe meliora forma deinde conflaverunt. EndNU ltrnge 
foren d disse tvende, Pigna og Alex. Sardus , haver den lrerde Cardinal 
Hadrianus de Caftello indfort denne Libs, som den forste Opsinderk 
af Bysser/ i sit smukke Pers, om Jagten, mar Hand figer:

* -- ’’Erat Sicamber
^Forte in tam celebri fodalitate, 
’’Audax prælia tanta qvi cieret, 
'»Libs cognomine, machinæ repertor, 
*’Mirandæ, horrificæ, minacis, atræ, 
’’Qyalem nec Steropes, nec ipfe fertur 
’’Pater Lemnius inferis cavernis
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" ' ’’Informaife Jovi, nec ulla in orbe

’’Per tot fecula cogitavit ætas.
”Nam truncum teretem, æneum, cavumqve 
”Nitro, fulphure, pulvere & faligni 
’’Carbonis replet usqve ad umbilicum, 
*Includitqve pilam ex liqvente plumbo 
’’Superne, tenue oppido foramen 
’’Spirat: hinc jacit igneam favillam, 
’’Hiftrix continuo forata fumat. 
"Non fic fulminis impetus trifulci, 
”Nec falarica fic rotata fertur, 
”Sed nec fic Scythico fagitta nervo, 
"Nec fundis Balearibus lapillus,”

Men herom dsmmer jeg sasledes, at, uagtet hvad Bapt. Pigna og 
Sardus have sagt, bliver Peter Libs ikke den ferste Krudmager, men 
ve! maassee en Opfindere af det mindre Skyt, nemlig Le ordinaire 
Mussetter og Byster, som Soldater og Jcrgere bruge. Dette kom
mer og overeens med Card. Hadriani Vers, som vi Utt hvrde; og 
liaeltdks med den Underretning, som mand hidindtil har fundet i 
historier om Artilleriet. Endssient mand bor tilstaae, at denne 
Ädenssabs Historie er meget ufuldkommen og siet opliust, baade hvad 
dens forste Opkomst angaaer, faavel son, i mange andre Stykker, 
Kor Exempt!; I Begyndelsen af det XVI. Seculo haver mand havt 
rt stags Bysser, som tcendte sig selv; saa at forend mand blev nogen 
Byste vatr hos Folk, som mand modke paa Vey eller Stie, havde 
man en Kugle i Livet. Imod dette farlige Geveer og dets Misbrug 
haver KEyfer^ximilianus i. udgivet en ssarp Forordn mg, og forsi 
forboder det i sine Lande, samt Böhmen og Machren, siden udi det 
hecle Tydffe Rige; at ingen maatte giere saadanne Bysser mere, die 
sich selbst zünden, eller maatte fere den, med sig enten de reyste til 
Hest eller Fods. dat. Augsborg an. 1518. d. 28. Julli. Men hvo 
Auétor har varet til det flags Bysser, og hvor de ere paafk udne, er 
mig ingensteds forekommet. Zkke ssuldc jeg troe, at dette er om den 
Kunst af Fyr Laase at forsiaae, der blev oprunden kil Nürnberg 
an. 1517. og hvorom Wagenfeil anforer af kN ssreven Kwttike: Die 
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IN den Schieß-Röhrm gehörige Feuer - AcWsser find' erst 
311.1517. zn Mruberg erfunden worden. EUerS er afforbe- 
Nñvnte Jo. B. Pignæ Ord at fornemme, det hand haver vwret i den 
Tanke, at Inventor af Krudkt haver fsrst giort smaae fiffulas eller 
SkrMRor; og siden har mand forbedret Kunsten og giort store 63- 
noner. I samme Jrring have og firere vcrrtt ; og af stig Jnkbil- 
ding er det vel kommen, at mand i Rust Cammeret hl Dresden vi
ser endnu i denne Dag en liden Bysse, fom jeg finder at nogle har 
kaldet en Nsgel Bystst, hvilken mand foregiver at have varet Ber
thold Schwanzes forste Prove. Men det er tvertimod. Det forste 
Skyt med Krud, mand nogensteds finder talt om i Historier og tro- 
vcrrdige Skrifter, vare store Bombarda?, og bleve ladede med man
ge Punds Steene, og siden med Jern Kugler. Dem satte mand L 
freien for dr gammeldags Steen Blider, som kaldtes petrariæ. Der
efter paafandt mand mmdre ogmmdre Canoner ; og endelige», idet 
Femtende Seculo, de ordinaires Bysser, til Soldater og Jtkgere 
Pistoler komme allersidst i Brug. Hvorom kand lcrses P. Daniel 
Hijl. de la Milice Franc. 1. 6. c. 4,

Af Berthold Schwartzes Bysse i det Dresdensse Rust-kammer, 
som jeg nys talde om, g wer Mr. Keysier os i sit 91de Brev af hans 
Reyser, en saadan Beffrivelfe i "An der hier befindlichen ersten 
"Büchst des Mönchen Schwartz stehet man an statt des Schlosss ei» 
’’nen gegen das Zündloch übergelegten Hahn mit feinem Flintenstem, 
"unter welchen eine Feile |o lang hin und her gezogen wurde, bis sich 
"ein Funcke fieng. Der Hahn kan stareker und gelinder auf die Feile 
"geschranbet werden." Men dette stal ingen bilde mig ind, at den 
forste, som fandt paa Krudet, fandt faa sitar pañ at bringe Ild til 
F crua hullet, ved en Flinkesteen. Derimod lader jeg denne Dres- 
Lenste Bysse gierne paffere for den ferste Preve af alle Flint- 
Bysser.

Sluttelig kand jeg ikke lade ubersrt en Bilbfarelst, der forekom
mer i en bïfnnùt og nyklig Bog, som tr Pfeffingens Vitriarias Illu- 
foatus, i Tom. IV pn£4s. hvor der, ved Lkylighed af pulvere pyri o 
Qd). in. Tit^xix. haves en kort annotation, indeholdende fvrst 
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V» gemeene Tradition om Munken Schwartz ; og derpaa siger da 
Pfeinnger : ’Alii tamen authorem celebrant Francifcum Georgium 
^Senenfem, aliiqve difcipulum ejus Petrum Navarrutn, Cantabrum, 
tefte Voffio Theoi, Gentil, lib. 2. c.ffj. Derudi stikker NU en temmelig 
stor Urigtighed. Voflius taler ingenlunde paa bemeldte Sted om 
Krudets Opfindning, og det er langt fra Hans Meening, at tilffcive 
enten Franc. Georgio eller Petro Navarro denne Kunst. Hand siger 
ikkun, at de vare de forste, der paafunde, ikke at giere Miner, (thi 
de ere fra meget celdere Tider/) men at fcrtte Krud i Minerne , og der
med at sprenge Cafteller, Huufe og Klipper, fra unden af, i Luften, 
hvilket forste gang stal vcrre provet ved det Caftel Vovo Napel, 
anno 15:03. og fortcelles afGuicoiardino, (ikkeidenfierdeBog,somer 
en Trykkefeil hos Voffmm, nun i ben 6te.) Petrus de Navarra var de 
Spaniers General, og commanderede denne Beleyring for Napel -, 
Derfore tilffrives det hannem af bemcrldte Hiftorico, samt af Tho
ma Bozio de robore bellico adver fus Macbiavellum, 0g sieere. 9JÎC11 dtN 
Ingenieur , som Navarra brugte, og som egentlig paafaudt Minier- 
Kunsten med Krud, var Francifcus Georgius af Siena, efter Cardani 
ud forlige Berrerning i hans anden Bog defubtiftate, pag.44.

(Merncrst forfoyer jeg mig tilden Anden Afhandling, hvor jeg forst 
haver at tale om Oprindelsen til den Meening, som nogle have 

fattet, at Berthold Schwartz var een af vore Lands mcrnd; Og der- 
raff omBysse-KrvdetsBrug heriDamnark, lcrnge forendan. 1380, 
Traditionen om dette Landsmandffab angaaende,da haver mand ingen 
anden at takke derfor, end den forhen omtalte og beromte Augsburger 
Dr. Achilles Gaffer ; og det formedelst en Anmmkning , som samme 
Mand, dog langt fra udi flig Tanke, meddeelte til Dr. Sebastian Mun
ster / Profefibr til Basel. Hvilken Anmærkning er siden blevcn videre 
trcrkkct, og hos os benyttet af visse fornemme Mcrnd, saasom vores 
Fcxderncland til et flags Wre. Sagen forholder sig stråledes: Seba- 
stianMunster,derrTid hand havde ffrevetsin Cofmographiam, og udgivet 
ten for allerforste gang til Basel an, 1544. sendte hand dette sit Verk til 
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B^Gaffer ; der baade var hans Ven / og desforuden agtet som et stort 
Orakel i Historisk Videnskab , besad et stiont Bibliocheck, og var 
tienestagtig dermed at gaae larde Folk tilhaande, som og Au&ores 
Centuriarum Magdeburg. og andre have roset ham for. Dr. Gaffer fandt 
da i bemaldtc Cofmographie den Artikel, iblant andre, om Bysse'Kru« 
dets Opfindning/ bvorMunfterus havde skrevet saaleedes (prima edit. 
pdg.333^ ” Man sagt und schreibt auch gemeinlich, daß die wunder- 
"barlîch Rustung das crschröckenlich Büchsen - Geschütz sey in Teutsch- 
"(anb anno IZ8O. erfunden; Aber an welchen Ohrt, und von welcher 
"Person, sagt niemand, dann daß ettlich solchs einem Münch zule- 
" gen. Der Bösewicht, der solch schedlrch Ding aufErdtreich gebracht, 
"ist nit wirdig, daß seine Nahmen auf Erdtreich in Gedachtnüß der 
"Menschen bleibe, oder ein Lob von seinem gefundenen Kmistwerck 
" bringe. Er wär wol wirdig gewesen, daß man ihn. in einen Büch- 
" sen gestossen hät, und an ein Thurn geschossen, wie vorzeiten der 
" Fürst Phalaris in Sicilia thet dem Meister Perillo, den er in ein örinen 
"Ochsen von ihm gemacht stieß, und verbrennet ihn darinn, darvon 
" ich in Sicilien geschrieben. Erliche legen es den Burgunder zu. Man 
"findt auch geschrieben, daß die Venediger haben das Geschütz zum 
" ersten gebraucht wider die Genueier.” Saavidt, og meere ikke. Hav
de Munílerus den Tid skrevet derom ; Hvilket jeg selv har confereret, da 
samme forste Edition findes her i det Kongelige Bibliotheck, og er ikke 
nar Halvt saa stor , som de sidste mand haver; (saasomdet er bekiandt, 
atey alleene Auétor , mens hand levede, men og andre efter hans Dod, 
have Tid efter aciden forbedret Verket og giort det storre. Dog er in» 
gen Tydsk Edition bleven faa vidtloftig og stor, som den FrantzosteO- 
versattelse, Belleforefl har giort, med sine overflodige Forbedringer 
fast ved hvert Gapitel.)Hvad nu Dr. Achilles Gaffer, som Munílerus 
uden Tvivl haver bekommet ogsaa andre Forbedringer fra, haver be
mærket ved dette omtalte Capitel, det erfarer mand af det lidet Tillag, 
fom staar sirax efter nu opregnede om Byffstyttet udi hver een af de 
nyere Editioner, (ex.gr. iden af an. 1598. pag.714. og i den af 1614. 
pag. 907.) udi hvilke alle findes tillagde disse Ord , det forestaaende 
gandffe uforandret: "Doch schreibt mir zu Doftor Achilles, daßarms- 
"1354*  Büchsen im Brauch gewesen sind an der See bey Danmark: 
"und soll ihr erster Meister seyn gewesen ein Alchvmift mrd Münch,
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"mir Nahmen Berthold Schwartz." Der have vi da det ^eeleMyfte- 
re. Thi dette Tillceg er det , som siden har giort den megen Opsigt, og 
hast gandffe besynderlige Folger. Heraf maae jeg forsi fortcelle dette, 
at den Tiid vores lcerde Pontanus var udi Arbkyde med den Danske 
Historie, ogvar kommen til det Aar iz8o. hvor hand fandt for sig hos 
ArildHvitfeid nrceldet om Bpfse A.rudets(!>pfindnLng i samme Aar, 
erindrede hand sig, at have lcrsi i den Glaviffe krønike, som Er- 
pold Lindenbrog har udgivet, at udi Lybek havde 20 Aar tilforne, 
nenilig an. 1360. vceret en Jtrub Fabriqve, som gives tilkiende med disse 
Ord: "Anno £)om¡ni millefimo trecentefimo fexagefimo Confiflorium urbis Lu- 
"becenfls in tot o combuftum efl, par negligentiam eorum, qvi pulveres pro bom- 
”bardis parabant.” Pontanus , som idelige« corresponderé de meb Can
celler ChriilianFriis, oq spurde ham til Raads om alr hvis betænkeligt 
ham forekom i den Danffe Historie, gav sig nu hermed ogsaa den Fri
hed, at sporge hvad Cancelleren meente om denne Efterretning i den 
Glamffe Krønike. Friis svarede, at derom var ingen Tvivl, 
det jo Tingen maatte vcrre rigtig, og at man fandt ogsaa hos Striben- 
tere, det Bysse Krud og Stykker havde vceret i Brug hos de Danffe, 
forend den Tud. (.Admonuit Cancellarius, etiam ante id tempus pulveris ac 
machin# ejus a Danis ufur pat se menti enem apud audior es fieri, Cl*  PontaniOtd/ 
pag. 507.) Dervaa giverPontanus sigtil at lede l sine Boger, og sin- 
t er den foromtalte paflage i Munftero : Hvilket hand ogsaa har tilkien- 
d g 'vet : Syggeftio magni Dani£ Cancellarii me, ut propius hoc idem infpicerenu 
excitavit : Et vero ínter primos occurrit Munfierus, qvi di ferte Cojmog raphia fute 
lib. EL fe ab Achille Gafar o, diligentiflimo biflor ico, commonitum refert > bom- 
bardarum ac pulveris pyrii ufum anno Chr. M.CCC.LIV. babuifle in mari Bal- 
thico Regis Danor, cía filar ios. Jeg lñder siañk 0M denne Pontani Over- 
siettelje er ikke noget for frie ; helsi Dr. Achilles og Munfterus tale ikke 
om kongen af Danmarks Gøe-Folk. Nu sporaes alleene, om 
det ogjaa har veeret den paftage, som Canceller Friis har meent? el
ler om hand har vidsi nogen anden Au&orem, som noget fligt fand
tes hos, at Krub var brugt af de Danffe forend an. 1360. ? Jeg 
frøer, og jcg er fasi forsikret om, at det ingen ändert har varet, end 
sikst Munfterus. Cancel leren og Pontanus bleve i Brevêpling med 
hinanden lwnge ester den Tiid: og Pontanus, som boede til Harder- 
wick, ftndte hannem alkiid hver en Part af sin Historie, raz Beger 
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ad gangen / til at lase igiennem / forend Verket kom til Trykken. Der
som mi Friis havde om bemeldte Post vidst nogen anden Auétorem, 
ffulde mand da troe/ at hand havde fordult den? Men nu til et andet 
Spsrsmaal, og en vanffeliger Knude at loft: Hvorledes ffulde dm 
selvsamme Dr. Achilles Gaffer kunde strive i sine Augsborgiffe Anna
ler, som vi tilforne have hort / at henved det Aar 1354. blev Krudet 
opfundet i Tydffland af den Francffcaner-Munk og Chymifta Barthold 
Schwartz, og endda alligevel strive til Sebaft. Munfter, at an. 1354. 
(som er det selvsamme Aar/) vare Bysterne i Brug ander See bey 
Danmarek/ og en Aichymift og Munk ved Navn Berthold Schwartz 
var den forste Mester deraf? Hvorledes rimer dette sig tilsammen? 
Sandeligen meget ilde. Endnu videre : hvor finder mand udi nogen 
enten af vore egne/ eller andre vore Naboers/ Hanftstaders/ Sven- 
ffes ellers andres Kroniker og Optegnelftr/ at noget Soe flag er ble
vet holden paa diste Danffe Stromme i det Aar 1354? Jeg tor 
sigt/ Ingensteds. Skulde nu alle andre smaae og store Trefninger 
til Soes vare bleven optegnede/ om ikke af Hvitfeld, da af Herrn. 
Gomero, Alberto Crantzio og fieere / og de ffulde have for
tiet denne af 1354. hvorudi een saa nye og hoyst - merkelig inven
tion var provet/ davar dette meere end ftert. Hvad bliver -da at 
domme heroin? Har Dr. Gaffer taget feil/ eller forhugset sig/ da 
hand ffrev tííMunfterum? Det troer jeg ikke heller. Dr. Gaffer var 
en omhyggelig og meget agtsom Hiftoricus. Men Munfterus, omend- 
ffiondt hand var lcrrd og i mange Videnffaber erfaren / dog intet min
dre end accurat. Hans store Fardighed / og maaffee tillige enten hans 
Fattigdom eller Giarighed/ giordt/ at hand ffrev fleere Boger end 
hand burde/ og fludrede sine Skrifter fra Haanden: Hvorover ogsaa 
nogle deraf/ i sar hans bemeeldte GoünoZraxhie, have tabtnasten ald 
Credit. Jeg tor vedde PÑÑ/ at hand ikke haver last med Agtfomhed 
Dr. Gaffers Brev / og ey rigtigen fremfort hans Meening ; Hvilket har 
bare bestaaet deri/ at hand har sat Aars-Tallet 1354. paa det urette 
Stad. Thi saaledes burde det have hedet: Doch schreibt mir zu 
Doktor Achilles, daß Buchsen vorher im Brauch gewesen sind 
an der See bey Danmarck/ und soll anno 1354. ihr Meister styn 
gewesen ein Aichymift und Munch mit Nahmen Berthold 
Schwartz. Sasledes er det ret og rigtigt, og kommer fuldkomme-
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ligen overeens med Gaffariegne Ord i hñns Augsborglffe Annaler ; og 
LsaadanMeening er jeg vis paa, at hans Brev har lindet; Thi mand 
maae jo ey tanke / det Manden var sig selv imod. Nn at gaae videre : 
Hvorfra havde Dr. Achilles den Underretning, at Byster havde varet 
i Brug pan de Danffe Stromme, lange ferend hos Venetianerne? 
Hcr maae jeg nu glatte mig frem, men glatte dog saaleedes, at jeg ikke 
er bange for at tage feil f eller for at vorde refuteret. Jeg siger da/ at 
denne brave Mand haver forstaaet saaledes det Ord Bombarda hos Al
tertum Crantzium. Crantzius, udi sin Vandalia 8de Bogs Z8te 
Capitel, fortaller omdetSoc-Slag imellem de Danffe og Haafefta- 
derne anno iz6l. hvorudi Konning Valdemars Sen Hertug Chri- 
ftoffer commanderent den Danffe Flå, og fortaller da saaleedes r 
"Congrediuntur navali pugna fortiter certantes y durafferqve in lon- 
”gius tempus pugna, nifi Regis filius Chriftophorus illus- bombarda 
•’graviter vulneraretur ; qvi & accepto ex vulnere brevi diem fuum 
’obiit.” Deraf just haver Dr. Achilles meattct troe oa siutte, atBysi 
ser og Krud havde varet i Brug paa den Tiid an der Aee bey Dan- 
marck. Hvilket mand saameget mindre bor undre paa, som Bombarda 
er hos allebekiendte Skribenter detrette egentlige og vedtagne Ord tll 
en Canon (som man i de Tider kaldte paa Tydff eine Büchst/) der 
Aev ladet med Byste Krud og Steen- Og de Stader hos Skribentcre/ 
hvor Bombarda bliver brugtom detaldere ffags Machiner, (som mand 
Ellers kaldte Petrarias, Tribucchas, Bricolas &c. §cc.)ere saa overmaa- 
de rare, at Gabriel Naudé (i hans Skliit de Studio Militari lib. a. fag. C??') 
har storsi e Uret i/ at give fligt ud for en bekiendt Sag- Dette siger, 
jeg/ at Dr. Gaffer og alle andre kunde lktteligen lade sig forfore ass 
vemeldte Ord hos Crantzium : Og Sporsmaal, om de ogsññ ere 
forforte deraf? Chriftoph. Befoldus, som baade levede tange efter 
Dr. Gaffer, saa og var en lard og velbelast Mand/ haver ey heller kün
det anderledes forstaae denne locum Crantzii, udi hans Dijjertat. dg 
Bomb ardis, som jeg forhen har talt om. Bemeldte Befoldus haver 
citeret denne Crantzii locum ubafCamerarii Horisfidcefivis. Came
rarius haver og ligesaa lidet taget den af Crantzio selv z men borget 
den af Manolo , foruden at navne ham/ udi hvis Diebus Canicularibus 
den forekommer fag. 41$. edit.,Mogunt. idy. infil, an fort med diste Ord z 
’’Chriftophorus Demorum Rex inito, cum hofte fibi proximo, prælio, 
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’’bombardas i&u occifus memoratur , anno Domini 12S0. ut Krantzíus 
’’tradit Vandal, lib. g ..cap, 2/." Her er NU ñf dmne Sludrere Majolo, 
som ingen fornuftig Mand bor eller kand lide paa, begaaen ikke mm« 
Lre end tre Feil i denne ene pailage: Forst ftaaer det ikke hos Crantzium 
i den 8de Bogs 23. Capitel, men i det Z8te. Derncrst var denne 
Chriitophorus ikke Danorum Rex» Mk li Danorum Regis FiliasØg endt« 
ligen skeede dette ikke an. 1280. men Fi. Aar derefter/ nemlig an. iz6i. 
Alle disse Feil haver Camerarius af Majolo, og Befoldus af Came
rario udskrevet paa Troe og Love, øg Naudæus, der ellers altid er 
saa kicephoy f og saa ffarpseende til andres Feil at mcerke/ haver end
nu giort det grovere, nemlig hand har staalen saavel dette/ som flere 
Skribenteres^Vidnesbyrd af Befoldo, fom hand ingensteds navner ; 
og har stadfæstet saaledes, at Chriftophorus var.Danorum Rex, 
samt at det ffeede an. 1280. Hvorfore hand og (nemlig Naudé) ha
ver bygget en egen Thefin allene paa flig urigtig Grund/ nemlig 
indrettet sin Anmerkmng ved denne bemeldte Historie og locum Cran- 
tzianum, efter dette falske Aars - Tal. Paa lige Maade ere ogfaa 
Camerarius, og af Ijam Befoldus, Og af begge flbett Naudæus, ble*  
ven ret skammeligen forforte af forbemeldte Majolo med en paffage 
af Nauclero. Majolus skriver saaledes: ’Nauclerus tamen videtur 
^originem rei (feil, bombardæ & pulveris pyrii) referre adOttonis IV*  
"tempora & Innocentii III. an. Dni. 1212. licet exaétiíümam ejus in
strumenti formam referat ad inferiora tempora.NamOttoImp.coHe- 
-"¿to milite, duas Hermanni Turingi fortimmas munitiones funditus 
"deftruxerat. Qyo tempore primum cœpiiTe memoratur ufus in
strumenti bellici prius incogniti. Hæc ex Nauclero Sic.,, MON 
det dog ikke havde verret Umagen vcrrdt/ at flaae efter i Nauclero, 
om det ogfaa fandtes saaledes? Hvilket om de gode Mand havde 
giort, havde de fundet gandste andet/ ja det som var tvert derimod. 
Thi Nauclerus skriver alleene , at den Tiid (circa an. 1212.) blev for
ste gang brugt det flags Muurbrcekker, fem mand kaldte Tribock-, ef
tersom Bombardæ vare endnu den Tiid ikke opfundne: "Otto copiis 
"adunatis duas Hermanni munitiones fortifílmas Rothenburg & Sal- 
"tzingen cepit & funditus deftruxit - - - - Afferunt tum 
<fprimum cepiffe ufum inftrumenti bellici prius incogniti, qvod vulga
riter Tribock nominatur ; quoniam bombar darum ufas nondum erat inventus T
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Dette er jo gandffe imod, hvad den cene med den anden haver vil- 
det bevist af Nauclero; Og saaledes gaaer det de got Folk ofte, end*  
ogsaa de lcrrdeste, naar de citere Beger og Autores paa andres Cre
dit» Ja det selvsamme, som Nauclerus har sagt/ finder mand med 
ncrften samme Ord, ad eund. annum 1212. udi det FragmentoHißorica 
for ved Alberti Argentinenfis Arenite, som Urftifius har udgivet i 
sin anden Tomo; undtagen de sidste Ord: qvoniam bombardarum 
afus nondum erat inventus, som er Naucleri Tillikg / 0g hvilket Au ¿tor 
til forbemkldte Fragmentum ikke kunde vide af/ sññsom Bombardiert) 
vare endnu til i hans Tiid. Men vi maae komme tgien tit vores 
Crantzii locum, og forsoge / om den ogsaa er tilstrekkelig til at givre 
Sagen af. Crantzius selv i sin Hifioria Danica, naar hand taler om 
selvsamme Aétion fib. 7. c.38.) da ncevner Hand der ikke Bombardant, 
men allene dette: Chriflophorus i cl US lapide > non diu Juperfuit, Herrn# 
Corneri Chronicon ligeledes: Chrißophorus filius Begis Danorum, lapide 
fer cufias eß tam lethabiliter, qvod in brevi periit. Dette, 0g forNtMMkligeN, 
at den unge Herre dede saa hastigen derefter, erklcrrer Hvitfeld sig 
imod, med diste Ord: Udi denne Håndtering, finder jeg ndi 
den Wendiffe Historie, Hermg Christopher til Skibs ñt verre 
ihielstagen af en Ateen. Vore Annales holde der intet om, nren 
hannem at vcrre d^d af phrenefi tu Aar herefter iz6z.tilA,i^ben- 
yavn. Hvitfeld har ret i dette sidste; og hvad der har staaet i de 
Danste Annaler om hans Deds Aar, det stadfirstes af Libro Datico Ec- 
clefiæ Rofihildenfis Mfio. NtMlig ilt hgnd er dvd anno 1363. III. Idibus Junii, 
Men derfore kunde hand vel vare bleven ilde studt med en Steen i 
omtalte See-Slag, og hvis Steenen har treffet ham i Hovedet og 
paa Stormhuen, kand den maasteehave foraarfaget hans phrenefin, 
som Hand tu Aar derefter er ded af. Det vigtigste Sporsmaal, el
ler rettere Tvisismaal, bliver, om mand havde allerede ved de Tider 
her i Norden Bombardas, hvoraf Steene bleve skudte og udkastede 
ved Krud, eller det steede endnu paa den forrige Maade ved de gam
meldags Steen-Blider? Og om Crantzius ikke har navnet Bombardant 
det, fom hand rettere burde have kaldet Tormentum, fom var de gamle 
Latiners Ord, til deres Machiner at kaste Steene med? Thi saadan- 
ne vare de, fmn Romerne brugte til at nedkaste Jerusalems Muure,
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hos Flav. Jofephum. Og om samme flags er det, den Poet Gun- 
therus ssriver lib. X.de rebus gefiis Fri der ici BarbaroJJie v.352.

“Turbine fulmineo magnos tormenta molares 
“Moenibus infligunt, murosqve & tedia flagellant.

Naudæus, i sin Anmerkning ved denne Crantzü paífage, da Hand sime 
sig embarafferet med der Aars-Tal 1280. (om hvis Urigtighed hand 
ey kunde finde paa at giere sig nogen Tvivl , ) haver da taget det Par
tie, at sige, det den Bombarda, font Crantzius omtaler, var et saa- 
dant gammeldags Tormentum, og hand ter end, fom jeg fer sagde, 
give det ud for en bekiendt Sag, det Skribentere, som have levet fe
rend Krndet blev opfundet, have uden Forssiel brugt ligesaa vel det 
Ord Bombarda om de andre Machiner, Trabucchis & Biffis, som vi 
paa Dansse kalde Steenblider. Ja det siunes, at hand vil bilde oS 
ind/ at fligt kand bevises af Ægidio Columna de regimine Principum, 
som hand citerer i Bredden: Hvilken Skribent har levet sidst in Se« 
culo XIII. og forsi i XlVto. Men de, som have lcest Columnam 
ssulle bevidne med mig, at det Ord Bombarda ikke findes ncrvnt i hans 
heele Verk: Og derfore haver Hieron. Magius (Mifieii. hb. i. c.t.) og 
andre, med ald god foye beraabt sig jnsi paa ham til et Beviis, at 
Stykker med Krud vare endnu ubekiendte i hans Did, efterdi Bombarda 
Navn ingensteds af bemeldte Ægidio Columna er brugt; Saa langt 
er det fra, at hand har betient sig deraf til at betegne de andre Ma
chiner, tormenta, trabucchas & biffas. DkNNe Audior, som Var kN 
fod Romere, men Bissop til Bourges i Frankerige, og een af de 
låste Mcend i sine Tider, er dod an. 1316. Men bemeldte hans 
Bog har hand ssreven mange Aar tilforne, til Kong Philippum Pul- 
crum, eller iVtum, hvis informator hand havde verret. Mand 
kand sige, at der fasi ikke er noget flags af hannem forbiegaaet, af 
Vaaben og Vcrrge, af Storm-toy og Uefenflons-Vcerker, af Skyde» 
Hugge - eller Stikke-Gevcrr, faa meget som endnu den Did afvidsies, 
at nrand jo tresser det hos ham forklaret paa det noyeste. Men saa 
lidet, som hand har vidsi om Krud at lale, da hand haver ellers nok 
om andre maader paa at ssyde Ild, saasom ved gloende Pille, ved 
Slynger af Jern med gloende Kugler, ved Piile med et Jern Ror
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apterede, og derudi en stark Jld, afQlie, Svovel, Beg og Har« ' 
pix i Blaar formanget, saaozved andre flere Kunster, ja endogsaa 
at giere Miner med Ild under Muure og Fastninger ; Saa lidet 
Land hand tiene til et Vidne, om hvad som nu omtales. Altsaa 
maatte Naudæus have Citeret os nogen anden i Columnæ stad; og 
var vel Umagen vardt, at hand havde beviist sit Sigende af nogen 
celdere Skribent, end af an. 1300. I Chronico Theodorici Engel*  
hufii finder mand dog Ordet, ved det Aar 1213. udi disse Vers:

6Toft M. poft duo C. annos tredecim fuperadde, 
Gregorius vallat urbem, Benedidus eam dat,

ÄfHertesborg didam, per Saxones ardue vidam. 
“Felix Bombarda, cum tu vieille dicaris 
‘dïanç primam3 Guarda fie vidrix cognominaris/*

Men dermed bevises flet intet : Thi alle disse Vers som Engeihufîus 
har udziirct sin Kronike med, dem haver hand selv og hans Stald
brodre gjort; Og hans Alder staaer i hans Fortale, nemlig 1426. 
Det samme kand mand og svare Naudæo paa hanspaiTages af Froif- 
fart, saavelsorn Carolo de Aqvino, paa denuem hand haver afben 
Jtalianste Poet LucaPulci, og andre : Hvilke samtlige Audores have 
levet lange efter at vore Canoner komme i Brug, og derfore kunde 
de tøt tage feil, og satte Bombarda i staden for Träbuccha , eller 
Potrada antiqva. Saaledes kunde det vel maastee vare ganen 
ogsaa Alberto Crantzio , i hans forbcmeldte Fortalnmg om 
Hertug Christopher. Jeg vil imidlertid, i refped for Naudé, 
lade det staae derved, og, saasorn jeg ikke har last alle Boger, saa 
tor jeg og ikke saa gandste negte, (forend Sagen er noyere vorden 
examineret,) at ¡0 Ordet Bombarda kand vare aldere end Krudets 
Ovfindnmg, endstiont det siden blev allene brugt om Canoner og 
Bysser med Krud. Thi hvad dets Oprindelse angaaer, da er den Ety*  
mologie., som Laurentius Valla og fleere give, at det stulde vare 
sammensat af Bombus og ar de o 9 aldeles intet bevendt; og Clonage har 
havt stor Ret, til at forkaste den. Endelsen arde er vel af ingen an
den Betydning, end udi andre Jralianste og Franste vocabulis, 
nemlig en blot exteniion, bemarkmde en Tings Storhed, Fores 
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M ex. gr. Spinguarda, moutarde 3 nazarde, poularde ¿re. og i
Maiculin. poulard, richard ¿re, MkN fbiftlb Mg flipper Naudé, Mñaé 
det tillades mig at sige/ det jeg er forsikret/ at hand ikke var frem- 
femmen med omrorte sin Anmcrrkning, saafremt hand ey var bleven 
forfort af Carnerario og Bcfoldo, (ligesom diste af Majolo,) Meddet 
urigtige Aars Tal 1280. om Chriftophoro, Lån bombardæ occifo. 
Thi hvis hand selv havde taget sig den Moye / at ftaao Crantzir 
Vandaliam efter, (den hand alleene virkelige» »revner/ p. ê og ikke 
nogen af de andre fom have bedraget hany) da havde hand/ som jeg 
sagde / fundet den rette Tud / nemlig circa an. 1360. Og naar hand 
den havde fundet / var hand vift nok bleven hiemme med sin Obfer- 
vation : End meere / hand var ti! Overflod bleven fcrrdigere ogfoye- 
ligere/ end jeg, til at samtykke, at vi brugte Kråher i Danmark 
udi det bencevnre Aar. Sligt viser hand selv/ naar Hand tu Blå 
derefter Urøg., taler om Achillis Gaffari Skrivelse til Muafierumy 
hvor hand ingen Vanskelighed gier / i at tage samme for Me og 
holde den gandffe rimelig. Hans Ord ere disse: ’’Mihi convenien
tius videtur, nullius nationis præjudicio, qvæ fibi forfan verius 
’’inventum illud tribuere poilèr, hoc tantummodo de ejus nfu fta^ 
’’tuere, qvod Achilles Gailàrus valde, mea qvidem fententia, pro- 
’’babiliter ad Sebaftianum Muniterum icripfit ; nempe ufurpatas pri- 
”mum fuiíTe Bombardas, eo apparatu, qvi noitro iimilis eilet,- a- 
”pud mare Danicum anno MCCCL. (fic) celebres tamen non eva- 
’TiiTe, donec ad Clugiam pugnatum eilet a Venetis & Gcnucnfibus. 
”Eo liqvidem modo explicanda eft communis au&orum omnium, 
”qvos iupra' retulimus, de hac bombardarum inventionefententia ” 
Dette er jo saa billigen og fornuftigen domt, soin noget i Verden: 
Og GalTarus skulde selv aldrig forlanget nogen bedre explication.

Jeg haver da hertil noksom under Agt/ og r som jeg troer, ud
fundet, hvad for Auctores det har vceret, som Canceller Friis har 
forsmået at have mcrldet om Bysternes Brug hos os Dunste, forend 
an. 1360. nemlig ingen anden end Munfterus : Og derncrsi, at Achil
lis Gåri Beretning til Munfeum, om Bysters Brug ander Hee 
dey Denmarek , forend Venetianerne lcerdte det/ har uoen tvivl 
hensigtet til Crantzli Fortcrlning/ qvod Chriltophorus bombarda iiïus
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fuerit in prœlio navali. Jeg maae da stynde mig til den anden Sag/ 
fom er at vise, hvorledes vore Danste have betient sig af Munfteri 
Ord, til at giore Opfinderen til en Danst eller Jyde: Ihvorvel 
Henricus Pantaleon haver stet ikke kundet forftaae samme Munfteri 
Ord saaledes / den Tiid hand fiikkede tilsammen sit EiogiumBerthoi- 
di Schwartz : Thi handftatnerer ikkUN/ at/ der Kunsten var opfun*  
den'af Schwartz/ have de Danste vceret de ferste/ der betjente sig 
deraf/ og siden de Venetianer: Itaqve Dani bombardas primo contra bo
fes duxere ; deinde etiam Veneti. MtN Hv0 dkt Maae have Vikret/ (0ÎÎ1 
maaestee Andreas Wellejus, eller nogen af hans Distipler/) der ha« 
ver givet den Nederlandste Geographo Jodoco Hondio den Bestri« 
Velse af Norre«Jylland tilhaande/ som Hand Ndgaf Udi Gerardi Mer
catoris Atlante anno I6o8. da troer jeg at samme bliver den rette Ho« 
vedmand til flig Fortolkning. Thi efterat derudi ere opregnede vore 
Landsmcrnds f de Norre«Jyders/ herlige Legoms og Sinds Egensta
ber/ ”qvod fint proceræ ftaturæ, faciei pulchræ, boni coloris, 
’’jucundi, læti, fufpiciofi, callidi, ac in negotiis providi, fani, fu- 
"perbi, amantes fuorum, multum comedant ac bibant, bene con- 
’’coqvant, ideoqve diu vivant &c, Saa fluttes endeligen meddelte 
"til sidft: Achilles Gafaras tefiatur hic inventa fuiffe a Monacho Chymifla tor- 
"menta bellicaAuctor til denne Bestrivelft har uftilbarligen selv vce« 
ret en Jyde f og den ikke lidet amans fuorum, (som hand siger om os 
alle/ ) men et got stykke mdkieer for sit Fcrdernelands Mère. Derpaa 
har og sirax den beremte Jtalicener Jo. Anton. Maginus fundet for 
got/ at indsiktte denne Anmcerkning om Krudets Opfindning i Jyl- 
land/) med selvsamnieOrd/ som Hondius,) i sin Geographic'Ptolemai- 
€<2 p. 2da. ved den Artikel de Juttia. Vores Thomas Bartholinus den 
LEldre haver og ikke vcrret sten at tage det samme an for god og gyl
dig Mynt / udi sin Differt. ada. de Medicina Danor. domefiica pag. 42. 
hvor hand saa striver: "Pulverem pyrium ex fulphure & fale nitro 
"mixtum Monachus Cimber primus invenit, incertum majori morta- 
"lium damno vel commodo. De inuentore primo non dubitat Munfte- 
'rusi &\fufe fo. Ifaac. Pontanas in Hifloria Danica rem totam enarrat: 
"qvanqvam primam novi reperti gloriam Friburgenfi Monacho at
tribuant nonnulli, & Forcatulus lib. 4. de Gallorum imperio & 
"Philofophia Teutonicum concedat, nomine Bertholdum Schw .r 

"tzium
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’’tziurn , qvia communi Germanorum appellatione etiam Cimbri 
’’apud Italos Gallosqve veniunt.” MkN jeg maattk sporgk 7 hvor hñ» 
Vtï Fontanus in Hifioria Danica fOVtßlt VibtløfttgCD 0M tCHttC Tilg? 
(fufe rem totam enarrat,) nemlig hvorleedes at Krudet blev opfundet i 
vore Lande? Etter hvor haver enten Fontanus eller Munfterus givet 
tilkiende med noget rinaeste Ord, at det var en Monachus Cimber dêk 
fandt det op? Den LEebodighed jeg beer for den store Mand Dr. 
Thomas Bartholin, volder at jeg ikke uden Fortrydelfe kand tale om 
dette hans Sophifterie, føni er / naar man betragter MunfteriOrb/ 
0N putte fallacia compoiitionis. Fontanus tcrnkte aldrig PM , at kN 
Iydff Munk opfandt Bysfe-Krudet; og Munfterus lige saalidet. 
Fontanus har citeret Munfterum om Krudets og Bysternes Brug 
her i Oster-Soen. Og Munfterus, fordi hand i de foregaaende Ord/ 
og i sin Cosmographie forste edition havde sagt/ at Opsinderen var u» 
bekicrndt, og ikke vcrrd at hans Ravn ffulde vides z saa havde hand 
siden lagt til i de andre Editioner/ efter Dr. Gassers Beretning, 
hvem hand var, og hvad hand hedde. Kicere, hvorledes kand nu 
enten af den eenes eller andens Ord folge, at hand var en Jydff 
Munk? Bombardas jam anno 1354. in ufu fuerunt in maritimis 
præliis circa Daniam : Bombardarum inventor fuit Monachus Alchy- 
mifta nomine Bertholdus Schwartz : Ergo Monachus ille fuit Da- 
nus vel Cimber, Qyalis fyllogismus ! Derimod falder stet intet pññ 
at sige/ hvad samme ypperlige Mand nogle Aar derefter harffrevet 
in Aftis Medicis Hafnienßbus Vol. I.pag. 85. NtMlig dettk allktNe / qvod 
Cimber eße perhibeatur & re & nomine Niger Monachus , primus pulveris 
pyrii inventor. Thi saaledes at tale, er enhver tilladt/ saalcrnge man 
har autoritet for sig / den maae vcrre af Vigtighed eller ikkt/ end var 
det ikke anden / end Jod. Hondii Atlas og Magnini Geographie. Per
hibentur fane non vera tantum & comperta, fed etiam dubia, in
certa, falfisfima. Jeg lover imidlertid vores redelige JoannemMoi- 
lerum Flensburgenfem, at hand dog ikke haver vildet ncevnt denne 
Monachum i sin Diflertation de Cimbrorum ingeniis, inventis ¿r in litteras 
ac artes meritis ; OmendfflSNt hand vidste om denne Snak ligkftñvel 
fom nogen anden. Thi hand havde jo lcrst baade Munfterum, Fon
tanum , og Bartholinum de Medicina Danor. ; saa og Borrichium de 
9Ttu & progr. cbymis, hvor Bartholinus berømmes for denne herlige
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Underretning : Ja hand vidste, fit Georgius Pafch, fordum Professor 
i Kiel, havde kaldet Berthold Schwartz natione Cimbrum i fin Bog 
de Novis Inventis, jd endogfññ Morhof in Differt, de Meta lior. Transmut. 
Alligevel i hvad der end er al sige paa vore Landsmcrnds Misbrug af 
Munfteri Ord, saa kommer samme dog langt fra ikke ncrr ved en vis 
Frislcenders utrolige Forvovenhed i at sye Eventyrer og Fabeler til« 
sammen, og give dem ud i Verden for alvorlige Historier. Denne 
heder Cornelius Kempius , og har ffrevet en Bog de Orig. flatu 
Friflæ. Deri fortæller hand (M 2. cap. 20.) om en Konge i Frisland, 
ved Navn Zimofcus, i Kcryser Caroli M. Tiid, der skal have fundet 
paa Krud og Byster, og med saadan en Byste skudt Graven af 
Holland ihiel og hans tu Svnner; Siden duelleret med den store 
Roland, Grave i Flandern, af hvilken hand ffiod feil, og blev da 
overmestret af Roland, der hug Hovedet glat af ham, tog saa hans 
Byste og kastede den i Stranden, paa det at fligt umenniffeligt 
Vanden ey ffulde vorde videre bekiandt og brugt. Imidlertid var 
dog Inventionen fra bemelte Frisiske Konge kommen til de Danffks 
Kundffab : hvilket hand (Kempius) beviser med Munfteri Vidnesbyrd 
nemlig at de Danffe havde Krud og Bombardas an. 1354. forend 
Berthold Schwaches Tid, der levede tit Mayntz anno 1380. Men
ât her bliver fra den opdigtede Zimofâ Alder ti! an. 1354 halvsiette 
hundrede Aar, det regner denne Fabelmager ikke; Da hand etters 
haver taget bemelte sin heele Digt af Ariofti Orlando Furio/b, dens 
Ellefte Gang; Hvor den samme opdigtede Cimofesii,'Konges i 
Frisland, hans Duel med Roland fortcelles paa selvsamme mande; 
og det til liden LEre for saa stor en Poet, soin Ariofto, der ikke bedre 
haver vidst sin Kunst med at i agt tage Verifimile, end at singere 
Byster med Krud i det 9de Secuto : ligesom Malerne , der plante 
Canoner i Holofernis Beleyring for Betuiia : Ja, ligesom Suffridus 
Petri, en anden Fabelhans og Landsmand af forncevnte Kempe, 
haver gandffe nlvorligen giort Olger Danffe til Konge i Babylonien 
og Indien, efter et Franff Eventyr.

Men lad saa vcrre , at dette Beviis, som D. Achilles Gasser 
haver havt, om Bossers saa gamle Brug paa vore Danffe Strom
me, ikke ffulde holde Stik, naardet, som jeg visselig troer, krattene 
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grundet paa den omtalte Crantzii loco, hvor Bysse eller Bombarda 
navnes; San er jeg dog fuldkommen i den Meening / at Bysser oz 
Bysse-Krud have Log varet bekiandte her i Danmark ved de samme 
Tider, nemlig circa an. 1360. om ey og tilforne. Ja Tingm kand jeg 
ikke andet see, end jo at maae vare rigtig, og uden ald Tvivlsmaal, 
omendffiont Crantzu oftbemelte Vidnesbyrd gandske tilside scettks. 
Thi, kicere, naar mand hos andre aldeeles troværdige Folk, af Tyd*  
ffe, Franffe, Nederlander og Eagelffe, haver noksom dygtige/ ud
trykkelige, og uimodsigelige Beviftr, paa Canoner og Bysse-Krud, 
ey alleene af 1360. men endogfaa vel lange tilforne, hvorfore ffulde 
det da ey ogsaa varet kommet til Danmark ? Den Lybekkiffe Ilde
brand an. 1360. ved deres Forseelse, som der i Staden giorde Krud, 
er altfor vel atrefterei, at derimod kand falde noget af Betydning at 
sige.. Det siaar jo ey alleene i den gamle Slaviffe Krenike, hvis Ord 
jeg forhen haver anfo: t ûf Pontano*,  Men endogsaa Hermannus 
Comeros, (forø var selv en Lybeker, fod i samme Seculo, og, som 
det stunts, neppe en Snees Aar efter an. 1360.) haver endnu tyde
liger fortalt det, ikke efter den Slaviffe Krenike r men med andre 
Ord- udaf Lybekernes egen Krenike, der er ffreven ved dm Tiid, 
da Tingen ffeede. Hans Ord ere disser ’’Confiftorium urbis Lu- 
’’beceniis incenfum c ft 8c combuftum per negligentiam illorum, qvi 
''pulveres pro bombar dis five petrariis parabant, fecundum Chronicam Lubicen- 
"fem. Cum enim prædicPos pr a parafent, locabant eos in qvodam loco 
’’Confiftorii non caute cufioditos ab igne. Pulveres ergo per incuriam 
’’notie accenfi, domum ipfam fuccenderunt, 8c anteqvam exringvi 
’’potuiifet, eam in cineres redegerunt.” Jeg vetd Mkget Vel/ at 
Albertus Crantzius fatter denne Aarsage i Tvivl, og beretter den 
anderledes, Vandalia Hb. g. c. 38. Hand har saaledes: ’’Hoc etiam 
’’tempore per incuriam famulorum íüccenfum praetorium confla- 
’’gravit : Nam de camino vehementius & incautius incenfo, fcin- 
’’tillæ cadebant freqventes in loca carbonum repoiitorum, 8c igni
atis omnibus, priusqvam cerneretur, inexftingvibile promicuit in- 
’’cendium.” Derpaa kommer hand dog stem med den anden Sagn, 
eg sil eget Raifonnement derover : ’’Alii de pulveribus de falis petra 
’’exortum ferunt ignem : Sed ad illos qvomodo pervenit? ni fi con- 
fulto immiffus ignis, non facile capitur, ea eil cullodiendorum im-
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’’penfa” diligentia.” Men derpaa kand mand lcrt svare: Siger ikke 
Le gamle Krsniker; baade den claviste, og den Lybekste, hvilken 
Cornerus har brugt/ at det var juft den diligentia, som her fattedes/ 
og som Folkene ikke havde anvendt, men forsommet at dcekke Krudet 
til, hvorved Funkerne fioye deri? Den nyere Lybffe Kronike, som 
Raimaras Koch har sammenffrevet , haver antaget Crantzü Mee
ting , og siger : "Anno 1360. verbrennete das Rahthaus zu Lübeck/ 
"dann da ein Schorstein brennete, flogen die Funcke» in die Kohl- 
"Kiste , und da die Kohlen brennend wurden, hinten sie dieselbige 
"nicht ausleschen." Og den gode Jacob von Mellen haver ligeledes 
udi sin inflaría Lubecenß, som hand strev i sin Ungdom til Jena, 
aandffe forkastet den Claviste Kronikes Narration, blot af ingen an
den Aarsag, end fordi Bysse-Krudet var ikke den Tiid endnu opfun
det: Nemlig med samme Dom og Slutning, tøm Paulus Langius 
haver fcrldct derom in chronico Cùicenfi, paa det at det store og anseelige 
Tal af Skribentere ey stulde have street, der have sagt os, at Krud 
M Bombardæ ikke bleve opfundne forend an. 1380. Saaledes for en 
Slentrians Traditions og indgroet Vildfarelses styld, skulle alle crl- 
dre autoritäres verve falske! Men lad nu verve / at Ildebranden ti! 
Lybck ikke kom paa ved Krudmager Folkenes Forseelse, men, som 
Crantzius har troet / af Kul - Kisten ; Saa er dette dog alt nok, og 
hex behoves nu ikke Meere til vores NU omhandlede Materie, end at 
mand havde ogsaa Krud og KrudmagereiLybek, just paa den bemelte 
Tiid, saa at herom kunde reyses saadan Tvivlsmaal og Difpute, en
ten Kul-Kisten eller og Bysse Krudet var Aarsage dertil, atRaadhuu- 
skt brcendte op. Crantzius har jo ingensteds negtet, at Bysse-Kru- 
Det jo var der paa samme Tiid; Hand bruger langt fra ikke det ar
gument , som Paulus Langius og von Mellen have; Men tvmimod, 
hand undstylder Krudmager-Folkene, og siger at Krudet var alt for 
vel forvaret, med mindre mand med Flird havde lagt Ild dertil. 
Allsaa var det dog der i Byen. Med eet Ord; Ingen skal bilde 
Mig ind, at Herrn. Cornerus, der siger selv, at hand Vñk an. 1406. 
til Hamborg in Synodo provinciali, og den Tiid vel over en Snees 
Aar gammel, at hand, siger jeg, der havde en celdre chronicam 
Lubecenfem, som hand citerer, for sig, ffulde ikke have vidst om 
Bysse-Krudets LElde i hans egen Fodebye / bedre end Paulus Lan
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gîus og Sl. Jacob von Mellen: Hvilke begge, som de selv sige, in
gen anden Skål havde til at ncegte det, end dm almindelige, men 
heel falste Mening om anno 1380.

Naar de nu havde Krud i Lybek an. 1360. og vidste selv at grore 
det til deres Bombardas, hvem stulde da vel troe / at det kunde blive 
en u-bekiendt Ting for os her i Danmark? Vore Danste Konger, og 
i sier den Konge paa de Tilder, havde vel saa meget med Lybekkerne 
og deres Bundsforvandte at bestille/ at de ikke lode bennem beholde 
det ringeste Formon for sig/ til at forraste dem i Krigen, formedelst 
nogen hemmelig og ubekiendt Krigs-Kunst. Og hvis fligt var steet, 
hvor stulde da Lybekkernes, Hcensestcedernes, eller Holsternes Histo
rier have fortiet fligt, om end vore egne havde dnlt det? Ja/ hvor 
finder mand, at de Danffe ere komne til kort i deres Kriger under 
Konning Waldemar IV. ved Mangel af denne Videnffñb? I den 
selvsamme Krig af. Aar 1361. da Hertug Christopher blev studt 
med en Steen, hvorom Crantzius og fleere tale/ var det saa langt 
fra / at Lybekkerne vandt de Danffe noget fra, eller havde no
gen Fordcel, at de endogsaa, saa snart deres Flode var hjemkom
men / kastede deres Borgemester og Admiral Johann Wittenborg 
i Fcrngsel/ fordi hand havde ladet sex Skibe tage fra sigi Ore-Sund 
af de Danste, foruden en god Deel i andre Skibe/ som de Danske 
brcrndte op i Lybckkernes Paasiun. In Summa, mand skulde 
snart holde det fortroligt/ at der udi samme Krig og disse Soe- 
Handteringer var bleven bnlgt paa begge Sider Krud og Canoner; 
og at Dr. Gafler haveringen urigtig Slutning giovt. Cornerus siger 
jo, at de Lybekste Krudmagere an. 1360. giorde Krud til Bombarda*  
eller petrarias: Hertug Christopher blev skudt af Lybekerne med en 
Stem af en Bombarda, og det i nceste Aar derefter: Ergo, Thi det 
er og en bekiendt Ting, at udi lang Tiid, ja indtil an. 1400. og der
efter/ brugte mand oftest Steen-Kugler til Canoner. Mart. Crufius 
in Annal. Svev. p. 283. ad an. 1372, Tunc autem, & ahqvot annis po- 
’ilea, non ferreis utebantur globis, fid faxeis.' Dkt silMMs Vldner dkN 
Jtalicenffe Hiftoricus Guicciardinus lib. I., og Ifaac Voflius havde 
funden i en gammel Hollandff Kronike saadanne Steen Kugler kal
dede Bomb erß enen y som Menage beretter efter hans Sigende, i sit
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Dißiomtaire Etymalogiqve. Eññ fOttítlíCV og St. Remy tflílC Mémoires d? 
Artillerie, Ut Bombarde tøilt t AÑM tk Dñgk une tres große piece d' Artillerie, 
que l' on chargeait avec de là poudre & des boulets de pierre : elle ri1 ejl plus d? 
ufdge. At Ml Canceller Hvitfeld udi alle de Skrifter 0g Documen
ter, der ere gangue rgiennem Hans Hcender, intet har fundet der om, 
at Hertug Christopher bletø ffudt med en Steen af en Lombarda, 
kñnd ikke præjudicere Sagen. Vi tøide jo, at/ foruden det at her, 
sññvelsom udi andre Lande/ den storste Deel af gode Documenter 
ere gangue til Grunde, faa haver hos os ogvoreForfcedre regeret en 
overmande stor Skiedesloshed og Dovenffab/ i at optegne hvis 
mcerMigt sig haver tildraget hos os. Og derfore/ hvad vores nit 
omtalte Materie andelanger/ haver det ty andet/ end kuudet fornoye 
mig/ da jeg for nogle Aar siden/ treffede paa et Original-Brev paa 
Pergament af anno 1372. hvoraf fuldkommeligen bevifts/ at Bys
se Krudet var den Tiid her i Landet heel vel bekiendt / og blev brugt 
i Krigen. Samme Document indeholder en Dom, der gik over en 
Mand i Ribe/ som havde ladet bringe tvende smaae Fade med Byf 
se Krud til Byens Fiender paa Oram-Slot, da det tllforne var af 
liust, at ingen maatte fore dennem flige contrabande Vahre til. Bre
vet lyder saaledes:

Vniuerfis præfentes litteras uifuris feu audituris Erlandus 
Calf, miles, in Domino falutem. Notum facio univerfis, qvod 
ab anno Domini MCCCLXX. fecundo , fabbato infra oéta- 
vam Corporis Chrifti fui in placito Ripenfi perfonaliter conftitutus, 
fpecialiter propter diuerfa grauamina, quæ eines Ripenfes de æmu- 
lis noftris tune temporis in Caftro Graam exiftentibus fuftinebant. 
Etiam conquerebantur prædiâi ciues, quod quidam in ciuitate Ri- 
{)enfi eñe nt, qvi præfatis æmulis noftris expenfas & alias resfibivti- 
es de ciuitate eadem ad prædiékum caftrum Graam emitterent, in 

ipforum ciuium dampnum Sc deftructionem. Idcirco ex vnanimi 
confilio Sc confenfu mei & Confulum ac ciuium ibidem, fub amif- 
fione vitæ Sc bonorum, in placito prohibui firmiter & diftriâe, ne 
qvis, cujuscunqve conditionis five ftatus exi ft er et, bona, five ali
ónales res ad ufum feu commodum æmulorum a civitate Ripenfi 
deferre præfumeret, vel deferri permitterent quouis modo. Huic
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vero conditioni tota Communitas Ripenfis fpontanea voluntare con- 
fentivit. Verum tamen quidam Nicolaus van Rime , mei & suo
rum conciuium monitis & mandatis non obediens, imo verius prae
ditiorum noftrorum æmulorum voluntatibus & profetiibus incum
bens frequenter & infiftens, duas lagunculas plenas sulfure, ditio 
SiMuel, & Salpeter ditia ByJJ-Knvd, proxima fecunda feria poftea in 
proprio plauftro eorum noftrorum æmulorum de ciuitate Ripenfi, 
contra prælibatam diftritiam prohibitionem & conditionem , præ- 
fumpfit deducere verfus prætaxatum Caftrum Graam, deftinandas 
in noftrum dampnum, deftrutiionem & grauamen. Qyibus vero 
rebus in via impeditis & in Civitatem noftram reductis, memora
tus Nicolaus van Rüne, fe fupraditias res pofíidere 8c de ciuitate 
Ripenfí verfus ditium Caftrum Graam emififíe, coram tota commu
nitate manifefte recognouit. Convenientes igitur fimul in vnum 
Confules & Advocatus meus tunc temporis Ripis, fecundum jura 
& privilegia duitatis Ripenfis, eundem Nicolaum van Rüne, in tali 
publico & recenti facinore deprehensum, meiqve & totius Com
munitatis Ripenfis prohibitiones,- conditiones 8c mandata transgre- 
dientem, fecundum fuam propriam 8c manifeftam recognitionem, 
decollari judicabant. Qvod coram omnibus, quorum intereft vel 
intererit in futurum, præfentibus proteftor in hiis fcriptis. Et in 
teftimonium præmifforum 8c cautelam firmiorem figillum meum 
præfentibus litteris eft apprenfum. Datum craftino Natiuitatis Beati 
Johannis Baptiftæ, anno fupraditio.

(Sigillum adeft, integrum.)

Med dette Herlige Beviis faaer mand da at lade sig nsye, indtil 
om noget celdere engang kand vorde opdaget Hos os. Og siunes mig 
det samme at vcrre end ogsaa got nok/ til at giore klart/ Hvad jeg for
hen sagde: Eftersom Bysse-Krudet var allereede anno 1372. bleven 
her i Landene saa gemeent / at mand havde Forraad deraf i Ribe/ 
saaledes at Hovedsmanden paa Gram vidste at faae det der i Byen, 
og lade bestille og hente det derfra / naar hand havde Trang dertil. 
Enhver der haver nogen Erfarenhed i Verden/ eller i Historier, og 
veed hvor lang Tiid der behoves/ fra det saadanne Ting forst blive 
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opfundne, og indtil de komme i faa almindelig Brug, som udafdette 
anforte Brev bemerkes, kand ikke giore anden Slutning , end at 
Bysse-Krud maar den Tiid have vceret en halv Snees Aar gammelt 
hex i Danmarck, om ikke vel celdre.

MZaa ere ogsaa nogle Udenlandske Skribenteres, af det beste og tro- 
vcerdigste flags, deres Vidnesbyrd og Beviser alt for klare om 

denne Sag, til at kunde beholde den gamle Mening, eller i det mind
ste den garnie og af faa mange lcerde og ulcrrde Folk vedtagne Tird- 
Regning om Munkens Berthold Schwartzes invention. J Fran- 
kerige haver den uffatterlige lcerde Mand Carolus de Freine Sr. du 
Cange fundet et Regn stab af anno 1338. skrevet af en Treforierdes 
Guerres, ved Navn Barthélémy du Drach, hvor iblant andet een 
Artikel lyder saaledes: a Henry de Faumechon, pour avoir poudres, & au
tres chofis necejjaires aux Canons, qui étaient devant Puy - Guillaume ; 
(Dette var et Slot i Auvergne.) Og celdre Document om Krud 
havde mand endnu ikke i Frankerige, den-Tiid P. Daniel lod udkom
me sin Bog delà Milice Françoise, som var forste gang an. 1718. Ei
heller har Mr. de St. Remy i fit Skrift om Artilleriet lcerdt os der 
rittgeste andet; i hvorvel den Journalist, der har recenseretMuratorii 
'Antiquitatum Italicarum Tomum 2dum l Journal des Savons, m. Avril. 1742, 
vil bilde Folk ind, at mand der ffulde finde meget til bemeldte Histo
riske qvæftion : Hvilket jo ikke vedkom denne Autors Forstet, ligesaa 
lidet fom der er mit Forstet, udi ncervcerende Arbeide at agere enten 
Artiilerifl eller Phyficum, og at undersoge Aarfagen til Krudets for
underlige Kraft og Virkning; hvad heller de celdre Philofophi, og 
iblant denr fornemmelig Michael Meyer i hans Skrift, hand kalder 
Verum inventum & munera Germanise, cap. IV., eller de Nyere, Du Hamel, 
Chriílian Huygens, og De la Hire, have forklaret den rettest. MkN 
at komme iglen til Historie-Skriverne, da hvad Froiffards paûàge 
angaaer, at udi Aaret 1340. ffiod Bestemingen t Quefnoy af Cano- 
ner nd pan de Franffe, Us de'cU'querent contre eux Canons ¿y Bombardes, 
qui jet ¡oient grants quarr eaux ; tager ieg dm for mm Deel gierne for 
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gyldig an. Men andre ville ikke/ saa lange herved ikke ncevnes Krud 
eller Ild; Thi mand vil meene, at de Ord Canon og Bombarde kunde 
ogsaa (som vi afNaudé have hort,) have varet brugte om de gamle 
Machiner uden Krud : Andre tcenke, at FroiiTart har appliceret Nav
nene af sin Tiids SkydeGevcrr til de gamle flags. Den samme Ob
jeción meder os, ved en anden hans paflåge (Vol. 1. fol. 32. a.) hvor 
der tales om Artillerie i Dorniks Beleyring, ligeledes an. 1340. Thi 
Artillerie har mand kaldet endogsaa Le garnie Krigs Machiner, ferend 
Krudet kom op. Derimod er det klart, og aldeles uryggeligt, hvad 
den Ztaliamsie Hiftorkus Giovanni Villani siriver om Engellceuder- 
ne i det Slag ved Crecy, an. 1346. \lib. 12. cap. 6s.) Con bombarde faetta- 

ano pakttole di ferro confuoco per impaurire & difertarei c av alli de' Franceß. 
Thi lad verre, at ingen af de Fransie Historier/ der besirive- samme 
Feldtflag, taler derom, ja ey heller nogen Engelsi Skribent/ der er 
coævus, saa vil dette argumentum negativum dog ikke forflaae. Dm 
Besicivklft/ sorn Villani har giort af denne store ACion, er fortref- 
lig; Og ved den Mcrngde Jtalicrnsie Officerer, fom den Tiid var 
med i den Fransie Armée, kunde hand lcrt blive underrettet. Aar« 
sagen til de Fransies Tab og Nederlag blev ellers mestendeels tillagt 
Le Genuesisie Tropper, der, efter Villani Sigende, vare ikkun 6000. 
Mand, (andre regne meere end dobbelt fieere; ) hvilke ey kunde hol
de ud imod de Engelsies Skytterie, men komme i U orden, og ferst 
toge Flugten. Her kunde da sperges, om ey disse Genueser siden 
maae have givet siyld paa det ubevante og uscrdvanlige Skyt/ som 
Fienderue, de Engelsie, havde brugt imod dem? Lad faavcere; Og 
da sperges, om de havde Ret deri eller Uret? Autor til den Recen- 
flon t Journal des Sav ans udüf P- Daniels Hifloire de la Milice Franc. (an. 
1722. in Febr.) siger: "Il n' y auroit nulle apparence que cet Italien 
“(Villani) eût voulu par un menfonge diminuer la honte des Génois, 
”& les juftifier en quelque forte de leur lâcheté & de leur fuite.’* 
Men jeg siger frit ud, at i henseende til vores Qyæftion, behoves 
her ingen Apologie for Villani. Thi lad os ikkun give reent efter/ 
og tcenke at Villani har berettet falsit og usandt, ogatEngellcenderne 
flet ingen Stykker eller Armes à feu havde i dette Feldtflag. Hvad 
folger da deraf? Staaer ikke mit Argument dog lige fast? Saa lcen« 
ge som de, der bandt Villani dette paa Mrmet, vidste alligevel at der 
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vare paa bemeldte Tiid saadanne Armes à feu til t Verden, bombar
de que faettauano pâlot tele di ferro con fuoco ? (Ha , lñd hñM have ÍÍQÍCÍ dkt 
selv, Oil indffrevet det i Historien, uden nogens Sigende og Beret
ning; Saa bliver samme Hiftoricus da nogle og tredive Aars crldre 
Krud-og Bystemager, end Berthold Schwartz , naar denne Munk 
korn forst frem nr ed stn Kunst an. 1380. Thi Joannes Villani-dodr 
tit Florentz i den store Pest an. 1348. Dette sidste kand ingen 1 Verden 
imodstge. Og hvor urigtige« Mr., Menage haver meent, og strevet 
j sit Diélionnaire Etymol. (ved det Ord Moufquet, pag. yzj’.) que Jim Vil
lari viv oit avant V invention des armes d feu, land nu derafkiendes; nem
lig, at hand vidste dog at skrive, det Engellamderne sWde af Bombar dis 
mcd Jern^ugler og Ild, og det tu Aar forend hand dode; En
ten det nu var sandt eller ikke. Thi os er det nok, til det som mi om
handles, at Bornhardt med JernKugler og Ild, vare Ting/ som 
der vidstes af at sige, imedens Villani levede. Ergo, vare de jo op
fundne; Med mindre, mand vil aiore denne Moricum til en Pro
phet, der ffulde mcd saadan Digt spaae om en Kunst, som ffulde paa
findes leenge efter hans Dod. Jeg vil ikke tale om, at hand cndog- 
saa i ncrste Capitel derefter (cap, M) hvor narrationen continuerez 
taler tre eller fire gange, cm den Skade, som dk Engelffcs Bombarda 
giorde; Item at samme Skribent tilforne, i alle hans foregaaende 
Elleve Bogcr, og i de forste 64. Capitler af den Tolfte, aldrig no- 
Ktnsiceds haver navnt eller brugt det Ord Bombarda, ved saa mange 
hundrede Lovligheder af Krigs Håndteringer og Batailler, hand ellers 
omtaler. (Hvilket er atter imod Naudæi Meening, at Ordet brug
tes om de gamle Krigs-Maclüner.) Naar mand nu haver saa klare 
Beviser og Exempler, om de Franffe og deres Ficndrr, at de nek- 
sonr kiendte Krudet saa vel betiids, hvor urimeligt maae det da ikke 
komme de Franffe for, naar een af deres egne Landsmcend Gilb. Ge- 
nebrardus setter t filt Chronographia, at anno 142z. lcerdtk de aller
for si at kiende det? Anno 1425, ufas Bomb ar darum tum primum d Gallis ag- 
nofci cœpit, Thoma Mont  acut o, Sarifberienß Comite Angla, Cœnomanum urbem 
illis tormentis oppugnante, Hvilket hand har taget af Polyd. Virgiiü 
Anglic, Biflor, i. 2/. Men hvorledes? Polydorus siger det langt fra 
ikke sia plompk og uden Reítríétion •> men alleene, at de Franffe vare 
ey endnu laa bekiendte med Can oner, eller vidste saa vel at omgaaes 
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lcrmed, som Engellirnderne: Tormentorum æneorum ufus non antea Gal- 
lis perinde erat cognitus. SñÑ lidet CtC Hi ft orici 0g Chronologi ñttwe 
og forlade sig paa, i alle Lande.

I Engelland havde og baaöe Camdenus og Henr. Spellmann 
havt et KrigsRegnssab i Hcende, af de selvsamme Tider, hvorudi 
Udgifter ftöde fpecificerede fta det Aar 1344. til 1347. incluí Der- 
udi ncrvnes Gunners > og hvor mange der havdes af dem, og hvad 
hver bekom til Besoldmg. See herom Camdens Reniâmes fag. 208. 
og Spelmans GloJJar. voc. Bombarda. Gunner og Gunnarius, er en Cano- 
nier; og Gunna eN Canon, ligesom Gun endnu en Bysse, Gunpowder, 
BysseKrud. Hos Tho. WalCmgham lceser mand ved det Aar IZ86. 
’’captis duabus Gallorum navibus, diverfæ machinæ ad jaciendum 
*’lapides Sc muros conterendum, Sc Gunneepiures, cum magna qvantita- 
’’tepulveris, in Angliam deducuntur.”

Udi Brabant haver Petrus Divæus, de rebus Brabantia (lib. i$.p. 170.) 
antegnet, at anno 1356. kiobte de udi Lowen 12. Bombardas, som da 
kaldtes Donder-buJJen, ab horrendo feil, fragore. Og Aaret derefter, 
1357. studer mand, (efter Pontani Beretning in Hiflor. Geirica,) at 
de havde disse 12. DonderbulTen i Brug / i det Slag / som blev hol« 
det imellem Brabanterne og Flamingerne ved Sransflet. Den Hol« 
lender Pontus Heuterus kand da ikke have ret, naar hand tilffriver 
Bombardis en tit Wart yngere Opfindning der i Landene, (rerum Bur- 
gundicar. lib. 2. c. z^.) ved Leylighed afIprens Beleyring an. 1383. hvor 
hand siger, at de Beleyrede holdte Fienden ude, og spillede Mester, 
’’adjuti paucis bombardis, qv¡e circiter annum \3ff6. repertœ, qvanqvam 
’’rudi adhuc opere, Iprenfibus fummo tum ufui, hoftibus vero eo
rum compluribus exitio fuere.” Og det tor, lNññftee / Vtkre M 
Trykke- eller Skriver feil 66. t stcrden for 56. helst da samme Hiftori- 
cus fortcrller i det foreñaaende m Capitel, pag.i8. om Canonernes Brug 
udi den Krig, som Philippe Hardi fordte an. 1364. ’’Præiidiarii 
’’(caftelli Preux) de deditione agere incipiunt, maxime territi tor- 
”mento bombar dico, qvo tum temporis primum reperto, magno cum ftre- 
’’pitu ac terore qvatiebantur.”

Kk 2 Anno
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Anno IZ59» var en merkelig Krig i Spanien, font de tvende 

Konger, af Castilien og Arragonien, forde med hinanden. Da hav
de, udienSee-Aàon, Kongen af Arragonien en stor Canon paa sit 
Skib, hvormed hand giorde megen Skade paa de Castillanffe, stred 
Masten og Gallerierne aset deres Skibe, og med tvende Skud nedlag- 
Le meget af deres Folk. Denne Konge af Arragonien var Don Pe
dro el Qvarto, som mand har givet det Tilnavn el Ceremoniofo ;; 
Hand har selv strevet sin Historie, (i det mindste er den udkommet 
under hans Navn,) hvorudi hand ogsaa fortceller dette. Men strå- 
som jeg ikke haver fundet denne Bog, (hvilken citeres, om samme 
toOVfé Materie, fif Du Gange in voc. Bombarda, ) da den 0g ellers er 
indfort i Carbonelli Chroniques de Efpanya, sññ kñNd dkt gicklde lige
fuldt, at jeg herom i dens Stcedanferer ben ppperííge Hiltorici Hie
ronymi Suritæ Bidnesbprd, der udi hans Anales de la Corona de Aragon 
linder (i den 9de Bogs 2Zde kapitel) saaledes: ’’Las naos gruef- 
”fas del Rey de Caftilla trayan en popa ciertos trabucos y machinas, 
”con que lançauan piedras, pero hazian tan poco effero, que fe*  
”gun el Rey efiriue en fu biforia, los de tierra hazian gran burla y ef- 
’’carnio de ver que todas dauan in vazio. También es cofa de no- 
”tar, lo que en la mifma biforia efiriue, que una Lombarda que eftava en 
”la nao grande del Rey de Aragon, que entonces llamauan bombarda, y 

era tiro de fuego, con poluora artificial > hiz tanto dann o en una nao de 
’’las del Rey de Cadillo, que le lleno los caldillos y el árbol, y 
’’hirió mucha gente de dos tiros, que difparo. Por que, quant oyo 
„conjeture, es efio lo que en la biforia de Caflilla llaman truenos; y parece fir 
"ya muy ufada en eflos tiempos aquella invención infernal. ’ Slirita íiTVCP 0s 
her, ât det Navn Lombarda, som man i Spanien har brugt til Ca- 
noner, (hvorom ogsaa Lipfius har meldet i Fortalen eller Dedicado- 
nen tit hans Poiiorcetica,} er yngere end Bombarda, og at nrand allige
vel i forstningen haver kaldet dem ret nok, saaledes som alle andre 
Folk, Bombardas. Herved falder da Mariane Gicrtning bort, der sig r 
cmflor. 1.19. c. Z7-.) ak mand har maastee kaldet deur Lombardas, fordr de 
vare ferst opfundne i Lombardien. Men det er virkeligen ky afan- 
det, envasen fordervet gemeen Mands Pronunciation, efter den 
Spanske Mund-Art, ligesom llorare flf plorare, èà af plenus. Dir- 
Lñst, gier Surira en rigtig Slutning, at Kunsten maae allerede dm
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Liid have vcrret i temmelig Brug , muy vfada, siden mand vidste faa 
mesterligt« at omgaacs dermed. Hand siger langt fra ikke/ som dm 
Jesuit Abarca / i (fri fegunda parte de los Reyes de Aragon, ad h. an. 
der vil giere Fekk vus , at dette var den älterforste gang disse Jtd- 
Machiner og Canoner bkeve brugte paa de Spanste Stromme , og 
at deres Rog forhindrede Floderne at komme hinanden ncec: „ En 
„efta battalia fe vio la primera vez en nueftros mares el infernal humo 
,vy ufo de las piezas de, fuego, que empezó à abrafarlos,,, En andm 
Jesuit/ nemlig den Franske der haver oversat Mariane Historie paa 
Frantzest, giver sig ikke mindre Frihed ud: Beretningen om lamme 
Krig/ og ved samme Aar 1359. at strive, det Kongen af CastiLlen be
stormede Byen paa den Ae Yvica / men kunde ey blive Mester derasi 
quoique il ft battre vigour eifern ent la place à coups de Canon, & avec toutes 
fortes de Machines de guerre. Jñ hand setter derhos i kN kgen Anmcklk- 
ning f det mand ey maae indbilde sig / at mand havde i de Dage 
saadant Artillerie, som NU; Men, saasom Krudet var rart og nyli- 
gen opfundet, vare Canonerne ikkun heel smaae, og ligesom Falcon- 
netter, ubeqvemme tit at giore store Brèches paa Muure og Taarne. 
Derved maae jeg erindre tu Tmg ; i. At denne Oversettere har gandste 
viget fra sin Text;Thi Mariana har alleene herstrevet: Oppidum , qvam- 
vis machinis ¿r operibus impugnatum, loci nattera defenfum fetit. Jesuiten 
Charentonharbigtet og indsatt Canons, fom Manana ey har talt 0M/ 
og maaestee ty tceakt vaa. Jeg veed ey hvorledes hin har kundet falde 
derpaa ; da endogsaa i Marianae Spanste Exemplar staarikkeandetend: 
aunque fuereziamente combatido con tiros y machinas de guerra. 2. Bistk hand 
sig gandste ukyndig i de Tiders Artillerie-, hvilket omendstiont det i 
andre mander ey kom imod vores/ bestod dog alligevel ikke i sinaae 
Pieces, men undertiden i meget uhyre store/ som kand losses hos P. 
Daniel i hans Hifl. de la Miice Franç. sinnt fornemmes af det, som 
hcrefter stal siges; De kunde og skyde brèche, og kaste heele Stykker 
ned af Taarne og Muure/ naar der blev studt med en ioo Punds 
Steen og meere.

Men at komme noget lcrngere frem t Tiden, da là mand i 
nogle Tydste Kwnrker/ at an. 1365. er Marggraf Friderich af Meis
sen, Lantgmvc i DyrmgeN/ kommen for H.rtug Albret afBruns- 
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vigs Bye og Slot Eynbeke , og har lavet til at bestorme det med 
Blider, Bukke og andet gammelt Dags Verktoy; Men paa Slottet 
havde Hertug Albret en Canon, som hand ffiod ud paa Marggra- 
vens Verktoy med, saa at hand maatte gaae derfra. Dette fortab 
ler Johannes Rohte i sin Dyringffe Kønife, med disse Ord: 
”Der Marggrafe lieiT in wer g machin, die man zu dem SloiTe tri- 
”bin folde, unde do hatte her eyne Bli-buchfin off deme Sloffe, unde fchoz 
’’darmede yn das Werg. Diz voazdy erfle Buchfe, dy yn deffin Landin 
"vornomme 'wart.” Adam Vrfinus, som hñk levkt Midt i Seculo XVI. 
ohngefcer ioo Aar efter Joh. Rothe, har i sin Dyringffe Krønike 
brugt dennes Arbeyde ; og hand beretter, at Landgraf Friderich lagde 
sig for Saltza, und ließ Wercke und Katze machen, und triebe 
sie darzu; Da hatte der Herrzog eine Bley-Buchse, die man 
in diesen Landen erst wahr hatte genommen. Og dette er, 
hvad Georgius Fabricius Chemnicenfis, in lib. I. Marchionum Misnen- 
Jium, haver sagt i disse Vers, nt>i Elogio Friderici III. Strenui:

’’Oblidet Embcccæ dum mœnia, fulmine diri
’’Tormenti retulit territus inde pedem;

’’Tunc viia eft noftris, imitatrix fulminis, oris 
’’Machina in humanum dira reperta genus.

Chriftian Frantz Paullini haver her uden Agtsomhed last sine Kroniker, 
i det hand striver Annali. Ifenae. png. 85. In hoc præ lio Landgravius primum 
explofit bombardant in Thuringia. MM htt V6r intet prælium, NUN kN 
Beleyring afet Slot: Det var ey heller Landgrave», men Hertug 
Albret af Brunsvig, som havde denne Bombardam hvormed Land
graven blev forjaget.

Anno 1372. (det er samme Aar, som vores Riber - Brev er 
strevet,) lod Raadet til Augsborg stobe 20. Metall Ca noner, som 
kostede dem 50 grosser Pfund pfennings, til den Krig imod de
res Naboer Bayerne: Vigintt ærea tormenta, qvæ vulgo píxides vocant, 
precio qvinqvaginta majorum librarum nummi, primo omnium, pro Reipubl. 
«fu, /di fundi curarum-, striver den forhen vftbenavntk Achilles Gasser 
i sine Annaler, cel. 1507. Adlzreitttr sigter og til det samnre i sin 
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Birycrffe Annalers 2. part, lib. s. §. ,•#. og siger, al disse Machi- 
Hl’C VtU’t? ad explodendus fax or um globos, rudi adhuc jaculandi arte, ¿y in 
deflinandis it.lihus longe minus cjvam hodie ingeni ofa, Oß saMMt paflàge 
haver Crufius in Annali. Sueu. id. s. p. j.pag, 283. Og Imhof har 
funden , at i selvsanrnre Aar haben die von Augsburg in dem 
Gtadteèieg eyftrner Stücke sich bedienet.Detce klinger lana an» 
derledes/0g hcengcr bcdre tüsamnren, end hvad Stumpft sin Schwei- 
tzer ^r^nike (fb. 13. c. 14.) og sierre Schweitzerffe Skribenrcre efter 
hanne.n, have frembragt, efter urigtige Underretninger : "Anno 1380. 
"ward die Zusammenfügunq zwcier wiedcrwertigen Materien 
"Schwabel und Salpeter erstlich erfunden, und das Büchsen-Pul
iver angefanaen zu machen: zu Augspurg hat man erstlich angefan- 
"gen mit Buchsenschiessen."

Til Speyer i)<imChriftophorus Lehmann fundet udi Stadens 
Boger og Regenstader amegnet ved det Aar 1374. ”2 Pfund 13 
"Schilling 4 Pfenning gab man dein neuen Meister, der mit den 
''Büchsen schiessen kund, die der Rath machen lassen, und ward viel 
"auf Büchsen und Armbrust gewandt." Hvorved Lehmann gier 
"selv denne Anmærkning: "Daraus erscheinet, daß man damahls 
"allbewt Buchsen groß und klein gehabt." Und wird in der Böh
mischen Historie anno IZ7Z. eines Büchsenmachers zu Prag gedacht."

Anno 1378. bleve til Augsborg tvende store Metall-Stykker 
siebte; Hvoraf det storsie var til en Kugle paa 127. Punds Vwgt, 
det andet sil 70, og det tredie til 50 Pund ; og det paa 1000 Skridt 
at styde. GaiTarus fortcrller dette stråledes: ”Eo anno fufa hie in a- 
”trio Vlrichiano, Reipublicæ impenfis, perjohannem Arovienfem 
"tria ænea tormenta funt, qvorum majus globum, tam ferreum 
"qvam æneum, centumviginti & feptemlibrarum» alterumfeptua- 
"ginta librarum globum ; & minimum qvinqvaginta librarum glo- 
"bum, ad fpatium mille paifuum, ejacularetur.. Tradiditqveidem 
’’artifex etiam infarciendi explodendiqve bombardas eas artem, ipe- 
"ciali salario, tribus tantum Senatoribus , nempe Joanni Vendió, 
"Joan, lllfyngo, & Jo. Elinsbach o : Tam secreta adhuc ejus reí 
"praâica erat," Dette sñMMk ltpftk MÑNd i Crufíi Annal. Sueu. p.agt.

Hos
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Hos Hermannum Cornerum finder mand ogsññ / ñt t Aaret 1378» 
ffikkede Lybekkerne Kcryseren og Fyrsterne af Saxen og Lyneborg, 
som beleyrede Dannenberg / til Hielp ”600 armatos cum duabus 
’’machinis. Bombarda? enim protunc non erant ita communes - u- 
ti nunc funt. I den Plat-Tydske Verfion af Cornero, hvorafLeib
nitz haver havt excerpta, staaer ; ’’Dar brachten de Lubefchen dem 
’’Keyfer vor 600 Wepener 2 Bliden, vente de DonnerbuíTen fo 
“meine nicht weren.” De havde dem nok, men ikke saa stor For» 
mad, at de kunde undvcere dem til andre,

I Ostfriesland beretter Egeric Benninga t fin Historie / som 
Anton. Matthæus har udgivet/ at an. 1379. bleve de der i Landet 
indforter ”De wyle hier groot Twift vnd Vproer in de Freeslande 
’’errefen, fo hebben de Overicheiden oock fodane Kunft-und Initru- 
’’menten-Makers vorfchreven, vnd fo fort BuíTen laten fchmeden 
”vnd geeten, vnd jegen ehre Vyande gebruket, vnd dat moordlike 
’’Infiniment door des Dyvels Capelian erfunden, vnd im Werke 
“getteilet.” Og endeligen var f ved det bencrvnte Aar, Krudet og 
dets Brug i Italien en saa bekicrndt Ting, at mand vidste at giore 
Fyr-Pcrrker dermed i Glcrdskabs Solenniteter. Dette lcrrer mand 
af rn Italiensk Skribent/ der heder Conforms Pulex in Htfloria vî- 
centina ( Tumo XIII, Rerum Italicar.) Ñt til BiekNZñ dü Mand holdte Fryde- 
Fest over en Fred, som var fluttet imellem deres Herffab og Naboer
ne / an. 1379. blev og et Fyr-Vcrrk med Raqvetter anrettet. Hand 
siger: „Omnibus hoc modo in admiratione manentibus, qvi fuper 
„fuperiori folario aderant, faciebant fclopos igneos, admodum maximo- 
„rum tonitruum & fragorum : qvare non folum qvi erant fuper ædificio, 
„fed & qvi ad fpedaculum convenerant, ftupefa&i, adfpicientes 
„verfus cœlum, itabant.,, Hvilken paifage Muratorius har bemer
ket ved Enden affin 29de Dijfenation, der handler om Speclaculist

Lcmqere vil jeg ikke gaae ned i Tiden / (da jeg alt er kommen til 
an. 1379) ey heller vil jeg anfore viffe af Mr. du Cange paaberaabte 
Stader hos Froiifart og Monftreler, samt steere / eftersom disse 
Stader ere efter det Aar 1380. og saaledes yngere f end at de kunde 
tkkNk til mit Forsat, Laoniei Chalcocondylæ, Ducæ og andre Con

stanti-
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stantinopelffe Skribenteres Underretninger, ere ey heller gamle nok 
dertil; helft alle disse ere yngcre end an. 1400. Men ingenlunde ber 
ved ssgLeylighed ar forglemmes den meget mærkelige locus afPetrarcha, 
hvilken jeg med Fliid hafver giemt tiiftdft. Denne, hvis man end 
ingen anden hafoe, er alleene meget klar og tilstrækkelig, til at kuldkaste 
alle andre, udi min forfte Afhandling opregnede Italieners, Blondi, 
Polydori Virgilii, Piatinæ, og den enes med den anden / urigtige og 
gandste ugrundede ud sigende, om Bossernes Ovfindning ved Aar 1380. 
Aid Verden veed jo, naar Petrarcha daade blef fed og dsd. Self har 
Hand sagt, at hand var fod an. 1304. den 20. juin. Og saa flittige» 
findes faae store Herrers og Printzers Dsd optegnet, som denne baade 
iLifve og Ded heytstatterede Mands ftaar i ncrften hver Itånff 
Kronike. I.een af dennem, som er strefven i den Paduanske Mund- 
Art, hafoer man derom saaleedes: Anno T374. di Marti, ig. di Luyo, el 
Sereniflîmo Poeta Mifer Francefco Petrarcha morí in la Villa di Arqua. Mand 
Veed og, at Fyrsten afPadua Francifcus de’Camra lod ham begrafve 
snart med Fyrstelig Pragt, og I?an5 Epitaphium er endnu tilstade i den
ne Dag , med Aar og Dag paaffrefven. Men hvad er da Petrarchæ 
Vidnesbyrd om vores Materie? Dette liuder udi hans ferste Bog 
de Remediis utriusqve Fortunée i dm 99- dialogo, som handler de Machinis 
.& Bali (lis, saaledes ! ”G A V. Habeo machinas, ingentia faxa torqventes. 
’’RAT. Saxa torqvere furiofum eft. GAV. Habeo machinas & baîiftas in- 
’’numeras. RAT. Mirum nifi ¿r glandes ¡eneas, que flammis injeAis horrifo- 

<"no tonitru jaciuntur: Tdon erat fatis de coelo tonantis ira Dei immortalis, ho- 
” mundo. O crudelitas junóla fuperbiæ ! De terra etiam tonuijfet: Nonimi- 
’’tabile fulmen', ut Maro ait, humana rabies imitata eft, & quod e nubibus 
” mitti flet, ligneo quidem, fed tartáreo mittitur inftr umento. - - - - - 
'*  Erat htoc peftis nuper rara, ut cum ingenti miraculo cerneretur ; Nunc, ut re- 
’Tum pesfitñarum dociles funt animi, ita communiseft, ut unum qvodlibet ge- 
’’ nus armorum? Mutatorius, in Antiquitatum Italicar. medii avi Tomo II. 
Di fert. ta. meener, at ingen af dem, der hafve ffrefvet om Bombar dis 
og pulvere pyrio, hafver gifvet agt paa denne passage ff Petrarcha. 
Sandt er det, at de faae, som hand (Muratorius) sammeftceds ncrfner, 
intet har meldet derom, nemlig Polyd. Virgilius, Pancirollus og du Gange. 
Men saa har dog Chnftoph.Beibidus, (som er een afdem, vu lange her 
citeret, ffient hans Nafn er af Bogtrykkeren giort åndeligt,)
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Ord fra Ord indfort den i sin Diflertation de Bombardis pag. 7. 
og ltenge efter Beioldum, ligeledes Gabriel Naudxus lib. 2. de Be Militari 
pag. 089. ky at taie om Rud. Godefr. Knicken in Operis polit. Tomo 2. og 
Carolo de Aqvino, sOtN Og bkggk no?frti Petrarchæ locum. 9Tu (Flllbc 
det vel være enCunositet, at kunde vide og sige ,i hvad Aar Petrarcha 
hafde ffrefvetdette, Mat ftadfcrste dermed / at Bysser ogKrudhafde 
vcrrer bekiændte for saadan Did. Men, naar mand betragter hans 
Ord ret, hvortil ffulde da dette nytte ? Og hvorledes kunde mand af 
dennem flurte nogen vis Did? Thi, kiære/ lad os sætte/ at Petrarcha 
end ikke ffrefdenne Bog, forend i det selfsamme Aar/ da hand tog 
Afff^ed afVerden/nemlig an.1z74.saa ere dog Ordene i saadan Stiil/ 
at de ved en god Fortolkning af enhver som forsiaarLatin/ snarere 
kunde vise os langt tilbage/ en 2O/Zo.jafleereAar forend Mandens 
Dod/trl Bysiernes forste Opkomst/ end betyde nogen kort Did tilforne. 
Er at ixec peflis nuper rar a, nunc ita communis efl, ut unumqvodlibet genus ar
morum. Vi vide jo / at Nuper blifvec, efter Materiens Omstændighed/ 
som der tales om/ underriden brugt om en temmelig lang Did/ som 
Philologi devise med Exempler af cicerone og andre. Og vi vide ogsaa/ 
a; der beyofves ikke en ringe Tito/ til stig Paafund/ som Canoners Brug/ 
at grore saa gemeen og almindelig/ som hand ffrifoer. Og naar det 
en^ffisnt daade hafteværet rarum, og var bit fott commune, paa enio. 
Aars Tid forend Mandens Afgang an. 1Z74. saa sporges endnu/ naar 
var det da forst opfundet? Dette kand ingen stutte af demælste Ord og 
Vidnesbyrd. Imidlerttd f saafremt det kunde ffee uden at trætte mine 
Læsere alt formeget, og uden at misbruge deres Taalmodighed med det/ 
som naaffee ikke mange finde Smag udy vilde jeg vel profve den Curio« 
sitet/ at indgaae noget dybere i Undersogningen afTiden/ naar Petrarcha 
hafver ffreftet bemceldte sine Tvende B sger de Remediis utriusq; Fortunæ-, 
Helst efterdi alle og enhver af de mig nu bekicrndte/som have efterladt 
os noget enten om Mandens Liv ogLefnet, eller om hans Skrifter/ 
flet i ltet hafve antegnet om denne Post. Muratorius hafver endelig 
gjort et F rsog derpaa, just ved Leylighed af den nu omtalte Loco, 
i hans Antiqvitatum itai. Tomo il. Hand siger/ ilt efterdi Dedikationen 
er til Azo de Corregio, og Petrarcha kalder ham nf Parma, saa 
maae Skriftet være ældere, end an. 1344. udi hvilket Aar Azo fotote 
Parma til Marggræfvm Obizo af Eile, Herre over Ferrara og Modena ; Thi 

ellers
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kilers kunde hand ikke, naar Azo var Mt ved Parma, hafve kaldet ham 
fplendidum natalibusqve clarum virum Azonem Cor regium, Principem Parmen- 
fem. Men Muratorius har udi denne Anmcrrkning gandsie ikke været 
lykkelig; Og i hvor storLErbodighed jeg bcrr for denne heyfortiente 
Mand, saa megen som for nogen lcrrd Mand i Verden, faa maae 
jeg dog sige, at herudi hafver hand storligen taget feil. Til denne 
hans Vildfarelse hafver været tvende Aarsager; den forste, at hand 
har troet alt for vel, og ladet sig bedrage af de udi denne Post falsie 
og urigtige Editioner af Perraå Skrifter, og den anden, at hand 
ikke har giort sig Umage at igiennemlcrse Petrarchæ Tilsirift til Azo. 
Hvad den forste angaar, da er intet visiere, end at mand hafver Edi
tioner af Petrarchæ Latinsie Skrifter, som disse Ord, eller flig Titel 
staar udl: adfplendidum natalibusqve &c. &c. saasom deBafelsie, baade 
af an. 1554. og 1581. in fol. Hvilke maae hafve uden Tvifl haft nogen 
crldere Italicensi Edition at folge: Ligesom jeg og hafver feet tvende 
smaa, trykt ti!Oeneve i6io.og i6i9. in 12. hvor der staar, adAzo- 
nem Corregí um, Principem Parmenfem amicum fuum; Og de fokkgññende 
Ord Qfplendidum nat. cl. Vir.) udeladte. Men naar mand vil efterfte i 
de rette gamle Editioner, sial det ikke saaledes findes. I det Kongl. 
Bibliothek her i Kiobenhafn hafves tvende, begge trykte til Venedig, 
og in folio. Den ene af 1501. impenfis Andreee Torrefani de Afula per Simo
nem de Luere; Den anden af 1503. per Simonem Papienfem dittttm Bivila- 
qvam. Og Herr Conferentz - Raad Hrntt haver ! sit ypperlige Biblio
thek endnu en crldere, trykt til Basel an. 1496. per Magiftrum foannem de 
Ammerbach. I ingen af disse tre findes nogen füñdñN Titel, ad Azonem 
Corregium Principem Parmenfem ; MkN UdkN ald Stñds 0g Elogio, blot 
flíUenC i ad Azonem. Nemlig det heder r "Inligne ae plurimum con-
’’folativum opusFrancifci Petrarchæ, Poetæ atqve Oratoris clariflimi, de Re- 
’’ mediis utriusqve Fortunæ, adAzonem.'' Saaledes staar baade for Ved 
Tilsirifts-Fortalen; saaleedes ogfaa uforandret for vcd hver af de 
tvende Boger, i alle bemcrldte tre Editloner. Endnu i en lcden Edi
tion af omrorte Skrift for sig jklf, trykt til Lion hos Clement Baudin 
1577. in 12. heder Titelen for Tilsiriftet : ” Francifci Petrarchæ Poétæ Ora- 
’’ torisqve clarisfimi de Remediis utriusqve Fortunæ ad Azonem epiftolaris 
’’præfatio.” Ja i den Jtalicrnsie Oversættelse, ved Remigio Fiorentino, 
trvît til Venedig hos Oabriel Oiolito an. 1549' ila 8' blot alleene ad Azone.

Ll 2 All-
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Altsaa er dette Tilsatt med Principis Parmenfis Titel ufejlbarlig"» nyt , og 
aldrig i Verden af Petrarcha self. Jeg er forsikret/ at det er forst dlefven 
indfatt af ai Editore, (tkkeveed jeg hvem/à naar/)til at rette og fo
rekomme andres Irring, der hafve troet/ at denne azo var een af de 
Marggrcrfoer af Efte, Herrer i Ferrara, af hvilke mange hafde det 
Nafn Azo, og der iblant een, som lefvede i Petrarchæ Tider, og var 
langt meere bekicrndt og nasnkundig r end Azo de Corregio af Parma. 
Thi at saadan Vildfarelse virkelig maaevare hendet, og indkommet i 
en Edition af bemeldte Boger, kand bevises med de TydEe Overscrt- 
tclser, hvoraf jeg dekiender der jeg ikke haverseet den celdste, men tven
de andre / som mand tresser adskillige Editioner af. Den ene er giort 
af een ved Nafn Stephan Vigilius, udkommen til Auqsborg an. 1539. 
in fol. under den Titel / Glücksbuch / beydes des Guten und Bö
sen à. Den anden heder/ Trost - øpicgel ím Gluck und Un
glück &c. trykt til Francks. 1584. saa og 1604. ligeledes in folio. Z beg
ge disse Oversættelser, ftaar for ved Dedicatione», saavel som foran i 
den anden Bog: An Herren Azonem Eftenfem, Hertzogen zu Ferrar. 
Og saaledes seer man, at Auctor til den af Mura torio paaderaabte, 
saavelfom afThomafino, i hans Petrarcha redivivo cap. 6.pag. 29. og i visse 
Editioner anforte Titel, ad Azonem Principem Parmen fem, vel hafver 
haft nogen Foyk/ ttl at underrette Folk 0M/ hvo denne Azo var; 
(nemlig ikke Azo Eñenñs af7Ferrara, men Azo Correpitis af Parma,) men 
Hand har haft uret udi at bedrage Folk og gifve sligt udfor Petrarchæ 
egne Ord. Ja jeg tor end sige mere; at Petrarcha neppe nogensinde 
hafver kaldet denne Azonem med Fyrstelig Nafn og Titel; saalidet,fom 
og Azo selfhafver brugt,eller nogen Skribent afde Tider tillagt hannem 
den, i de faae Aar medens hand og hans trende Brodre hafde Herre» 
dommet oq Regimentet i Parma. Thi de vare i forstningen tilsam
men sire Brodre, Simon, Guido, Azo, Og Johannes, Sonner aschi- 
berto de Corregio, hand som an IZ03. fordref det Kcrnserlige Partie, eller 
de Gibelliner, og bemcrgtigede sig Regeringen i sin Fcederne-Stad Par
ma/ under Nafn af Domino &. Defenfore, men blef nogle Aar derefter 
igien udjaget af sit Dominio med sin hele Famille. En lang Did, nem
lig nogle og Tyfve Aar derefter, fik de Herrer Scaiigeti af Verona, Parma 
ind/ hvilket meesi steede ved Hielp af de Brodre Corregii, og deres 
stå Partie. Deres Softer hafde og haft een afScaiigeris til Egte,
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Faderen tiiMaftinusScaiiger, som belroede dennem ogsaa Statholder 
skabet i Par ma. Men herudi blefve de hannemutroe, og anno 1341. 
hafve de forbencrfnte fïire Brodre Corregü, med Philippi Gonzagæ og an
dres Hielp,taget Parma fra MaftinoScaligero, deres egen Softer - Son, 
og giert sig ril Herrer derofver. Da nu siden den crldste af disse Bro- 
dre, Simon, var dod anno 1Z44. kom der Splid imellem de andre. Azo, 
som frem for de andre var klog og habile, forjog sin crldre Broder Guido, 
og vilde vcrre ene Herre. ^Men da Broderen fik nogen Medhold af 
visse Naboer/ blev Azo frygtsom for Udfaldet, og resolverede derfor 
at oplade og scrlge Parma til Marggmfve Obizo afMe, Herre i Ferrara, 
for 60000. Guld-Gylden. Hoved » Dokumentet/ som kaldes Decretum 
populi Parmenfis, hvorved PgtMÑ k0M i Obizo hgNs Vold / haver Mura- 
torius selv Ord fra Ord indfort i den andenerne af
pag. tog.fiqq. Og i dette Document kaldes de tu Brodre, famt og Simons 
SonCagnoiu§, med ingen anden Titel, end Nubiles viri, Azo, Johannes, 
& Cagnolus de Corregio. DtN celdtk Bkodek/ Guido, Ntkfnes ikke; thi 
ham hafde de andre jaget bort. Kort sagt ;^Ieg er saa got son: vis 
paa, ak det ikke stal findes, at Azo er kaldet Princeps Parm¡e, Cliff H Mk- 
dens hand var Dominus, nemlig indtil an. IZ44. in Oñobri eller derefter, 
i nogen Il alicenst Historie ñfSeculo XI V. Saavidr gaaer mit f-rste 
Argument. Det andet stal endnu gisre Tingen langt meere aaben« 
bar, og tllfulde oplmft/ fcetMuratorius ikke har vcrret i stand til at sint
re noget om Tiden, saa lcrnqe hand ey hafde gifvet agt paa og lasst med 
Eftertanke Peeraå Dedication igiennem til Azonem. Thi af samme 
Tilstrift er det saa klart ft m Solen, ar Auckor ey har strefvet den i de 
forste 10. Aar/ efter at Azo var stilt ved sit Herredomme i Parma. 
Dette er ar sige: Bemceldre Dedication er strefven ufeilbarligen efter 
m. 1354. ja ve! en god Tiid derefter. Pemrcha raler deri om Azonis store 
udstandne Gienvordigheder, og den ulyksalige Skicebne som hafde tref
fet ham i mange maader, deels ved svare og haarde Sygdomme; deels 
ved Forfolgelser af sine Fiender; at hand paa een Tud hafte vceret en 
Herre i sit Fcrderne - Land, og fordrefven deraf i Landfl gtighed ; for
ladt af alle Venner ; bragt fra ftorfte Rtigdom hl yderlig Nod og Fat
tigdom , med videre : Endelig, at hand maatte flakke omkring og stmle 
sig, imedens mand paagreb hans Tilhcrngere og Tienere, som blefve 
punte og ilde medhandlede; ja mand kastede hans Hustrue, og det kicr-

Ll z reste
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reste hand hafde, dans B à iFcrngsel, og lob dam intet tilbage til 
Trost. Alt dette fraar i bemcrldte Tilstnst. Og disse stdste Ord, om 
Azonis Landflygtighed, og Efterstræbelse paa Lifvet/ om hans Hu« 
strues og Borns Fcrngsel, hans Tieneres Pinsel &c. er alleene nok til 
at bevise, hovd jeg sagde , nemlig ak det ey kand vcere ffrefvet for det 
Aar 1354. saasom disse Ulykker vederfores ham just i dette Aar. Hi
storien er denne, og bliver i adskillige Italicrnffe Historier og Krom« 
ker, som vi har at takke Moratorio for at de ere komne for Liuset, for
talt paa saadan Maade: Azo de Corregio, siden hand og hans Brodre 
vare af med deres Herredomme i Parma, begafve de sig hver sin Vey, 
til andre Herrer i Italien af deres Svogerffab og Slegtskab. Deres 
Soster hafde, som jeg for sagde, vcrret gift med Aiboino de la Scaia, 
Fader til Maftino Scaligero eller de la Scala, forti bemcrldte Brodre Corregir 
toge Parma fra, og Azo hafde self til crgte Aioyfii OonzagL, Herre i 
Mantua, hans Dotter. Maüini Scaligeri S0N Var Canis Orandis Scali- 
ger IL Herre i Verona og Vicenza. Dl denne sin Slcegt, nemlig sin 
Sosters Sonne - Son, begaf Azo sig, efter Maüini Dod, an. 1353. og 
stod hannem bi i hans Regerings Sager; Anno 1354. forst isårer 
giorde Canis Scaliger en Reyse til Tydffland, for at afgiore nogle Vager 
med sin Gemahlindes Broder, Marggrcrfve Ludvig af Brandenborg, 
Kcryser Ludvig af Bæyerns Son. 3 sin Fravcrrelse satte hand Azo til 
Stadtholder, og betroede ham Regleringen at tage vare. Canis haft 
de en Ucrgte - Broder, som hedde Fregnano. Denne tog sig flrar for at 
bkmcrgtige sig Staden og Herredommet; og uforvarendes om Natte- 
Dde forraffede Azonem, som, ta hand var ubevabnet, og saae sig 
ingen Redning, gaf sig i hans Villie, og fimuierebr faa Icrnge, indtil 
hand kunde komme bort med Lifvet: Drog saa til Ferrara, og der vente
de hvorleedes det vilde lobe af; ladende sin Hustrue og Bom tilbage 1 
Verona. Fregnano blef lykkelig i Begyndelsen, ved det at hand om Mor
genen lod udraabe, at hans Brodér Canis var dod paa Reysen ; Hvor- 
paa Folket tog ham strax an for deres Herre. Men det varede lkkelcen- 
ge, forend Canis uformodet korn hiem, og indfandt sig til Vincenza. 
Hans Svoger, Marggrckfven of Brandenborg, kom flrax efter, med en
deel Krigs-Folk hannem til Hielp. Fregnano blef flagen og omkom t 
Flugten: Canis blevbefcrstet 1 sit Herredomme, og lod den omkomnes 
dode Legeme ophcrnge. Derpaa lod hand opsoge, og gaae kn skarp
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Execution ofoer en Mcengde Mennisker, ey allene dem, som hafde vcr« 
rer Medskyldige og Tilhielpere i Forræderiet, men endogsaa ofoer hver 
een, som hand kunde misrcenke derfor; og det uden nogen Barmhjer
tighed : Hulket glk faa vidt, at mand gafham det Trlnafn c« Rabio fus, 
ligesom til Forfficrl paa hannem og de andre Canes Scaligeros. Azo var 
den, som hand meest forrcenkte / og kunde ikke troc ander, end at hand 
hafde været liae god med Fregnano. Ham self fik hand dog ikke fat paa, 
men nogle af hans Tienere rod hand prine og siden hcrnge ; confifqverede 
hans store Midler; lod reyse en Galge for hans Huus; som blef stauen
de og fornyet hvert Aar, saa lcenge Canis var i Lifve ; kastede hans Frue 
og alle hansBorniFcengsel, hvilke blefve lcenge derefter rationerede 
for 14000. Guid - Gylden. Dette sidste fortcrlles af Auctore Chronici 
Regienfis, Petro Francefchini de Cazata, meb diste Ord ♦ ’’Sufpenfi funt tres 
’’famuli Domini Azonis de Corrigia ; & accepta funt Domino Azoni omnia 
’’bona fua, qvia illic ditisfimus erat, & ereétæfuntfurcæ ante ipfius oftium, 
”& omni anno renovatæ, donec vixit Dn.Canis. Capta eft Uxor ejus, & 
” filii parvuli, qvos redemit poft longum tempus pro XIV. millibus floreno- 
”rum auri.’’ (®fe Muratorii Scriptor. Rer.Italicar. Tom. XVIII. p. 74.^ Øq 
der hafoevi da just det, som ffalopliufe os biffePetrarchæ Orb tiíAzo- 
nem i ofthemcrldte Tilfkrift: ” Nulli fere noftrorum hominum par PrincL 
”pem favor, nulli par fuit injuria, ut cum paulo ante certatim in amicitiam 
”tuam niterentur, iidem ipii de nulla alia re concordes, in tuum mox exi- 
’ tium qvafi communicato confilio conipirarent. Et pars qvidem tuum caput 
”infidiis peteret, auro prius, ac gemmis, largifluis qve muneribus tot per annos 
’’propitiae ac faventis fortune, & (qvœ bis omnibus graviorjactura efl,'¡ amicis 

” at qve clientibus, univerfaqve familia duris qvidem, fed div er fis tormentorum 
” ac mortium generibus foliatum, pars, qvæ dementior fuit, illud ingens pa
trimonium, terras, homines, domos, oppida, invaderet, ut qui modo te 
’’viderant, mox^ fummis opibus ad inopiam reda&um, ceu aliqvod fortunae pro- 
”digium mirarentur. ----- Nihil omnium præter carcerem defuit, 
’’ac mortem, qvamvis nec career defuerit, dum fi di/fima conjux. <¿r pars tuo- 

” rum vi ferum nati omnes, nat aeque ab hoflibus capti ejfent, nullo prorfus tibj 
’’relido folatio tantæ prolis. Nec mors qvidem, dum & tu fecum asfidue lu
nareris , & unus ex filiis, jam tunc teneram & infontem animam in car cere po- 
'fuiflet." Nu rroer jeg ikke heller , at Petrarcha hafver skrefvet dette, 

fsrend
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ferend at bemñldte Forfølgelser vare of^erstêne; og Historien siger, 
ar der varede en lang Did, forend Azo sik sine Born rançoneret. Og ef
terdi Galien blef staaende for hans Huns, faa lcenge Canis Grandis left 
vede f saa masffee det har og ligesaa lang Ttid henstaaet med Azos og 
og hans kamilles Frihed / nemlig da den yngere Canis iii. med det Til, 
nafn Signorius, myrdte sin celdrè Broder, den bencrfnte Canem Gran
dem II. eller Rabiofum, hvilket skeede an. 1359. in Decembri. Altsaa gicrt- 
ter jeg, dktPetrarchæBog er ffrefven eller rettere udkommen fra hans 
Haand circa an. 1360. Thi at den er ffrefven efter an. 1354. er nu de
monstreret. Endnu et andet Beviis om Tuden: Der findes tWant 
Petrarchæ Btkfve / NkMlkg ínter Epiflolas rerum Senilium lib. XV t t Btkf 
ud foantnem Priorem Magna Carthußa, fotîl er dkt sidste i fÑMMk XV. Bog. 
Derudi taler hand om bemñldte sit Skrift de Remediis ad utramqve For
tunam , saasom et Arbeide hand ikke endnu hafde fcrrdigt, mm var i 
Berk med : Efl mibi liber in manibus, de Remediis ad utramqve fortunam, in 
qvo pro viribus nitor, ¿r meas, & legentium pasßones animi mollire &c, &c. 
item, at hand den Did var kommen til det Capitel deTrifl ¿tía & Mijeria, 
hvilket er just det 93. i den Anden Bog. Hand beretter og, at self- 
samme Dag, fom Priorens Bref kom ham tilhinde/ ffrefhand paa 
dette Capitel, og blef saaleedes meget opmuntret i sit Arbeyde. Nu 
findes vel ingen Aars-Tal ncefnt ved dette Bref; Men wtcrden hvor 
Petrarcha den Liid opholdt sig/ siaar ncrfnt i dkt nerft-foregaaende 
ogsaa til bemeldte Prior med diste Ord: in Mediolanenfi Carthufla, ubi 
nunc habito, VIL Cali. Majas. Og at dette W udi A aret 1357. der kand 
klart-giores af en anden Epistels dato, som er in libro Variar. Epiflola 
XIII. {pag.fif7. edit. Bufan. is8t.) hvor dkt heder: Script a rurali calamo in 
domo Cartbufiœ Mediolan. ubi & aflatem ago, Cal.Septembr. ad ve fler am 1357. 
Og hermed meener jeg da at hafve fuldbyrdet mit Forscet, som var 
at bevise, det Petrarchæ Vidnesbyrd om Kmd og Byster, ikke er, som 
den ypperlige Muratorius har troet, crldre end 1344. men temmelig 
meget yngere ; Ihvorvel det er gammelt nok/naarsomhelst hand kun
de ffrifoe an. 1357. eller 1360. at Byster vare den Did snart ligesaa 
almindelige, som noget andet flags Vaaben.
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At ellers Petrarcha haver udi famine Ord talt om dkflî'ge Ma

chiner af Trae / {fulmen qvod heneo qvidem, fed tartáreo mittitur in fl ru- 
mento j der maae ingen node fig paa. Hand har gandffe vift feet 
nogle saaledes giorte. Hvilket ogsira oftè ffeede/ lange efter hans 
Tider/ nemlig at mand havde Trae-Canoner/ belagde med ftcerke 
og tykke Jern-Ringe. Saadanne seer mand ogsaa afmalede i Rober
ti Vaitnrii lOdeBog de Re Militan-, Hvilken Skribent levede midt i 
Seen lo XV. Ligesññ Udi Montfaucons Antiqvitez de la Monarchie Fran- 
çoi/e, Tom. III. pag. 22 g. fe q. hvor l’Attaque de la Baftille de la Dieppe 
forestilles, som ffeede an. 1442. Ja mand har og feet saadanne end*  
nu i det XVI. Secuio. Den Did Kayser Carl V. kom hiem fra 
Italien an, 1530. blev hand ved München i Bayern imodtagen uden 
for Byen af Adelen og Borgerffabet; og de havde hos sig 100. Ca
ñonee; hvor iblant een var af Trae 18. Foed lang/ med Jern Rin
ge belagt/ som mand havde taget fra Venderne t Bonde-Krigen ved 
Rafiad i det Saltzborglffe. Dette fortaller Crufius Annali. Svevicor. 
lib. XI. P. III. p. 611. Dersore har Pantaleon fingeret, i sit Elogio 
Berth. Schwartzii, at bemeldte Munk giorde sin ferfte Prove med 
Trac-Stykker, og siden giorde hand dem af Jern og Malm. In 
Summa, at bruge Trae-Can oner, holder ingen Artiiierift underligt; 
da mand har endogsaa nyligen i forleden Sommer (Aar 1744.) last 
derom i Krigs-Tidenderne fra Tydffland.. Endogsaa har mand dem 
undertiden af Leder, som mand siger at Kong Gustaf-Adolph forst 
fandt paa. Men at dreye Canoncr af Iis/ og ffyde deraf medKrud 
og store og mange Punds Kugler ofte og sieere gange, uden at de 
brister/ er noget endnu artiger, og maaffeefor mange utroligt, hvis 
det ikke var bleven provet i Petersborg an. 1740. efter den af D. Georg 
Wolffgang Krafft udkoinne Beffrivelfts, og mange 1000 Tilffueres 
Vidnesbyrd.

Saavidt haver jeg da nu fremfort de Vidnesbyrd/ som jeg har 
kundet agte saa gyldige og giave, at ey noget kand falde imod dem at 
sige: ey paatviflende, det jo sieere maatte vare at finde af samme 
stags/ naar mand vilde eftersoge endnu videre. Dog ere mig end 
ogsaa forekomne nogle paflages, som jeg ey har vildet refieåere paa, 
til at satte dem iblandt de andre, og tor ikke holde dem antagelige/ 

W m tU



274 H. G. om Byffc-Kcuds Spfindning _
til at citeres saasom Vidnesbyrd i forehavende qvæftion. Dertil ho
rer den locus in Annalibus Corbejenfibus ved det Aar I)l6. “Petrus 
“Dingited, dum fratrem Maurum per Solling comitatur, præeuns 
“illum, a venatore ex improvifoglobulo plumbeo trajicitur. Venator, cum 
“Mauro, fecuritatis ergo fponte in monaiterium fugiens, culpam 
“deprecatur, & cum cafus faétus effet non ex propofito, abfolutio- 
ftnem impetrat.,, At troe/ dette Skud at ffulde vcere skeet med Krud/ 
lader sig ikke lcrt giore. Thi saa gemeene vare det flags smaa Bysier 
ikke, end ey, som jeg troer/ Hundrede Aar derefter/ at Icrgerne 
havde dem i Brug. Derfore maae det vcere ffeet med et Armbyst/ 
hvortil mand ogsaa brugte Blye-Kugler, ligesom Romerne til deres 
Slynger. Herforuden erindrer jeg mig/ at have lcest i Andrecr La« 
zari von Imhofs Hisior. Bilder-Saal, om et MetallStykke i Tsy-- 
Huuset til Amberg udi OberPfaltz/ hvorpaa skal staae det Aars- 
Ta! 1303. Dette vil jeg lade til andre at domme om. Og mon det 
ikke kand vcere een/ faa at sige/ Trykkefeil? nemlig/ at den der har 
gravet Aars Tallet har satt et c for toet : Hvilket man jo underti
den har fundet paa Mynter; saa eg i visir trykte Boger/ trykte i 
Seculo XV. hvor der staaer ImpreiTus,hic liber anno MCCCXC. 
som skal vcere MCCCCXC. Endelig tresser mand hos visse Polffe 
Skrtbentere en mcerkelig Obfervation, hvis den ikkun var saa sand 
og rigtig : At ikke ret lceuge efter Seculi XIV. Begyndelse/ skulde 
Creutz Herrerne i deres Kriger med de U christne Littauer have havt 
deslige Skyde Gcvcer. Stanislaus Sarniczky ssriver det i sine Annaii. 
Polen. Hb. 6. at omtrent an. 1329. blev den Littauiffe Fyrste Gedimm 
skudt med en Bysse Kugle: ’’Gediminus, cum ipfemet,. ceu miles 
’"gregarius, machinas mænibus arcis Vielonæ admoveret, a milite 
’’Mariano globo bombante,, tum primum in Germania inventât, net dum Lithua- 
■>’no militi. vi fa, traje Aus fuit G Og den Jcfuit Albertus Wijuk Kojalo- 
Vticz, som, efter Sarniczky, har skreven Hifloriam lituanam, har ud
pyntet famine paflage saaledes ( lib. 7. ad an. 1328.) “Multam flra- 
“gem fuccedentes vallo Lituani acceperunt ab infolenti haétenus ar- 
“ïnorum genere. Fißulas enim ferreas, qvx pulvere pyrio & globis one-- 
“ratat, conceptam intra pulverem flammam evomendo, magno flmulimpetu vebe- 
‘'mentiqve cum fragore globum in adverfis ejicerent, jam tum ad Prujjorum 
“ufum pervenifle memorant noflrates. Ingeniofum hujus feculi inventum, 
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“fed qvod omnem veteris militiæ gloriam infigniter prodegit - - ♦ 
“Hoc teli genere Gediminas trajeólas, cum oppugnationem ferventius 
“inltruit ac urget, inter ordines exanimatus concidit.“ MkN hvad 
for Documenter tu gode Mcend har havt! fot dette i lader jeg 

, urandsaget: ja jeg meener , at det ey heller behoves at bemoye sig 
om. DlugoiTus, som er en langt crldere Hiftoricus, og, u agtet alle 
hans mange og store Feil/ dog den beste af alle Polffe/ stadfafter 
gandffe ikke denne Snak/ om Bysternes saa tillige Brug i de Lande. 
Hand glor endogsaa dette Krigs-Tog/ som de andre tu omtaler, og 
Beleyringen for Wieluna, over en Snees Aar celdere/ og scrttee 
det til annum 1307. Za hand siger, at Gedimin blev skudt/ ikke 
med en Byste/ men med en gloerrde Piil. “Erat inter obfelTos 
“Pruffiæ unus Crucifer fiagittandi peritus, & qvi ob id fiagittariorwn 
“Magifter vocabatur, qvi igneis fagittis barbaros vexans , dierum una 
“Ducem Lituaniæ Gediminum ignea fagittâ per corpus transfixit, a qvo 
“vulnere moribundus animam illico exhalavit.,, Sñaledks havet 
ogsaa Matthias de Miechovia in Chronico Boloniæ, 0g / udñf hñNNkM/ 
Caspar Schütz i sin preussiske Krøniie berettet Tingen. OniDlu- 
goflo vil jeg dog herved giere denne Anmerkning/ at Hand er een af 
dem, der betiener sig afdet Ord Bombarda, naar der tales om de gamle 
Blider eller Krlgsåchiner. Hvilket mand finder hos ham z ey al» 
tene in anno 1330. pag. 999. og took men ogsaa lange tilforne ad an, 
1256. ja ogsaa ad an. 1226. Saadant bekrafter dog flet intet Nau- 
dæi for omtalte Meening; ald den stund mand veed / at DlugoiTus 
har levet indtil an. 1480. og derfore givet sig saadan Frihed at mis» 
bruge Ordet/ paa selvsanune Maade/ som jeg har tilforne sagt om 
Theodorico Engelhuiio, Luca Pulci, 0Z siete. Zn Summa, jeg 
leder og sporger endnu efter en Skribent/ der har levet forend an. 
1300. og har brugt bemeldte Ord. Tingen i sig selv angaaende, 
nemlig Bysse Rrudet, da bliver endnu mit aldste upaatviflelige 
Beviis derom, det som Du Cange har fundet af an. 1338. da 
alligevel dette selvsamme giver tilkiende, at Opfindingen maae 
endnu varealdere: Men hvormegetaldere, ev/ saa vidt jeg veed af 
at sige/ en gandffe mork Sag; og staar derhen, om den nogenTiid 
med Vished stal vorde udfundem
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Kl hvad Vished kand der vel ventes, enten om Tiden, naar 

denne Kunst er opfunden, eller om Landet og Stadet, hvor det er 
ffeet? Naar vi finde, at Morerne i Africa have havt den liae saa 
tilig, som de Christne, om ikke lcenge tilforne: Saafremt det er 
sandt, som Don Pedro Biskop i Leon (Legionis Epifcopus, og ikke 
Lugdunenfis, som den stympers Majoius tre gange kalder ham, ) be- 
retter i Kong Alphonfi xi. Historie, at udi et Sve-fiag imellem Kon« 
gen af Tunis og den Moriste Konge i Seville, font stal vare holdet 
ferend det Aar 1330. havde de af Tunis nogle 3evtt«Machiner, gjor
te fom lange Tender, af hvilke de ligesom tordnede med Ild. Og 
Mariana vidner, efter de aldere Krenikers Fortalning, at den Tii'o 
Algezira blev beleyret af sidstchemeldte Kong Alphonfo XI. af Castil- 
len, anno 1343. Spanierne af deres gammeldags Steen-Blider 
fkiede Steene ind paa Morerne, svarede diste dennem iglen med Zld 
og Jern Kugler, der gave forstrekkelige Knald. Denvelbelasene og 
fornuftige Chronologus Sethus Calvifius haver ved denne Marianæ 
Beretning (t fin chronologie ad annum 1342.) gjort faßDim Reflexion : 
„Si hoc verum eft, bombardarum inventio antiqvior eft, 
„qvam putatur ; aut Bertholdus Schwartz Monachus, qvi 
„tormentanum pulverem invenit, ante hæc tempora vixit.,, 
Ja den gode Calvifius haver fiden i fin heele Bog , ingensteds 
vildet navne bemeldte Schwartz; wert imod andre Chronoiogo- 
rum Maneer, der alle samtlige setter ham ved 1380. eller 1379. 
Et andet Rationnement derover haver P. Charenton gjort, 
udi hans Franste Overj'attelse af Mariana. Dette lyder saaledes : 
"Il eft allez surprenant, que les Chretiens Efpagnols n’ enflent dans 
"ce Siege ni 1’ ufage ni meme la connoiflance de 1’ artillerie, & qu’ 
"au contraire les Maures f’ en ferviflent ; cela montre que ceuxci 
"ont plus de genie & de curiofîté pour les nouvelles inventions, 
"que ‘ n auroient les Efpagnols de ce temps-là. l.r Artillerie & les 
’’Canons (liant été inventez, en Allemagne & par des Chrétiens, il étoit 
’’plus naturel que les Efpagnols en enflent 1’ ufage & la connoif- 
"fance avant les Maures.” MeN stg MÜÑtte spM'ge, hvor kgnd 
P. Charenton, eller nog tu, fatte saa sikkert og vist, (som et prin
cipium, contra qvod non difputandum, ) at CñNoner ere fvtst 0P- 
fundne i Tydstiand, og ved de Christne? Helst naar der, betragtes 

den
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den store U samtydighed iblant Skribenterne/ endogsaa de TydffU 
(som vi noksom af det foregaaende have hort/ ) om inventionens 
Tiid, Sked, Personen, og alle Omstændigheder? Mon de ikke lige 
saa rimckgen kmrde verre komne fra Morerne i Africa / og igiennem 
Spanien og Frankerige til Tydffland? Thi ak Saracenerne ellers 
have,fra langsommelige Tider af, havt den Kunst at kaste Ild udaf 
FyrMorser, og betient sig deraf udi den Krig imod Kong Ludwig 
den Hellige/ midt i det Xiii. Seculo, det er gandfte aabenbav/ og 
vidtloftigen samt heel oinstcrndeli'gen fortalt af Jonville, fom var selv 
med, og meer end noksom saae og erfarede det. (vid. Mémoires] de familie 
¡¡hap. 2$.) Allenifte dette finder mand ikke, at der folgede Kugler 
nred denne Ild, eller at udaf det flags Machiner eller Morser blev 
andet, end en forfærdelig Ild og gloende Materie udsprudet/ der gav 
et ffrcekkeligt Knald, tændte og odelagde hvad som den fandt for sig, 
og kunde ey flakkes uden med ftor Nod og Vanftelighed. Jonville 
kalder det ogsaa Feu Gr egois ¡ Og har da vel vcrret af famme flags 
Igne Græco, hvorom her og der tales hos Scriptores Byzantinos, og 
som Du Cange noksom har bestrevet i sine lcerde Amireerkmnger 

famille, pag. 71. & feq. 0g OVCV Ville-Hardouin. Mm deNNk KlMst 
er udi Gc<rkeland og Asien over Tusinde Aar gammel. Mand har 
og Compofirionen af deflige Materie, hos endnu meget celdereScri
ptores poliorceticos, i seer udi Julii Africani Ceflis-, hvorom videre 
er at lcese hos IfaacumVoilium, i hans Obfervationibus cap.XV. pag.S7. (q. 
Af saadant flags kand maafkee Indianernes gamle Kunst 'have 
vm'ct / hvorom baade bemeldte Vofiius, saa og Thomas Hyde 
Udi stil Hiftoria Shahiludiipag. i7S.fq- handle. Dñ Vgsññ M god Deel 
almindelige Skribentere, naar de handle om Byfte-Krud/ pleye at 
giore Vcesen af denne Kunftes LElde hos Chineserne/ ja somme ville 
meem/ at denEuropcriffeOpfindere kand have faaet den derfra; saa 
siunes mig ufornodent at igientage, hvad som andre udaf Confalvo 
Mendoza, Jo, Hug. Linfchotano, Jo. Petro MafFejo, Alexandro 
Valignano, Andrea d’Aguirre, Trigaut, Jarrigue, Martinio, Rela
tionibus Miffionariorum, Kircher! China illuflrata, 0g Voyages de Taver
nier have citeret/ og alleene noyes med at anfore'hvad den nyeste 
Skribent om China P. du Haide haver derom/ udi sin anden Tomo 
(pag. 47, ed. in fol.) ’’Quoique l’ufage de la poudre foit ancien à la
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’’■Chine, l’artillerie y cil aiTez moderne, Sc l’on ne s’eft gueres fervi 
”de la poudre depuis fon invention, que pour les feux d’artifice, 
”en quoi les Chinois excellent. Il y avoir cependant trois ou quatre 
’’Bombardes courtes & renforcées aux portes de Nanking, aifez 
’’anciennes, pour faire juger, qu’ils ont eû quelque connoiilànce 
’.de l’artillerie. Ils paroiifoient cependant en ignorer l’ufage, & el- 
”les ne fervoient là, qu’à être montrées comme des pièces curien fes.” 
Jeg vil ikke tale om den hos de gamle Poeter omtalte Salmonei 31Í) 
og Torden; ey heller om Kcryser Caji Caligul-x Kunst at ssydeSteene 
og Ild af en Machine op imod Himmelen med stort Knald og Bra
gen ; Hvilket en alvorlig Hiftoricus Dio Caffius bevidner, imod En
den df'ftn 59de Bog. ^DoZ maae jeg lee ad nogle smaae halv-lcrrde 
Criticis, der holde begge dille narrationer for Fabler; i sirr den for
sit/ fordi den haves hos Poeter. Men min Tiid er nu ikke/ til at 
indlade mig her i denne Difputation, hvor jeg otterne handler om 
Bysse-Krud. Mit Sporsmaal bliver ikkun dette? om ikke de Afn- 
canffe Morers bramdende Materie eller Byffe-Krud , hvorom Bi
ropen af Leon/ og Mariana have talt/ og hvortil ogsaa brugtes Lad
ning med Jern-Kugler/ haver varet nersten af famme Art og Com- 
pofition, fom vores endnu brugelige? Og folgeligen / om ikke de 
Chrisine have lcrrdt dette Arcanum af dennem / ved Begyndelsen af 
det xivde Seculo, etter da omtrent/ fom mand siden tid efter anden 
i Europa har raffineret? Det er jo en bekicrndtSag/ at deChymiffe 
Studeringer/ hvorafByffe-Krud u imodsigellgen er en Frugt/ bleve/ 
i de Seculis og forhen/ vel faa meget/ ja mere/ svede hos Sara
cener/ Araber/ og Morer/ i Africa og Asta/ end de bleve i Europa. 
Dette erindrer jeg mig etters at have lcrst/ at mand i fsrsiningen/ 
baade i Frankerige og Tydffland / holdte Kunsien hemmelig/ brugte 
den sparsom / ja ligesom undsaae sig derved/ som noget halv u årligt/ 
og ikke uden den yderste Nod at bruge/ ja saasom en umenniffelig mör- 
disk Knust/ stridende imod den lovlige gamle Krigs Brug. En an
den Aarsag / hvorfore Kunsien blev saa maadeligen i fsrsiningen 
brugt/ og at mand finder faa sparfommeligen talt derom / forend an. 
1380. har besiaaeti den Ubehcendighed at omgaaes ret dermed/ forend 
Haandvcrrket blev ved Tiid / Ovelfe og Eftertanke bedre lcrrdt/ og 
mand paafandt at giore Canonernebeqvemmere: Hvorom Cuicciar-
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dini i sin fMsieBog, pag. 2$. giver og nogenledes Forklaring. Saa 
beholdte mand og lange derefter, ja indtil i det XVibeSeculo, end
nu det gamle stags Artillerie, med Blider, Muurbrakkere, Tra- 
bukke og deslige, item Buer og Piile, tillige med Canoner og Bys
ser. P. Daniel bemarker dette rigtigen i hans Hiß. de la mu. Frang, 
livre (>. chap. 5. sigende t ’’Quoique les armes L feu aient avec le tems 
’’fait difparoitre les autres, on fçait toutesfois, que pendant plus de 
"deux fiecles on s’eft fervi en même tems des unes & des autres, 
’’puisqu’ il y avoit encore des flèches dans les dernières années du 
’’regne de François l. & même depuis.” Hvilket er üt sige, ind
til midt i det l6de Seculo ; Thi K. François I. dode an.1547. d. 
ult. Mart.

Vel burde her ogsaa tales noget om den beromte Engelffe Munk 
0g Alchymift Rogério Bacon ; Efterdi dog endeel ñfhñNs Profeflions- 
åvdre og andre chymiens Elstere, saasom vores Dr. Olaus Bor- 
richius , Dr. Morhof / og fiere, (ikke at tale om den Halliske Obfer- 
vatore, Tam.'X. DiJJert. XII. de Pulverepyrto, som er en lNeget Nlññdelig 
piece,) ville endeligen have ham til den ferste Krudmagere / oa at 
have beffrevet famme Kunst et heelt hundred Aar, fereiid Berthold 
Schwartz kom frem; at forstaae, naar denne sidste ffal here til det 
Aar 1380. Vist er dette, at Bacon / som levede i det xiiide Secu
to, og skal vare ded Aar 1284. har skrevet en liden Tradat, de se- 
cretis Mirabilibus Artis ¿r Natura ; (der er intet mindre end rar, som 
dog nogle ville meene, efterdi Len foruden flere Editioner, staaer t 
den Bal elske Penu artis a ur ifer æ > det Strasborgiske Theatro Chemico, 
ja og i Mangeti Biblioth. Cbymica.) Udi denne Tradat tilkiandegiver 
hand tydelig nok en flig Compofition. Paflagen er ey vidtloftig. 
Naar hand har talt om Igne Græco , og Luminibus perpetuis, 
fortfarer hand derpaa saaledes: ’’Præter hæc font & alia ftupenda 
’’naturæ. Nam foni,, velut tonitrus & corufcationes fieri poflunt in 
’ aere, imo majore horrore, quam illa quæ fiunt per naturam. 
”Nam modica materia adaptata, feil, ad quantitatem unius pollicis, 
’’fonum facit horribilem , & corufcationem oftendit vehementem, 

hoc fit multis modis, quibus civitas aut exercitus deftruatur, 
"ad modum artificii Gedeonis, qui lagunculis fradis & lampadibus, 

"igne



í 8o H, G, omBysse-Kruds Spfinbning _
’igne exfiliente, cum fragore inæftimabili, infinitum Madianitarum 
’’¿eftr.uxit exercitum, cum ZOO. hominibus.” DkN FtÑNtzos Blaife 
Vigenere, hñVkr, í (ÍH Traétat deIgne& jale(Theatr.Chem. 1 'om. V.p. ,7.) 
arriperet denne Bacons Lignelse, som Hand gier med Gedeons Kruk- 
ker , og fremstiller ret alvorlige», om de og ep kunde haver vcrrec globi 
ignei, quos granatos vacant, vélôlhe ignibusartificialibus inftruélx'. quae pul
veri bombar dico plane conveniunt. W?0rhofisi» Polybifiore ( Tom.II. lib.2xap.3s. 
er halv vred paa Camden, at hand udi sine Renames (jpng. so7o ikke 
har vildet unde sin Landsmand Roger Bacon den LEre as bemelte 
Invention, men Heller folge den gemeene Hob, med at lade flig Roes 
til en Tydff Munk. Jo. Dee, der har skrevet notas til bemelteBa
cons Bog, saavelsom Borrichius fie Ortu & progr. Chymiœ pag. 12(fi 
meene, at Roger Bacon haver med Fliid ffiult og fordult denne sin 
Kunst for Verden, og holdet den tilbage, maaskee for det me
get onde, hand saae at der vilde komme af. Herom kand enhver 
domme hvad ham lyster. Og mig siunes, at Thomas Hyde haver 
ikke saa ilde domt, i sin forhen ommeeldte Bog deSMUudio, naar 
hand sigerr „Poteft eiTe & fæpenumero contigit, ut diverfi homi- 
„nes in ¿iverfis regnis & climatibus degentes, in idem inventum 
„cafu inciderint, eorum ingeniis eadem methodo operantibus. 
„Qvod idem Rogério Bacono contigiiTe videtur, cum in id ipfum 
„fuopte ingenio inciderit, qvod poltea Anclitzen de Friburg, & 
„Berthoidus Schwartz perfecerunt & prodiderunt, & qvod olim a- 
„pud Indos & Chinenfes inventum fuerat, id qvod Chinenfes jaéti- 
„tant.„

Udi samme Secuio, font RogeriusBacon, haver ogsaa den for
nemme Theologus og Philofophus Albertus Magnus levet, og er 
dod an. 1280. Hannem have og visse Folk vildet unde den Priis, 
at have ffaffet de forste Stykker og Bysser, samt Krudet, ind i 
Verden. Naude udi sin Apologie pour les grands bommes, qui ont étéfiauf- 
fement foubçonnés de Magie, eiteret öet0M kN SktibkNt , som kaldes Jo. 
Matthæus de Luna in libro de rerum inventoribus. (Denne Jo. Matthæi 
Luneníis Bog er langt fra ikke saa anseeligt et Verk, som Polydori 
Virgilii, men bestaaer ikkun af faae Ark, og blev forsi, som et par
tus pofthumus, frembragt for liustt af Auétors gode Ven, den be- 
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remte Auguftino Juftiniano, Epifc. Nebienfi, til GtNUÑ 1520. siden 
er den trykt til Hamborg anno 1613. in 8.) Hans Ord linde saaledes 
Cap. 12. Albertus cognomento Magnus, Ordinis pr<e dicat orii facer do s, primus 
bombar dam, bombar dulam, & fclopum manualem excogitavit. MkN sñadññ 
Meening haver ey siden vundet nogen Credit -, og Naudé undrer à 
over, hvorfore Alchymisterne ikke have taget sig an at holde den ved 
lige; hvilket de dog kunde have giort med vel saa god sticel, som at 
strive / det samme Albertus havde Lapidem Philofophicum. Mand 
er ellers kommen efter/ at Rygtet om Alberti m. Krudmagerie haver 
grundet sig paa et af de Skrifter/ der er udgivet under hans Navn, 
og kaldes de Mirabilibus Mundi. Men hverken dette, ky heller et an
det/ som kaldes Alberti Experimenta, er hans Arbeyde; Lige saalidet 
som den lumpen Traéht de Secreti f Mulierum. Faae Skribentere i 
Verden have haft flig Vandheld i saa hoy Grad, som denne lcerde 
Mand / at faae Navn for saa stor en Mcrngde Lapperie og Snavs, 
som de aldrig havde tcrnkt paa: Og omendstiont hans bekicrndte 
Skrifter, i den Edition mand haver/ fylder allerede 21.storeFoiian- 
ter/ kunde mand dog vel fylde eu halv gang saa mange til , med de 
falste og fuppofititiis.

Men, da nu noksom af alt dette er at str'onne, dtt den gemeene 
Tradition, om Krudets Opfittdning circa an. 1380. er aldeles u rigtig, 
saa lporges/ hvad stal her da blive af Berthold Schwartz? Skal 
hand udmunstres af Historien? Eller maae hand ingen Kcudmager 
mere vcrre? Jeg svarer/ at ingen afDeelene er min Tanke , eller »nit 
Forsirt: Hand maae gierne vcrre Krudmager; ja ogsaa have et Sted 
i Historien: Det gicrlder kun om at finde det rette Sted, eller et 
ohngeftrrligt Aars-Tal, til ham. Hand maae og hede for migbaa- 
de Berthold Schwartz, og Berthold Weiß; baade Berrhoidus Co- 
lonienfis, og Goslarienfis ; Francifcanus, eller Benedicimus ; Alles 
niste ikke Bertholdus Cimber, fsrend dette Landsmandstab lovliger er 
bleven beviist. Men saafremt hand stal passere for den forste Kru- 
dets Opfindere, da faaer hand u omgcengeligen flyttes meget hoyere 
op i Chronologien, end enten Franciscanernes Historie-Skriver P. 
Lucas Wadding har satt ham, (nemlig an. 1365.) eller Dr. Achilles 
GaiTarus i sine Annaler (h. e. an. 1354.) Og siden Vil det endda 
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komme an paa / imellem ham og imellem Morerne i Africa og 
Spanien, hvilke af dennem der stal beholde SEren for Krudets 
Opfindning, eller dets Indbringelse til os andre i Christenheden. 
Hvis det endelige« var faldet nogen af de forfte Skribentere ind, der 
have talt om bencevnte Munk, i steden for deres almindelige Snak 
om anno 138O. at flytte hans Alder og Aars-Tal faa hoyt op, som 
Julius Cæfar Bulenger har giort in Hiftoria fui Temporis, Hb. W» 
var baade Schwartz og os andre, der har fordcervet saa megen Tiid 
og Umage paa at udfinde ham, steet en stor Tieneste. Thi Bulen« 
ger, saasom hand troede hvad hand havde lcrst/ baade at de Engelste 
havde havt Canoner i det store Slag ved Crefly an. 1346. ligesaa an. 
1354. og vilde dog have Berthold Schwartz conferveret, og hans 
Historie at stulde blive i stn Vcrrd, resolverede derfor at giore et gok 
flag deri/ og fastscrtte atbemelte Munk havde opfundet Kunsten an. 
1330. Thi saa striver hand ad an. 1557. temporis per Sodales 
”S. Auguftini China cognita & luftrat a eft, ubi tormenta muralia 
"ante annos ZOO. in ufu fuifte produnt : qvæ in Europa anno IZZO, 
"reperta per Bertholdum Schwartzium Monachum & Alchymiftam, 
"mox ad bella pugna Crefliaca adverfus Gallos fub annum 1346. ab 
"Anglis translata, tum a Danis & Venetis anno 1354. ufurpatafunt.” 
Dog er/ foruden hannem mig endnu en anden forekommen, der 
har samme Meening, nemlig en Spanst Capitain, ved Navn 
Diego Vfano, i hñNs Ir atado de Artilleria, trykt til Brystel an. l6l2. 
Hand siger ligesaa, at den Tydste Munk hittede paa Kunsten ved det 
Aar 1530. Skal jeg nu ogsaa forklare, hvad mig er indfalden, da, 
som jeg ikke kand holde for anstcrndigt og tilladt, efter en saa temmelig 
gammel Tradition saagandsteat negtt, det jo en Tydst Mand, med det 
Navn Berthold Schwartz / (enten Munk / eller Philofophus Chymi- 
cus, eller begge Deele) har vcrret til, og har laboreret i Chymien, 
saa og giort Krud; Saa meener jeg, at mand/ indtil videre / kand 
siette hans Alder ved an. 1354. efter Achillis GaiFari authoritet, som 
pleyede gemeenlig at have gode Documenter for sig. Saa meener 
jeg ogsaa, at forend den Tid stal mand i Tydstland have vidst li
det af Krud at sige, og/ om mand end havde hort derom, ikke vidst 
at giore det. Men da Kunsten dog alt tilsorne vidstes i andre Lande, 
og blev der fordult som et fiort Arcanum, haver denne Tydste Aichy- 
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mitt indseet denne Hemmelighed, og endelig treffet derpaa; faa at 
hand er bleven dets forste Opsindere i Tydffland. Om Conftanti- 
nus Ancklitzen har vcrret hans Collaborant; eller denne ligeledes til 
Freyburg har laboreret og fundet det, imedens Berthold Schwartz 
var til Colne, eller andensteds, lader jeg vare «-decideret Skulde 
dette dog ikke sinde Bifald, da har jeg endnu een anden Glatning 
i Htnderhold; for ikke at falde i Ugunst hos dem, der endelige« og 
absolute, med Michael Majer og hans lige, ville have Bysse-Kru- 
det regnet til vera inventa Germaniæ ; Nemlig jeg veed da ikke bedre, 
end at giere den gode Schwartz endnu et hundrede Aar aldre, efter 
Mester Hemmerleins etter Malleoli autoritet, som siger, at hand 
var til, hen vcd 200 Aar for hans Tud, hvilket bliver da circa an
num 1250. Hvorved og dette vindes, at ingen kand faaledes betage 
Tydffland den LEre, at jo Kunsten hos dem, og ved een af deres 
Landsmand, er bleven forst t Europa funden, og det forend Roge- 
rius Bacon, eller nogen Frantzos eller Spanier kunde have nogen 
Deel deri. At nu Kr ud et ikke blev brugt, eller noget omBombardis 
erfares, forend i Seculo X1V., hvem kand dertil? Men at sige min 
oprigtige Meening, da haver vist nok Malleolus gjort Regningen alt 
for rum, saa at vel meget, ja over et halvhundrede Aar i det ringe
ste , faaer deraf at afkappes. Thi ikke at tale om faa mange andre 
Skribenteres Uvidenhed om Tingen, er den eniste Ægidu Coiumnæ 
Stiltiendhed hos mig faa vigtig, at ingen stal bilde mig ind, det 
mand havde Krud og Canoner i Europa i hans Tud, og hand dog 
intet derom havde erfaret.

Werde Afhandling.
KWig staar endnu det Mude Stykke tilbage, fom ssal handle om 
SW dm almindelige Tradition, at Krud og Stykker bleve aller- 
forst brugte i Italien, den Tiid Venetianerne havde Krig med Ge- 
nueferne, og beleyrede dem ved Chioza, (paa Latin kaldet FoiTa 
Clodia, og af somme Clugia, hvoraf samme Krig kaldes Bellum 
Clodianum etter Clugienfe.) Den begyndtes an. IZ77. og varede 
indtil an. 1381. Ingen kand sige andet, end det jo bemelte Tradi- 
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tion, at Stykkerne da forft bleve opfundne , er mangfoldigén bevid- 
mt, igientaget og stadfæstet af store Skribentere/ og fnart af det 
beste flags Historie Skrivere. Hvem ffulde da andet sige/ end at 
Tingen maatte vcrre sand og rigtig? Og det er den dog alligevel ikke. 
Saa vanffelig og indviklet en Ting er undertiden/ ogpaa visseStce- 
der/ Veritas hiftorica, og saa stor Forvarlighed/ samt vidtloftig Ef- 
tersogning og Lcesning giores undertiden fornoden til at udfinde den. 
Omendffiont nu bemelte Fortcelning findes i en mcrngde andre Bo
ger, saa vil jeg alligevel nu allene mrvne de Jralicrnffe/ som have 
frembragt den/ og af hvilke virkeligen alle andre have taget den. 
Deraf er da den forste, og, saavidt mig endnu er vitterligt , den 
celdste , Blondus Flavius, i hans Histories Decadis II. libro X som si
ger, at Venetianerne udsendte en Capitain, ved Navn Joannes Bar- 
badicus, med ioo smgae Fartoy, Slupper og Baade, og en Bom
barda PÑÑ hver af dennem / hvilket var den Tid en gandffe nye in
vention , og hver Skud fåede 2 eller 3 Menniffer af Genneserne. 
Og i den zdie Decadis forste Bog siger hand: "Bombardas, novum 
”certe infirumentum, qvo Venetos in Italia primos bello Clugienfi, qvod cum 
’’Genuenfibus gefferunt, Germanis miniftranribus, ufisfuijfe, oflen- 
"dimusT Efter hannem kommer Platina, in Vita Urbani PP. VI. og 
ffriver det endnu klarere: "Hac etiam arte Barbadiern ufus eft: 
''Inventa tum primum a qvodam Teutonico bombarda fuit, a fono & tonitru 
’’fie diéta. Ñulla erat fcapha Venetorum, nullus lembus, qvi non 
’'duas bombardas, & eo amplius haberet : qvibus multiGenuenfes, 
°’ut a re info lit a, nec ad praecavendum fita, opprimebantur.’’ SelVfiNN- 
Mt Platina, Udi sin Hifioria Mantuana lib. 3. NÑñr hand lNtklder, ñt 
Francifeus Gonzaga forsiunede sine Fæstninger med Bombardis circa 
an. 1390. tilfoycr Hand dette: "Hoc genus infinimenti paulo ante, bello Ge- 
"nuenfi,. excogitatum fuerat." Machiavellus in Hifioria Florent, lib I pag.fz, 
„Tra i Genouefi &i Venetiani per Tenedo Ifola nacquero guerre 
.„importantiffime, per le quali ft diiiife tutta Italia ; nella qual guerra 
'f'urono prima vedute le artiglerte 3 iflrumento nuouo trouato da i Tedefchid 
Joannes Candidus in Commentariis Aqvilejcnfibus lib. 7. „Genuenfes 
„poft longam pugnam Joannes Barbad!cus armatis lembis qvibus- 
„dam imp otitis bombardis, illatempefiate apud Teutonas inventis, tanta re 
„infintaperculfis, facile repulit.,, Antonius Sabellicus Ennead, IX.
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lib. IX. ,,His certaminibus qvidam autores fünf, hominem Germani 
„fengvinis, ignobilem alioqvi, tum primum bombarda ufum Venetis oßendißef 
„cui a fonitu fit nomen inditum : Hujusmodi machina haud uno in 
„loco Veneti jam inde ufi dicuntur ad hoftern procul inceftendum; 
„Qva Genuenfes clade, qvoniam id malum adhuc ignotum eßet, haud me- 
„diocriter affefti funt.„ Og endeligen Genuesernes egne tvende Hi- 
ftorici: Forst Auguftinus Juftinianus, Epifcopus Nebienfis, Anna- 
Uum Hb. 4. foi. 145. ijbov hand ffriver f at Venetianerne havde udi oft- 
bemeldte Aétion „la moltitudiiie di bombarde’, ritr ouatedi novo per 
rqueflo tempo - - & feguiva 1’effeto, non potendo i Genôuefi fchif- 
„fare i eolpi delle bombarde : £)fl stden fol. 147, Veneziani aueuano 
„edificata una fortezza ful porto di Chioza con le bombarde, ï ufo 
„delle quali non haueuano anchor Genôuefi, e tirauano & all’ armata, & 
„a quelli di dentro.,, Derncest den anden og yngere, for sin herlige 
Latin beromte Vbertus Folieta, Hiß or. Genuenf. lib. s. ,, Genuenfes 
„inprimis a bombardis lædebantur, qvas fingulas fingulæ (Veneto- 
,,rum) feaphæ vehebant : qvod novum tormenti genus, tunc primum in

Italia auditum, Genuenfes nova rei fpecie obftupefactos inprimis turbabat, 
„cum fingulis illarum ictibus duo, aut tres, aut plures etiam mor- 
„tales exanimarentur,,,

At nu alle disse Aufforitates, i hvor gamle, ttpartieffe, heel 
reputeertig?/ og fast i alle andre Ting trovcrrdige, de end ere, dog 
flet intet due, eller bor og kand gié, til at beviise den omtalte 
Ting, det skal jeg strax giere beviist. Jeg vil ikke tale om, at de ere 
ikke gamle nok; helst nåar mand kand finde nogen aldre, og allerhelst 
naar mand haver dem der levede, og vare med og saae Tingen, da 
den foregik: Thi mand maae lee ad den Jesuit Carolo de Aqvina, 
fom siger, at Laurentius Valla kand best atteftere om Sagen, qvi 
fere ecqualis fuit Bombardis inventis : Og derpÑÑ forer hand N0glk Ord 
frem , om Venetianernes Krig ved Fodam Clodiam, fom aldrig ere 
skrevne af Valla, men staar hos Volaterranum, en yngere Skribent 
end Valla er. Men hvad denne sidste anbelanger, da har hand intet 
talt, om Bombardis, uden hvad lom nok lader sig forsvare, og har 
ingenstcrds bekrceftet den Meeuing, som Carolus de Aqvino er for. 
Ak hand og VO$f«eqv(dis fere bombardis inventis, har hverken hand sel» 
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sagt f cy Heller er det sandt. Hoved-Sporsmaalet bliver her dette/
om nrand haver nogen Venetianst Hiftoricum, der bevidner r at 
Bombardæ bleve allerforst brugte af Venetianerne i deres Krig mod 
Genueserne ved Chioza/ og at dette flags Machiner vare tilforne ip 
bekicrndte i Italien , og i seer for Genueftrne ? Dertil svarer jeg 
Rey; Aldrig en ceñiste Venetiansk Hiftoricus har skrevet fligt. 
Ja Antonius Sabellicus selv / da hand skrev stn Venetiansk Historik/ 
haver ikke vovet at flette det deri/ nemlig fordi hand flet intet deslige 
havde fundet i Republiqvens Annaler eller Mémoires ; omendskiont 
hand lcenge derefter haver indfort det i sit andet Verk, kaldet Enneades, 
som er et flags Hiftoria Univerfahs ; (dog indfort det paa andres 
Credit, og med saadan Forord : qvidam audiores fimr, hensigtende 
dermed uden tvivl til Blondum og Platinara.) Bartholomæus Fa- 
cius, en fod Genuesiff Undersaatt/ har skrevet en egen Historien 
Bello Clodiano, hvilken haves in Thefauro Antiqvitatum ¿r Hifioriarum Italie ; 
og der soger mand det ligeledes forgicrves. Den store Mand Andreas 
Naugerius, Republiqvens til Venedig egen Hiftoriographus, sñL og 
Ambassadeur til Keyser Carl V. 0g til Kong Francifcum I. har efter
ladt en Historie paa Jtalicrnst/ hvilken nu forst for faae Aar siden er 
fremdraget for Liuset / ved Muratorii Omsorg / i den xxm. Tomo 
Scriptorum Italie: Derudi sindes den omrorte Krig ved Chioza vidt- 
loftigen beskreven; men om Bombardis ikke eet Ord/ at de den Tud 
forst bleve brugte. Carolus Zenus var Venetianernes General, ime
dens de holdte Genueserne beleyrede ved Chioza: Hans Levnets og 
ypperlige Bedrifters Historie er beskrevet af hans Sonne-Son / og 
bemeldte Krig til noye sammesteds fortalt. Derndi findes virkeligen 
Bombardæ ncrvnte/ som bez der bleve samme Tud brugte/ men lkke 
som nogen nye invention. Saa at den kloge og meget flittige Mand 
Aubertus le Mire, fordum Dom-Herre i Antwerpen og Bibliothe- 
carius til Bryssel/ haver havt stor Aarfage til at strive/(udi sit Chro
nico, som hand har tilfoyet Sigeb. Gemblacenfis og andres Kroniker/ 
og hvor hand ved an. 1330. gior vubia imod ben gemene Tradition,) 
nemlig dette at strive: "Atqve, ut de annorum difcrepantia nihil 
"dicam, qvis Germanum Monachum Venetorum fe bello immi- 
"fcuiiTe crediderit? Aut fi ita qvis eiTe contendat, qvæ eft illa, qvæ- 
"fo, Venetorum hiftoricorum fcriptorumve ignavia, ut tamprodi- 
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“giofam tamqve peftilentem machinam a Monacho inventam fuis- 
“qve traditam non commemorent?,,

Men disse nys bencrvnteSkribentere tilhobe, Sabellicus, Facius, 
Naugerius og Jacobus Zenus, sññ anseelige som de 0g ere, saadog, 
hvad vores Qyæftion betreffer, kommer de intet imod en Tre eller 
Fiire meget celdere, der have levet paa selvsamme Did, da Krigen 
ved Chioza blev fort, ja til deels have sect og erfaret selv hvad der 
foregik. Den forste heder Raffain eller Raphael Carefmi, Cancel
li ere della Signoria de Venezia, som var een af de redelige Patrio
ter, der udi Republiqvens yderste Nod, da Genueserne havde ind
taget Chioza, tilbode stg med Liv, Gods og Formue at komme Fae- 
dernelandet til hielp, og bleve siden, efter Krigen var endet, velbe- 
lonnede derfor. Hand, Raffain, gik og selv med sine Folk i Krigen, 
imod Genueserne, an. 1379. og underholdt paa sin egen Bekostning 
et Antal Mandffab, som kostede ham store Penge. Siden har hand, 
udi en Continuation hand har ffreven til Andreæ Danduií, fordum 
Doge til Venedig, hans cbronicon, indfort et omstændeligt Dag« 
Register paa hvad som passerede i bemeldte Krig. Og efter hans u- 
imodsigelige Vidnesbyrd, (faavel fom de andres, jeg strap efter stal 
ncrvne,) er det saa klart som den linse Dag, at Stykker eller Bom
barda? var ingen nye Ting i denne Krig: Ja langt fra, at de bleve 
brugte allene af Venetianerne; Thi begge deres Fiender, baadeGe- 
nueserne, saa og Paduanerne, havde lige saavel Bombardas i stor 
Mcrngde , og ffiode undertiden vel saa stcerk paa Venetianerne og de
res Vcrrker denned, samt og til Soes paa deres Galejer, som Ve
netianerne paa dem. Herpaa kunde anfores af hannem mange paf- 
fages til Beviis; Men jeg vil ikkun for kortheds ffyld, udvcrlge den 
om Aétionen tit Soes af den IZ. Junii 1379. hvori Genueserne med 
et storre Antal Galejer, som alle havde Stykker paa, fatte an paa Ve
netianerne, imedens ogsaa de andre Genueser, som vare indfluttede 
i Chioza, ligeledes beffiode dem med Bombardis ; Og da siger Raf
fain Carefini : “Non obftante, qvod hoftes a fronte fanuenfes, aut 
“in Clugia detrufi a latere, niterentur cum bombardis Galeas noflras of- 
1 fendere, Divina clementia mirabiliter operabatur in nobis; erant 
“enim 33. galeæ fibi invicem fimul junétæ, ad remorum extenfio- 
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“nem conriguæ ; terribili./fimi bombardarum lapides copiofc 8c fine inter- 
“miilione exibant. Nullus tamen unqvam galeam aut hominem 
“tetigit : incredibile auditu, mirabile vifu. Cadebant namqve ante, 
“vel poft,.feu inter remorum palaturas - - - - . Ducalis 
“galea majori bombardarum 8c hoftium periculo fubjacebat.“ Sññ 
siger hand og strap tilforne, at forend de komme hinanden saa ncer, 
aliquamdiu hine inde bombar datum, ffm Vl endNU fíflC/ Ñt de spillede forst 
paa begge Sider noget med Canonerne. Item, paa en anden 
ELrd, om Paduanernef Genuesernes allierede, hvorledes de med 
deres Stykker vilde forhindre Venetianerne at kaste Folk ind i en Fæst
ning ! “Licet undiqve in formam crucis machinæ 8c bombardee (Padua- 
“norum) non cejfarent, tamen noéte, invitis hoftibus, auxilio opti- 
“morum virorum recepto, hoftilis rabies, dum pugnat, dejicitur.“ 
Og dette maae vcere nok af ham, som vidner om det/ hand selv var 
overværende f og tog sin Deel udi med sine Medborgere. Den an
den skal vcere Daniel Chinatius (paa Jtalicenff Chinazzo.) Hand le
vede ogsaa paa samme Tiid, var ncervcerende, saae og hordte hver 
Dag hvad som ved chioza blev foretaget: og har derom forfattet 
een rsaa omstcrndelig Historie/ som i Verden kandforlanges/ kaldet. 
Chronica della Guerra di Chioza tra li Veneziani e Genouefi. Heri finder
mand Bombardas overalt/ hos Venetianerne, paa deres Galejer/paa 
deres opkastede Volde, paa Taarne, Slotte, ogUdenvcerker, i Hav
nene og hvorsomhelst enten Anfald eller Forsvar var fornoden. Saa 
tresser mand dem og ligefuldt paa iGenuesernes Skibe, og paa de
res Verker, som de opkastede t Chioza, plantede imod Venetianerne; 
ja man fornemmer ligefuldt af dem hos Paduanerne, der holdte med 
Genua imod Venedig. Sligt lceser mand hos denne Au&or ikke eet 
steds, men ioo, Steder, sommetider 3. a 4. gange paa hver Side. 
Naar mand kommer ti! den Aétion, hvorom Le almindelige og for
hen opregnede Skribentere, Blondus, Platina og Vbertus Folieta 
tale, og hvori Canoner / efter deres sigende forst ffulde vcere skete 
(dette var in Augufto 1379.) da heder det hos Chinazzi : “E le bar- 
“chetti, de’ Veneziani faceuano gran danno a’ Genouefi, perché 
“andauano íbpra le fecche, & ogni barchettahaueua una bombarda in pr ua, 
“8c feri u a no le galere Genouefi in cofta; e di continuo iui era gran 
“battagiia.“ I oftobri derefter, da Venetianerne tr^ngde sig ind
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i Brsndolo/ som Genueserne for havde bemcegtiget sig/ heder Det: 
“E qui Veneziani fecero gran battaglia con Genouefi, tirandofi, daU' 
'‘una parte, e dalT ultra, moite bombarde, e verettoni con grandiflimo 
“ftfepito, e melli di Br onde lo bombardauano ' contre le galere Veneziani „ 
Sannnesteds forklarer hand Aarsagen f hvorfor Venetianerne bleve 
Mestere af den Paß ved Brondolo, iblant andet fordi de udi famme 
Aétion havde flete Bombardas, end Genueserne. Endelig, in Janu
ario 1380. fortceller hand om den Rod og Forlcegenhed/ som G nue- 
ferne vare omsider komne udi/ da De saa lcenge havde vceret indflutte- 
de L Chioza, hvor de singe Mangel ikke allene paa Levnets Midler/ 
men fornemmelig paa Krud til deres Bombardas. Og da siaaer der 
sññledes - “Era giå a’ Genouefi, che erano aíTediati in Chioza, man
icata la Vittuaria, tuori che il pane, che poco anco era perdurare, 
“ne haueuano piú polvero da Bombarda. Og Derpña hvorledes deres 
“Bundsforvandte Francefco Carraria, Herre ñf Padua / fersogte at 
“undscette dem/ med 40. vel bevcrbnede Barqver, som vare forsiu- 
"nede med Victualler, Munition , e maffime di polvere da, Bombarda.,» 
Fiere PaíEges finnes rnig ikke at vcrre Umagen vcrrdt / det jeg opreg
ner af denne Hiftorico : Hvis Fortcrlninger siden en anden Kronike- 
Skrivere , Andrea de Gat ari, troligen haver efterfuldt, og saa got som 
htél infiereret i sin Ifloria Padotiana -, sñS at dkt ikkt gl'orcs Bkhof at 
rage bemeldte Gauri til Hielp i denne Qyæilion, eftersom hand ha
ver alk det selvsamme, som Chinazzi. Det Fierde Vidne, jeg har lo
vet/ er een ved Navn Andreas de Redufiis de Quero, i hans Obre, 
meo Tarvifino, som begynder fra Anret 1368. og endes an. 1428. Hans 
Fader og Farbroder havde vceret hoye Officiers i Venetianernes Kri
ger/ end ogfaa forend den Krig ved chioza, og hand underretter 
os , at Venetianerne havde Stykker eller Bombardas an. 1376. i den 
Krig med Hertug Leopold afOsicrrige. Ellers om Krigen ved Chio
za leerer mand af hans Narration det samme, som afde forbemeldte 
andres. Om Francisco Carrara, den Paduaner/ (som hand stedse 
kalder Carrigerum, ) siger hand : fixis bombardis, ac machinis credits, die 
nocluqve non cejjabat, contra Venetorum caflellum projicere. Hvilket horer 
til annum 1378. Paa et andet Stced staser der om Genueserne: 
ílNec cejjabant galéœ fianuenfiwn bombar dare, & alia bellica instrumenta 
iadverlus Cocham & baftitam (Venetorum) emittere. Og kort
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Derefter: Duodecim ganzaroU Paduam navigantes non cejjabant continue bom- 
bardare adverfus Cochant <¿r parafchermos Venetorum.

Nu da det saaledes er aabenbare, og meere end noksom beviist, 
det Traditionen om Stykkers og Bysse-Kruds allerforste Brug ved 
Chioza, og at Venetianerne havde dem allene, og ikke Genueserne, 
er falst; Saa staaer tilbage, at eftersoge, hvor gammel da denne 
Videnskab var i Italien. Skal mand troe den sidst bencevnte Skri
bent Andreæ de Reduíiis, da var den endnu saare meget nye. Hand 
begynder sin Historie, eller Chronicon Tarvifinum, som jeg for sag
de, fra an. 1368. Hand fortår da, at udi A aret 1376. den 13. 
Junii have hans Fader Thaddanis de Quero, og Farbroder Galeazo, 
med 300. Mand anfaldet en Standse, hvor nogle afHertug Leopolds 
Folk vare inde , og bemægtiget sig den; og der, siger hand, blev 
den forste ààâ seet og hort iItalien.Saaledes liude hans Ord: 
Et Illa hor a bomb ar della parva, qvæ prima fuit vi fa & audita in partibus Ita
lic, conduela per gentes Venetorumcajú percuffit Rizolinum de Azonibus, cum 
debilitate brachii. Siden beretter hand, at der (udi samme Aar og 
Manned, ) de Hstcrrigste, nemlig Hertug Leopolds FE havde ta
get Quero ind i det Trevisanske, og bygget der tvende Blok- 
huuse, komme Venetianerne, og toge Quero tilbage, ved Hielp af 
Bombardis, Og som dette efter hans Formeening, var den forste 
gang Canoner bleve der i Landet brugte, meddeeler hand en Bestri
delse deraf, lmdende saaledes: ’’Exercitus Venetorum Qyerum per- 
’’tranfit, & ambas baffitas viriliter impugnat, vi tamen bombarda- 
' rum: qvæ ante in Italia nunqvam vifæ nec auditæ fuerant", qvas 
’’Veneti mirabiliter fabricari fecerunt. Eft enim bombarda inftru- 
’’mentum ferreum, fortiffimum, cum trumba anteriore lata, in 
’’qva lapis rotundus ad formam trumbæ imponitur, habens Can
tionem a parte pofteriore fecum conjungentem, longum bis tanto 
’’qvanto trumba, fed exiliorem, in'qvo imponitur pulvis niger, ar- 
’’tificiatus cum falnitrio & fulphure, & ex carbonibus falrcis, perfo- 
’’ramen cannonis prædiâi verfus buccam. Et obtufo foramine illo 
"eum concono uno ligneo intra calcato, & lapide rotundo prædiétæ 
’’buccæ impofito & ailentato, ignis immittitur per foramen minus 
’’cannonis, & vi pulveris accenfi magno cum impetu lapis emitti
tur. Nec obftant muri aliqvi, qvantumcumqve grosfi. Qvod tandem 
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’’experientia compertum eft in guerris, qvæ feqvuntur. Qvíbus 
’’qvidem bombardis tunc lapides eruétantibus, homines putabant 
’’defuper Deum tonare/’ Jeg tilstå'/ flt denne Bkffkivelst ñf en 
Bombarda, et ikke itæt saa smuk eller PÑÑ faa got Lalin/ som den 
Bartholm. Facius hat givet in Hißoria AlpbonfiRegis, lib. 6. ellet som 
Franc. Patricii kt de Regno & Regis inflitutwne, lib. 7. tit. 6. Alligevel 
hat den sin merite fot sin Noyagtighed og Naïveté. Men at kom
me til vores Sag iglen; Saa er det langt fra, at jeg holder den af- 
giort med dette Vidnesbyrd. Jeg er en Tiener of Signore Andrea 
de Redufús de Quero; og om hand og hans Hr. Fadet havevcereti 
den Indbildning / at Bombardæ aldrig vare stete i Italien / forend 
an. 1376. da march strar trr Aar derefter finder dem hos Genueser og 
Paduaner , Venetiens Fiender/ i hundrede Tal, og i almindelig 
Brug hos alle Folk i Italien r da kand jeg ikke faae fligt i min Ind
bildning. Petrarcha, som vat dodtu Aar forend an. 1376. stadfcrster/ 
at de vare og almindelige i hans Tiid : Hvilket Vidnesbyrd den sunde 
Fornuft siger at vcere meere bevendt/ end hvad ådda-us, Galeaza 
og Andreas, og en heel Skok Herrer de Reduilis, derimod foregive. 
Ja den gode Andreas haver herudi givet en Prove af sin svage Jhu- 
kominelse ; da hand udi samme sin Bog, ved det Aar 1373. som var 
tre Aar tilsorné/ har berettet/ atFrancifcus de Carraña, Fyrsten 
af Padua/ kastede en Skandst op/ imod Venetianerne/ og befaste- 
de den med bomb ar dis machinis qve & aliis bellicis inftrumentis. Xílillfí)
haver mand endnu en Auétorem, der er baabe noget Mere end 
bemeldte Andreas, saa og bedre Vidnesfast / Za ulige rigtiger 
Hiftoricus; nemlig Galeazo Gataro, en indfod Paduaner/ som 
blev brugt af sin Herre Francisco de Carraña i anseelige Bestillin
ger og Gesandtskabet/ fra anno 1370. af og siden efter: og samme 
Mand dode an. 1405. Hos hannem / i hans Hißoria Raduana, finder 
mand Bombardas, hos Venetianernes Fiender / nemlig dem af Pa
dua/ i mcengde/ idet Aar 1372. in Novembri, hvor det heder: 
’’Mefler Simon Lovo mando à Padoua per bombarde infinite, leqvali 
’’vennero di prefente, e tutte quelle, dove erano di neceffità, fu- 
”rono difcaricate, e ora nel campo de' Venezlane git tat e : per Ia qval coià 
”con gravi lor danni, e con moltitudine di morti e reriti in qvanti- 
”tà, convenue loro ritirarft in chiparte-, E fu li ferito Meß'er Fri derico 
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”Todefico lor Marfcalco di una bombarda, per modo che poco paJJ'ato gli convenue 
’’moriré. " Derncest in Decembri samme Aar, kommeren Venetianff 
Efqvadre af en hoben Galejer og smaae Skibe, og anfalder en P-- 
duanff Fcestning: Men Commandante» derinde forsvarer sig§^- 
Uardamente con bombarde e fcbioppetti, e balefire. Og ligeledes continue- 
rerdet, alle Aar igiennem, hos bemeldte Autor. Endnu en anden 
Jralicrner, in Chronico Placentino, ffrèver / ved selvsamme Aar 
1372. "On. Galeaz Vicecomes ad recuperandam civitatem Aíten- 
*’fem mittebat magnam copiam hominum, manganorum, bombar- 
”darum, & aliorum generum armorum pro expugnando. - - - 
”Sed gentes diéti Domini Galeaz non poterant manere, qvia qvoti- 
”die occidebantur à baleftreriis Januenfibus, & a manganis & bom- 
''bardis eorum. Hvoraf vi see , at Genueserne havde der dette flags 
Skyt, 8. Aar, forend det foregives ar have vceret dem saa gandffe 
ubekiendt ved Chioza. Derfore bliver min Slutning, at det mane 
endnu vcere temmrligen celdere, saavel hos de andre HerffaberiJta- 
lien f som hos Venetianerne, og vcere uden ald Tvivl der indfort 
nogle Aar forend an. 1360. Da jeg derhos gierne lader gicelde saa 
meget af den almindelige Tradition, det Venetianerne kunde have 
vceret de forste, fom have bekommet Kunsten fra de Tydffe. Mand 
veed jo i at Venedig , og samtlige andre Italicenffe Herskaber havde 
stedse Tydffe Officerer og Soldater i deres Tieneste, saa ofre de hav
de Krig. Hvis ikke Perrarchæ Vidnesbyrd var i Veyen, ffulde mand 
leet falde paa, det den gamle Munk Felix Faber, udi hans bufloria 
Suevorum (Jib. I. cap. s.) havde troffen det rigtigste Aars-Tal, naar 
hand ffriver: "Anno Domini MCCCLXVIÏ. dum qvateretur Italia 
"gravibus bellis, excogitata fuerunt multa ingenia b elite a a Th eu to n i- 
"cis foldatis : inter qv<ebombard# inlucem profitere, qvas necGræcos con- 
<ftra Trojanos, nec Romanos contra Suevos, nec Aflyrios contra 
"Judæos credimus habuiffe.,, Men, foruden Petrarchæ Ord, ri
mer det sig ingenlunde med Fornuften, at Jtalicenerne, der havde 
endogsaa forend an. 1350. u ourgcengeligen hort tale om Bombardis 
og deres Brug hos andre Nationer (hvilket er noksom bevlist af Vil- 
IanR der er dod an. 1348.) ffulde ikke strap have vceret om, at for- 
ffaffe sig samme flags Vaaben; og Venetianerne at have giort der
med en Begyndelse.
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Vel havde jeg forhaabet, at skulde faatt en ftor Hielp og Oplius- 

ning af den ypperlige Muratorii Anmerkninger, udi hans Anñqvíta- 
tum Italicarum medii ævi Differt añone XXVI, hv0P der handles de Militia 
fecularum rudium, og hvor hand retteligen ogsññ paastaaer f det Krud 
og Stykker vare til lñNge forend Venetianernes Krig ved Chioza. 
Men hand anbringer flet ingen fleere Vidnesbyrd end (i.) det flfVii- 
lani om Feldtflaget ved Cressy an. 1346. derncrft (2.) et af Continua- 
tore Nanga ad an. 1356. hvor Canoner staae navnte; (3.) de bekiend- 
te Petrarchæ Ord/ og til sidst (4.) de forhen omrorte StcederafAn- 
drea de Redufiis. Endeligen i sin XXIX. Dijfertañon de Speffacuhs, 
erindrer hand (5O det Fyrverk til Vicenza an. 1379. Meere har den
ne i vort Seculo larde sie Jtalianer ikke observeret; og, til min ikke 
liden Forundring, hverken ncevttt RafFain Carefini, Danielle Chinaz- 
zo, Galeaza og Andrea de Gaf a ri, Chronicon Placentinum, eller no
gen anden mig ubekiendt. Jmidlertiid haver jeg havt min Fernoyek- 
se i dette Arbryde, og profiteret Skrifter og Kroniker/ fom vel-
bemcrldte store Mand haver beriget den ftuderende Verden med, udi 
de 27. Bind af Scriptoribus rerum Italicarum, foruden hvilke Boger ikke 
noget havde verret at udrette, i denne .sidste Afhandling om Stykkers 
og Kruds LElde i Italien, men ikkun blot allene at lade staae derved, 
hvad som Befoldus, Aub. Miræus og Naudams havde sagt tilforne. 
Den i Hiftoria litteraria vel erfarne Jacob Friderich Reimman Su
perintendent i Hildesheim, haver enftcrds i sin Einleitung in die 
Biflor, litterariam der TeUtsthm, (Part. 3. Conñn. 2. pag.477,) ynsset, at 
nogen vilde paatage sig den Meye, at sammendrage Historien af Ar
tilleriet, og forsikrer , at dermed skulde Intereffenterne i Republ. 
litteraria ffee megen Fornoyelfe. Det er ilde, at samme larde Mand 
er juft dob for et Aars Tiid siden, forend jeg af hannem i det mind
ste kunde have bekommet en Compliment, for der lidet Stykke, som 
jeg nu har tilveye bragt og fourneret, saalom et ringe Capite!, eller 
tn Præliminar-Difcours til saadant et Verk. Af andre, gier jeg mig 
saare lldet Haab om, at faat nogen Tak, ja maaffee ikke en venlig 
Mine eller et got Ord af nogen Artillerist , eller hvem andre der on> 
gaaes med Krud og Bysser.
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Endnu een Anmerkning kand jeg ikke efterlade at giere/ forsaa 

mange cerbare og anseelige Historie-Skriveres, Blondi, Piatinæ, Machi
avelli, Juftiniani, Folietæ og fleres ffyld , deunem vi nu have hort udi 
omtalte Sag at vcere urigtige Vidner ; nemlig hvoraf dog saadan Urig
tighed og Vildfarelse kand vcere kommen, stråledes at difle indfodde 
Jtalicener og lcerde Mcrnd, og efter dennem saa mange u tallige an
dre/ have ftatueret og fastsat/ det Krud og Bombardæ ferst bleve 
stete og brugte an. 1380. i Italien / ived Chioza. Thi naar mand 
dispmerer om flige tvivlsomme Sager / er det ikke nok, strar mand 
har fundet nogen Irring, at mand da uden Barmhiertighed afsiger 
en Fordemmelses Lententz over dem, den findes hos: Men en god 
Criticus bor randsage/ hvorfra den kommer, og hvad Aarsag der 
kand have vcrret til flig Vildfarelse. Jeg haver da eftertcrnkt Sagen/ 
og veed ikke bedre at kunde forklare de»/ end stråledes : DenKrig imellem 
Genueserne og Venedig paa oftbemeldte Tiid var een af de allermer- 
keligste i Italien i nogle hundrede Aar at regne. Genueserne finge i 
en hast saadan en Overhaand/ ved een og anden Seyer til Secs, at 
aldrig har Venedig vcrret sin Undergang ncrrmere, end den Tiid. 
Alle Menniffer og heele Europa, hvis Syne vare henvendte til den
ne Krig, Holte bemeldte Republiqve forloren. Og hvis Genueser
ne havde taget Tiden i agt / og vidst at profitera af deres 
egen Fremgang, var det ogsaa ffeet. Men i den Stced, 
de efter deres sidste Seyer ffulde gaaen lige ind paa Staben Venedig/ 
lode de sig forfere af deres Bundsforvandte Franceico de Carrara i 
Padua , fom havde i Forbundet betinget Chioza for sig, at de ferst 
vilde gaae derind/ og bemcrgtige sig bemeldte lioet Land. Imidlertid 
finge Venetianerne Tiid / at komme ud af deres store Conttemation, 
eg ved Bergernes Troffab og Nidkicerhed at faae de ypperligste An
stalter giorte til deres Forsvar. In fumma Venetien udrustede paa 
nye til Lands og Vands/ spendtealleKrcrfter tilsammen, omringede 
og beleyrede Genueserne selv / inde i Chioza. Og vist er det/ at de 
paa selvsamme Tiid lode varve en god Deel Tydffe Tropper ; havde 
ogsaa uden Tvivl bestilt fra TyDffland / (og som jeg troer, i Äugs- 
borg,) et storre Antal Canoner/ end de selv havde tilforne. Her 
vendte nu Bladet sig om; Venetianerne erholdte den eene Fordeel 
over dm anden/ og indfluttede Genueserne saaledes, at, efteratalle 
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Undscetnings Midler, saavel fra Staben Genua, som fra Padua, 
vare asstagne, og Genuefernes Forfog og Kunster/ med at unberkio- 
be de Tydske Tropper til rebellion, bleve forgicrves, maatte de om
sider/ formedelst Hunger og storste Mangel, overgive deres heele 
Armee til Krigs-Fanger. Jmidlertiid var her fegtet paa begge Si
der paa det ffarpeste ; Og aldrig lcrser mand om en isriger og forstam 
diger udfort Attaque ; og om en meere opiniâtre Defenfion. Genue- 
ferne, hvis Hofmod blev forffrcekkeligen nedflagen ved dette Tab/ 
have siden, for at bemäntele deres Feyl og Haanhed, givet denne 
Aarsage dertil / ar Venetianerne vare dem overlcegen med Canoner, 
hvilke de immerfort anskaffede sig flere af, (uden Tvivl fra TyLfflcmb, 
hvor de bleve siebte for Venediff Regning;) I den stred, at Genue- 
serne som laae indstuttede, ikke kunde bekomme det behovende Forraad; 
helst da den Secours, som de ventedehiemmenfra/ sinnt fra Padua, 
blev tilbage holdt , og enten afflagen, eller ey kunde komme frem. 
Sandt er Let, at Historierne af begge Partier mcrlde, det Venetia
nerne havde Ulige flere bombardas, og Ulige bedre Artillerie, end de 
af Genua. Andrea de Gattaro ffriver, at hine spillede Mester i den 
Action, sidst IN Decembri an. 1379»perchel Venez!ani traeuano quattra
irait e pi ù bombarde che i Genouefi. Item, kN ÑNdenstrkds , ñt de t0gk kt
par Cafteller ind, col mezza di due bombarde große, che adoperarono, che 
vna tirana pietre di libre 19s. I’ultra di libre 140. & una era nominata la Tre- 
vifana, i'ultra la Veneziano. ítem, at Venezianerne havde for Maneer, 
hver Aften at ladde deres Stykker, og om Morgenen tillig derefter 
at flyde dem paa eengang af, imod Genuefernes Skandser; Endeli- 
gen, at ingen Dag gik forbi , der jo blev ffudt fra den eene og den 
anden Lcyer, snerre end 500 Sterne af Bombardis -, og at hver Af
ten indfandt sig en Galey fra Staden Venedig med hvad de havde for
noden til nye Ladninger. Saadanne og bestige ffere Venetianernes 
Forderte havde Genueserne at ffylde paa^ naar der blev talt om den 
Lykke og Leylighed, de havde ladet flippe af Hinderne; Og de kunde 
i visse maader ffylde derpaa med god Foye. Bombarda? vare vel 
bruate og bekicendte i Italien tilforne; Men dog aldrig saa stoerk no- 
genstceds tilforne brugte, som nu i denne Krig. Og just derfore, da 
heele Europa blev curieus, og vilde vide ved hvad Middel det tilforne 
faa stolte, men nu i alles Tanke forlorne Venedig var dog stuppen af 
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sññdütt Fare, bleve Bombards over alt bersmmede/ og denne Lyk- 
kens Forandring deres Virkning aliene tilstreven. Denne Tale spred- 
de sig ud / og kom i mange Boger at staae. Jo. Baptifta Egnatius, 
som var selv en Venetianer f men fod ncrften ioo Aar efter den 
Liid / striver: ’ Genueilfl bello primum à Germanis Venetius tormenta ini- 
■'portata fuerunt, qvæ defendendæ libertatis Venetæ præcipua fuere 
"caufa/5 Havde hand ikkuns ladet dette primum ude, var det ovrige 
vel uftilbarlig rigtigt. Kort at sige, Skribenterne havde ingen uret/ 
naar de streve / at Venetianerne bekomme Bombardas fra Tydstland; 
Mm dem fattedes ar vide, det begge Venedigs Fiender, Genueser 
og Paduan erne/ havde paa deres Side ogsaa havt Bombardas, om 
ikke i saastor Mcrngde. Flavius Blondus, fom omtrent 40 à 50 Aar 
ester samme Krig skrev sin Historie/ haver vel mee st contribueret til 
de sildigere.Skribenters Vildfarelse. Hans Ord i den 20de Bog/ 
nemlig disse : Fuerunt jam tum Venetis ufui novum Bombardee inflrumentum; 
item i den 2ide som jeg i det Foregaacnde har aufert ¡ har siden 
forfort Platinam , Machiavellum, Polydorum, Juftinianum &c. 
og derpaa have alle andre folget efter. Blondus har levet indtil an. 
1463. og hans sidste Verk som kaldes Roma triumphans, er dediceret 
til Pio lido, som blev Pave an. 1458. Udi dette Berks 6teBog tm 
ler hand endnu om Bombarda, qvod anno nondum centefimo inventa fue
rit, Teutonicum munus Venetis delatum, cpvando Genuenfes inClugia claufi à 
Venetis obfidebantur. Saa mange igientague Vidnesbyrd af deune ene 
Skribent/ siunes mig at have meest^ contribueret til Vildfarelsen: 
helst da alle de andre ere yngere. Laurentius Valla, der levede paa 
samme Tild som Blondus, lider Uret/ naar handpaaberaabes/ som 
Vidne om denne Ting. Thi hvad har hand vel skrevet? Intet z ri
den til at forklare / i sine Elegantiis, hvorledes de Adverbia Nuper og 
jampridem bruges / haver hand satt til Cremvler: Nuper inventa efi 
machina, qvam bombar  dam vocant, id efi, non multo tempore abhinc, jfam- 
pridem bombarda in ufa efi > hoc eft, jam aliqvanto abhinc tempore. Iftl 01' dkt 
jo bekiendt/ at Nuper i flige Talemaader ikk bemcrrker just en Tids Kort
hed/ men at Tingen der tales om at vcrre opfunden/ og kommen i Brug f 
er noget som sidst er bleven gcengse. Hvorfore da Poggius kom freni/ og 
gierdeVallcr enChicane over dette Nuper, udiMening at det altid maatte 
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betyde tempus paulo ante præteritum,^5 handfaadant et Svar afVñl- 
ífiíHoc facit imperitia tua, Pogi, qvi fentis Nuper fignificare tempus 
’’paulo ante præteritum, qvam fignificationem adverbiis dudum in 
"'Elegantiis tradidi, & Nuper complecti multa aliqvando fecula, ut Cicer, de 
’’Divinat. Neqve ante Pbilofiphiam patefaciam, qv£ nuper inventa eft, hae 
"de re communis vita dubitavit. Idem de Amicit. Neqve enim afentier iisi 
"qvi nuper hrc differere coeperunt, cum corporibus animas interire, ¿rc. ¿rc*  
"Antidot, in Pog. lib. 2, pag. 298,

orfte Uillag
om de Ord

Mkcer havde jeg, medens jeg skriver om Krudets LElde her i 
Danmark og andensteds/ forglemt at tale et par Ord om
det Navn, som vi Danste i vores Sprog have dertil, at vi 

kalde det KvuS , da vore Naboer, de Tydste, kalde Let pulver, 
Buchsen pulver, Schießpulver. Mm dermed stal jeq snart faae 
afgiort. BéLruydr har mand kaldet det i Neder * Tydsten ; oz 
BustNloot, en Kugle. _ Fremmede Bahre har mand i Danmark 
gierne ladet beholde deres fremmede Navne. Alle Aromata og Spe- 
eerier have i det celdste Tydst havt Navn tilftelles med Urter, og ere 
almindelige« kaldet Chrut , eller chriut; hvoraf Arterie endnu stges. 
Notkerus Pfalm. 44. v. 9. Stang diurero Chriuttero, hoc eft, Stank ellkp 
Lugt af dyrebare Kryderier. Kruyd-Koeck, en PebrpKage; Kruyd- 
horenken, tt KrMNtthlMs / Kruyd.Winckel, e« Ukte Bod IC. I sav 
siges Ordet Kmd om det som er smaaestodt, ex. gr. Vrme-Nrud, 
Nysttårud/ RotteNrud. Kruytfieen, en Morter, paaHollandst. 
Men at vi Danste have siden appropieret Nrud/ allene til pulve
rem tormentarium, og ikke sige Ordet hkklt ud/ som i gamle Dage, 
Bysseéud/ er efter vores Landsmcrnds såanlige Bils/ i at kap
pe Ordene af, for at staane deres Mund og Bceir; Hvorpaa mand 
sinder flere Exempler, af hvilke jeg paa et andet Stcrd haver ncrvnt 

Pp nogle,



298 H. G. om Byffeêuds Lpfindning  
nogle / saasom Vante (veftimentum) pro Haand - Vante ; Kluds 
(pannus) pro Halsklud ; Dug (pannus) pro Bord - Dug ; (chi 
vi have ogsaa Hals-Dug/ Svede Dug / Ncrse-Dug) rc. rc. Flint 
(filex) i stcrden for Flittte-Byste/ som Len kaldtes i gamle Dage. rc.rc. 
Jmidlertiid finder mand ligeledes i gamle Hoy-Tydste Skrifter, 
Kraut for Büchsenpulver: Kraut und Loth. Artigt nok er det/ 
at Gråkerne komme herudi overeens, ikke med Jtalicrner og Franste/ 
(der kalde det polvere og poudre de Canon.) men med de Tydste og os, 
i det at Byste «Krudet heder hos dennem w.™., som mand seer hos 
Ducas, i hans Histories 34. 35. og 38. Capitler, ja flere stå 
Hvoraf kand fluttes, at de forste der have fort Krudet ind hos dem/ 
maae have vceret Tydste.

Hvad det Ord Byste anbelanger r da er! dette, efter de fleefles 
Meening / af det Latinste og Grcrkiste Pyxis. Felix Malleolus ha
ver erkieendt det samme, omendstiondt hand fingerer et andet Ord 
til en Byste / nemlig Fidum. Og forend hannem/ haver Laurentius 
Byzynius, Cancellarius novæ Vrbis Pragenfis, i hans Diario Belli 
lluffitici, som Canceller de Ludewig har udgivet/ kaldet. Byste Krud 
Pulverem pixidum. (Ludew. Reliqv. Mss. Tom. VI. pug. 1/2.) Achilles 
Gafiarus kalder ligeledes Bombardas Píxides. Bilibaldus Pirckheimer 
in Hiflor. Belli liehet, lib. 2. ’’Non parvam pyxidum, (Bombardas Itali 
”â fono vocant,) copiam cum Magiftris & pulvere mittit fulphureo.” 
Og siden efter: Duas etiam pyxides, qvas colubrinas vocant, perdide
rant. Busten i Tydst bruges ogsaa for flore Canoner og Bombar dis 
i Königshovens GtrasborgiffèKrønike/ og i mange andre Boger. 
Meere kand lceses hos du Cange in v. pixis. I den Matricul eller 
det Anflag, soin blev giort i Kceyser Friderici in. Tiid an.1467.paa 
en Armee af Tydstland imod Tyrken, hvortil Kceyserrn og hver af 
Fyrsterne stulde give sit Contingent, flaar saaledes: Item, Unser 
Herr der Keyser soll haben 14. Stein Buchsen zum Streit / und 
eine grosse Buchse r und darzu 24000. Pfeil, item, der von 
Saltzburg/ Hertz. Ludwig, Hertz. Sigmund von Oester
reich , die Oberherrn, ihr jeder soll haben ein wagen puchstn, 
und 6000. Pfeil Ligcsaa stulde og Saxen, Brandenborg, Mcryntz/ 
og Pfaltz Gr. hver have ein Wagen-Buchse, und 6000 Pfeil.
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Sg til sidst: Es soll auch ein jeder sein Volck sonst nüt Harn'sch/ 
puchstn/ Gtainerr, Pulver? und anderen Wehren/ nottorf- 
tiglich versehen. Og siunes Dct ogsaa / at mand her saavelsom i 
andre Skrifter af de Tider haver ikke brugt det Ord Kuglen/ men 
kaldet dennem Atainen / enten de vare ferrei, plumbei, eller faxet. 
Men at komme igien til Byster , da ere de vist nok kaldede saaledes 
afPyxts. ~ Imod denne Oprindelse til Ordet have andre erkläret sig; 
og meent, at det kommer af det Ztalicrnffeå^, foramen. Auéfor 
til de^urichsche MerckwurdigkeiteN/ (som er an. 1742. tredie gang 
oplagt/) siger pag. 575. "Es komt der Nahm Bstchs her, von den 
"Ztaiiåmschm Worte Bufa, so ein Loch bedeutet, weil in der Büchs 
"das Feuer durch ein Löchlein in das Rohr tringct / und das Pulver 
"anzündet." Men ustridigm er det udaf gammel Tydff; Helst maud 
finder at en afiang Dose / som endnu hos de Tydffe og Danffe kaldes 
en Byste, i gammel Engel Saxiff heder Box. I det Engel-Saxiffe 
Novo Te jiam, er Lucæ VIL I7» overjatt Sealf-Box. Og t
ÆUrici ceidgamle Glojfario trester mand ¡ inter nomina vaforum, 
Bixen-Box, en Byste ñf Burdo m. At NU Ordet/ Buchst/ ffulde 
vcrret brugt om de gamle Oteenblider/ Tormentis og Baliflis, forend 
mand fik Krud eg Canoner / det hverken rimer sig f ey heller ffal 
mand finde noget rigtigt Exempel derpaa. Og bor ingen at lade sig 
herudi forfore af de nyere Skribenteres Uvidenhed/ som / for Exem
pel / naar den som haver oversatt Joan. Garzonis Bononienfis libros 
duos de Bellis Friderici Admorfi, paa Tydff, trykt til Nürnb. 1546. in 4. 
mcelder/ i den Freybergiffe Belepring, tvende gange/ atLandgr 
Friderich beffiod Staden mit Buchsen: Hvor dog i Originalen in 
genlunde haves eller ncrvnes Bombarda allene Tormenta, ha hfl a & 
catapulta. Et fie de ceteris.

PPr
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Undet tillag
Om

ERLAND CALFS
sidste Affald 

fra

WALDEMAR.
ndeligen haver jeg endnu en liden Artikel tilovers, den jeg, for 

ey at afbryde min Hoved-Materie, haver med Fliid opsatt 
til Slutningen, som er at giere nogen Historist Anmærkning 

ved det for anferte Riber-Bref afan. 1372. Eftersom samme, foruden 
den betydelige Obfervation om Bysse-Krudet, giver os endogsna no
gen Opliusning tilhaande, til Kong Waidemari IV. Historie) udi de 
Aaringer, hvor Hvitfeld og alle andre have end ikke optegnet det al- 
lerringeste. Jeg haver undertiden mundtlige«, ja vel og eenfnrds 
striftligen, beklaget, at hoy - bemcrldte Konges Historie er meget ma
ger og ufuldkommen streven, ikke fordi at den velfortienee Rigs Can
celler Hvitfeld jo havde ynstet at strive den meget bedre, men fordi 
hannem har fattest paa indenlandske Optegnelser og Documenter 
dertil, fom os fattes endnu i denne Dag. Hvorfore og hvert et 
stykke Brev, og hver en paffage udi Udenlandske Kroniker, (thi af 
JndenlanLste gamle have vi desvcerre ingen,) som kand verre at over
komme og dertil holdes tienlige, maae agtes dyrebar. Mine Anmærk
ninger blive da ved bemcrldte Brev disse:

Efterdi her mceldes om tvende stridige Partier, hvoraf Hr. Er
land Kalf og Rider-Borgere vare paa det ene, og Slottet Gram 

holdte
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holdte det andet Partie , faa sperges, hvo disse Tvende vare? Her- 
paa falder at fvare, at Ribe var den Tiid i de Holstenffe Grcrvers 
Vold, fom Hr. Erland Kåls nu paa nye havde flaget sig tii, og for
ladt Kongen : Og dette hans sidste Affald haver Hvitseld flet intet 
vidst as at sige. Gram Slot, som bemelte Kåls havde nogle Aar 
tilsorne opladt til Kongen, havde Kongen siden betroet til en anden 
Hovedsmand/ der var redelig sindet, og holdte sin Herre det tiltroer 
Haande. Saaledes var nu immer Feyde og Uvenffab imellenr Ri
be og Erland Kåls, saasom Holsternes Tilhængere, paa den ene, 
og Gram-Slot paa den anden Side.

Kong Waldemar var en hsyhiertig, cerekicer og klog Regenter, 
men derhos noget streng. Hand havde taget Riget i en bedrovelrg 
Tilstand, adsplidt, giceldbunden, og forpantet. Hand havde i lang 
Tiid nok at gisre, med at faae det meeste Lgien samlet, faae Credi
tors og Pandthavere udloste af Provintzer, Slotte og Amter, og 
bringe Holsterne, famt Hcrnsestcederne, hvilke altnd hellere faae 
Riget i en fvag Dlstand end i Velmagt,sig fra Halfen. Til alt fligt at be
styre, udknrvedes store Penge; ikke at tale om hans Bygninger, og 
anden flags Magnificence. Men til Penge at opbringe, brugte hand 
undertiden de Middel, som ikke vare efter Almuens, langt mindre 
efter den selvraadige Adels Sind. Derover var ikke lcrnge tillige no
gen ret Fortrolighed imellem Herren og Underfaatterne, og det hand 
regerede, regerede hand mestendeels nred Tvang. Jylland var siek- 
den rolig under denne Konge, og de HolstenffeGrcever havde, fra 
Hans ulykkelige Hr. Faders Tiid, uagtet den Forandring fom siden 
foregik, immer beholdt derinde deres Partie her og der, og toge sia 
de Misnsyede an ved hver en Leylighed. Til dennem flöge sig oa 
ey allene de Oprsriffe af Adelen, med deres faste Herre-Sår, 
men oqfaa visse Krsbstcrder og rebellerede teende adffillige gange. 
Hvitfeld fortceller da, at udi det Ovrsr i Jylland anno iz59. faldt/ 
ibtant andre, Hr. Erland Kalf, Ridder, Kongen fra; Hvorved 
Holsterne bekomme Riber-Huns, fom bemelte Kalf havde inde, 
og de gave ham der i stcrden Mogel - Tender og Gram i Forlenmg 
Men Äaret derefter lod Kalf forsone sig med Kongen, og falde ham

P p 3 nem
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nem til igien f rned alle tre Slotte, Ribe, Mogel Tonder og Gram. 
Hvilket gav Konning Waldemar Anledning til denne Skiemt.
Atter dag, Kalfier en god Ko, I fior gik hand hort fim en Kalf: Nu er hand, 

'fim en Ko, kommen iglen med To? 3 begge Editioner flf Hvitfeld, 
baade den gamle og den nyere, staaer dette met interpungeret, 
nemlig saaledes: "Da fiagde Kong Waldemar Atterdag : Kalf 
’’er en &cf Men det bor adstilles saa: ”Da Jagde Kong Waldemar : At- 
"t er dag! Kalfer & c. Udi den Holstenste Kronike/ som Leibnitz har 
ladet trykke / sidst t sine Accefiionibus, staaer en endnu storre Viloelse; 
hvor det lyder: ’’Tune Rex deriforie dixit : Tergaghe bonus vitulus efi, 
”cum duobus caftris abibat, ut bos cum tribus rediit.” Mand stuldt 
lcenge dromme til, hvad dette Tergaghe vilde sige? Men en Danst, 
der har levst Hvitfeld, behover ingen Fortolkere ; og hvo sier ikke/ at dette 
Tergaghe fftll Atter dag? som VarKoNNiNg Waldemars dñgligeMund- 
held/ kt flags exclamations Ord, eller Eed; Ligesom Konning Hen- 
rich dkN IV. Ventre-faint-gris. Hvitfeld forklarer det. At er dag, lige- 
font hand vilde sige f at Dagen stal vel give alting rUkiende. For- 
bemeldte Holstenste Historie-Skrivers Forklaring over Erland Kalfs 
Tilnavn vil jeg og ey forbigaae/ allerhelst for den llrrde Opliusnings 
ffyld/ fom derved folger, om Jydernes Navn og Herkomst/ og visie- 
ligen ikke forekommer i hver Bog. Hand striver saaledes : ’’Hoc no- 
”men hujus militis Calefi & nomen Judaicum. Nam Judæihocno- 
”mine vocantur.” (Uden tvivl sigter hand til Caleb, jofvæ Stald
broder.) ’’Item JeíTe eft nomen Judaicum ; & terra vocatur Jutzia ; 
”& ipfi inhabitantes Juten. Et nomen Regni Daniæ inhabitantium 
’’Dani, a nomine Judaico Dan, Et iftis nominibus arguitur, &veri- 
’Timiliter præfumitur, qvod antiqvitus Dani, & præfertim Juten 
”de Judæis funt orti de tribu Dan ; unde Antichriftus dicitur nafei 
"futuris temporibus.” Det beste Stykke lader jeg tilbage/ som lee
rer os/ hvorledes den Colonie af Joder er kommen ind i Jylland: 
Og kand det best lerses hos Auétorem selv; Nam dulcius ex ipfo 
fonte bibuntur aqvæ.

Siden finder mand, at i samme Aar 1360. er Erland Kalfble- 
ven satt i Rigens Raad, og haver forseglet Breve med Kongen, Bi- 

stoper-
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poperne og de andre Raad. Saa haver hand ogsaa vcrret med paa 
Kongens Vegne, i det Aar 136$. at slutte og forsegle et Forliig imel
lem Kongen og de Holstenffe Grcrver, som ffeede til Kolding. Ja 
der findes ingen Forandring at vcrre ffeet med hannem, forend no
gen Tiid efter at det sidste store Opror var paakommet, hvilket yp- 
pedes i det Aar 1368. Hvitfeld fortår om dette Opror pag. s97, 
edit, m 4to. da de anseeligste Jydsse Raad og Adel forbunde sig med 
Graverne afHOlsten, Hertugen af Synder-Jylland, og de Wendisse 
Stader; og der indtraaddeifamme Forbund ogsaaHertug Albret af 
Mecklenborg og hans tvendeSonner,itemKonning Albret afSverrige; 
allesammen imod Kong Waldemar. Hvorudover Kongen i samme 
Aar, (og ikke an. 1369. som Hvitfeld siger,) drog ud af Danmark, 
satte Herr Henning Podebusch til sin Statholder eller Hovedsmand 
over Riget, og befalede ham at forsvare det paa best mueligste Maa- 
de, isar ar arbeyde derhen, at faae det bemeldte Forbund adffildt 
og giort et Skaar dm, ved Forliig med de Wendiffe Stader, faa 
got som Tiden det tillod og det ffee kunde. Kongen blev saa borte en 
god Tiid, besogte Paven, og Kayser Carl iV. hos hvilken sidste hand 
indfandt sig til Prag anno 1370. Om hand er hiemkommenigien, 
som Hvitfeld skriver, i Aaret 137t for at ratificere det Forliig med 
Hansestaderne, som Herr Henning Podebusch og de andre Raad 
havde indgaaet i hans Fravarelse Aaret tilforne, lader jeg staae der
hen. Thi hvad det store Segl angaaer, da er rimeligt, at hand hav
de det med sig, hvor hand reyste. Der findes ellers ikke det aller
mindste optegnet at vare passeret i Danmark, enten i dette Aar 1371. 
ey heller i de tvende efterfolgende 1372. og 1373. Hvitfeld springer 
over disse tre Aar, og tier gandffe stille, undtagen hvad hand malder 
i faa Linier om St. Birgete i Sverrige, faa og hvorledes Hambor- 
gmM smagede. Men Meurfius er alt for artig: Hand siger, at 
disse Aar bleve per qvietem tranfa£ii -, ret ligesom hver Mand havde lagt 
i Dvale, eller Kongen faavel som Undersåtterne passeret deres Tiid, 
i Fred, Fryd og gode Dage: Da dog Riget var fuldt af Opror og 
Freds Forstyrrelse, og des imidlertiid mange Forandringer maae have 
tildraget sig, inden at Kongens Partie fik omsider Overhaand. Hvor
ledes Hr. Erland Kalf haver imidlertiid fort sig op, finder mand
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ikke heller i vore Historier; undtagen for faa vldt, at hans Navn 
staacr ikke i nogen af de Forbindelser, fom bleve giorte imod Kongen 
i Aaret iz68. Dog alligevel haver hand siden flaget sig til Partiet, 
forstrakt Grcrverne af Holsten Penge, paa Aalborg Huns Lehn og 
andet Pant: Og endeligen forst i Aaret 1372. annammet Riber« 
Huns og dets Lehne af Grceverne, paa saadanne Vilkor / som 
hans efterfølgende Forpligt' , der ligeledes er tagen ex Originali,

Omnibus præfens ferip tum cernentibus ERLANDUS KALE, 
Miles, JACOBUS KALE, filius fuus, Salutem in Dno. fempiternam. 
Præfentibus facimus notum & futuris, latores præfentium Illuftres 
Dominos, Dominos noftros prædiledos, HINRICUM <5c NICO
LAUM, fratres, Holtzaciæ & Stormariæ Comites, nobis & noftris 
heredibus Caftrum iuum Ripenfe, una cum provinciis, didis Leen, 

ipil Caitro adjacentibus, ad fideles manus affignaífe, nomine fuorum 
ipforumqve heredum digne providendum : Tali præhabita conditione, 
qvod qvamdiu nos in dido Caitro Ripenfi ipforum Dominorum fu- 
mus officiales, qvicqvidipfis emutuaverimus, hoc eit dicere, ‘wat'wy 
en nynnet, hoc totum fuper caftrum Aleburgh, & fuper alia pignora, 
qvæ ab ipfis Dominis Comitibus habemus, prout in litteris fuis apertis, 
nobis fuper illis datis, expreffius edocetur, & nihil fuper Caftrum Ri
penfe præfatum, nec fuper provincias illi caitro pertinentes computa
re debeamus. Sed qvandocunqve didi Comites, HINRICUS & NI
COLAUS, vel unus illorum feu eorum heredes ipfum Caftrum Ri
penfe a nobis aut ab uno noftrorum feu ab heredibus noftris exegerint, 
tunc ftatim ipfis Dominis Comitibus praedidis, qvando volunt, vel 
uni illorum aut heredibus fuis, ipfum Caftrum Ripenfe, cum provin
ciis fuis, vel qvos voluerint illud nomine fuorum habere, qvittum pro 
nobis & noftris heredibus, liberum & follitum, nos & heredes noftri, 
absqve excufatione öc arte prava qvibuscunqve refignemus ; Nifi illud

Ca-
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Caftrum, qvod Deus avertar, a nobis vel heredibus noftris, absqve 
prava arte, cum vi contigerit devinci vel privari. Datum Anno Dni, 
MCCCLXX. fecundo, craftino Converfionis Sandti Pauli Martyris, 
Sub figillis vz, Ripis,

. (L. 8.) (L, S.)

Dette skeede da, som sees udaf Brevets dato, in Januario. Hvor
efter Hand siden har sogt at bemægtige sig Gram: Og derom formcel- 
der det andet Brev/ om Claus van Rune og Bysse Krudet, der er 
dateret Dagen efter St. Hans Dag. Hvad etters Riberhuus anbe- 
langer, da kunde de/ som lcese Hvirfeid med nogen Agtsomhed/ leet 
falde paa de Tanker, at samme Slot og Bye var endnu udi Kongens 
Vold anno 1370. efterdi een af de Kongelige Raad Fike Moltike Mb 
des derudi Høvedsmand i Ribe, udi det Fordrag/ der blev flutter 
bemeldte Aar imellem Danmark og Hcrn sestårne. Men dette er 
en Trykkefeyl hos Hvitfeld, hvor der i staden for Aide stal staae 
Nebbe; ligesom der staaer i Stcrdernes Ratification paa samme For
drag / dateret an. 1371, den 28. Oélobr. og som mange andre dertil 
horende Breve i Archiver bevidne. Altsaa kand ikke vides/ just paa 
hvad Tiid Grcrverne af Holsten have faaet Ribe ind, imellem an. 1368. 
og an. 1372. in Januario, da Hr. Erland Kalfbekorn det til Lehn af 
dennem. Udi trykte Boger, og i sier udi Sl. Dr. Peder Terpagers 
Ripis cimbrias soger maud forgicrves om det flags Underretning; Saa- 
som gandste intet der haves om alle de nu omtalte Forandringer, el
ler andet saa gammelt til den verdflige Historie horende, naar mand 
undtager de udi den 3die Serons 9de Lapite! indforte Riber-Byes 
Privilegia af de gamle Konger/ fra MF. ss$. til 693. Og iblant disse 
samme Privilegia ere tre Stykker/ alle tre afan. 1326. hvilke velbe- 
mceldte Sl. Editor tilffriver Kong Waldemaro iVto. Enhver seer 
vel, foruden min Erindring, at disse Breve dog ingenlunde ere af 

O q vores
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vores «U omtalte Kong Waldemar Chriftopherfön, Dronning àr- 
garetes Herr Fader, men af Waldemaro Siefvicenfi, som vore 
Danffe Hiftorici kalde Anti-Regem eller AfterKönig , fordi hand blev 
udvalt og antagen til Konge imod Kong Chriftopher II., hvilken 
dode ey forend an. izzz. Om nu Dr. Terpager har meent at denne 
Waldemarus Slefvicenfis kunde hede Waldemarus IV. i henseende til 
Kong Waidemari II. Son, som, fordi hand ey var allene udvalt men og 
kronet til Konge, kaldes af nogle Waldemarus m. faa ffulde jo og« 
saa deraf folge, at den sidste Kong Waldemar chriftopherfön mant
ee da endeligen hede Waldemarus Vtus, font hand dog hos ingen af 
vore Skribenrere er ncevnt. Hvitfeid kalder ham den Fierde, i hen
seende til Waldemari II. Son, som hand nogle gange i Historien har 

kaldet den Tredie. Men Crantzius, Pontanus, Meur- 
fius, og flere, ncevne ham beständigen WMe- 

marum ejus nominis Tertium.



Kort Efterretning
Om en i Aaret 1744. ved Jagers-Priis Slott

i en Hoy funden/saakalVct

Med sire deri liggende Beenradde, hvis Mde underso- 
ges efter Muelighed, dem ti! Behag, som elfte Landets 

Antiqvitættr /

af
E. P.

ar 1744. i Junii - Maanet, altsaa kort efter at Dekes 
Konges. Hoyhed Vores naadigste Cron « Printz hafde 
begyndt at tage sin Sommer , Boeliq paa Slottet Iagers- 
Priis, eller det Gamle Llbrahamsirup, som af Arrilds

Did har varet Dronningernes Lif-Beding, lood Hoystbemeldte 
Deres Konges. Hoyhed i den ved Slottets Norder Slde liggende 
Skov, giere een og anden Indretning til Egnens Prydelse ved 
Kunst, ligesom den allerede af Naturen har sine Fordeele. Sardee- 
les var man betankt paa at anlegge nogle jefne og Skyggefuldt 
Spadsere-Gange, og imellem dem, her og der nogle Hvile-^Steder 
eller Lyst - Huuse. Her til fandt man blank andre beqvam, en tem
melig stor og med Traer begroet Hoy, som ligger hen ved et Canon- 
Skud fra Slå, holder ongefar 50. Trin i Omkreds, og er gand- 
fte rund. For at giere en magelig Opgang til de paa Heyens Over- 
deel anlagde Graß-Banke, maatte der graves Trappe-Trin fra det 
nederste af, og i det man grov, fandtes ferst, paa Heyens Ostre 
Side, ey dybt i Jorden, tvende af de bekiendte Urner etter Afte-Pot- 

Qq 2 ter,
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ter / fyldte lom sædvanlig med brcrndte Menniske-Been og Smul f faa 
var og l Asken henlagt, nogle uanseelige Smaa - Stykker Meta! eller 
Corinthiff Ertz, ligesom man overalt pleyer at finde tem i Urnerne, 
nemlig annulos, fíbulas, conos etter deslige smaa Ting, som den afoode 
har haft ti! Prydelse eller anden Brug. Ved den Sondre-Side af 
samme Hoy, ftodte Arbeyderne med deres Spader paa nogle Stene 
af middelmaadig Storhed/ og da de i Begyndelsen vilde bryde dem 
op, blev manvaer, at dc stoLe ordentlig i tvende Linier, som strakte 
sig ind ad mod Hoyens Middel-Punct, vare ey heller enkelte Stee- 
ne, men mange over hver andre, saa det stuntes de vriste V y og 
tiente til Indgang i Hoyen; Dette var saa i Sandhed, tbi da man 
udgravede den Jord som fyldte det i? Allen brede og lange Rum imel
lem disse Stcene, saa fandtes ved Sceenradenes Ende en Hulk/ ey 
Mg en stor Bager-Ovn, som gav sig ud til begge Sider, omsatt 
med mange temmelig glatte Kampfteene, men oven til tzvelvet eller 
dekket alleene med t oende Steene, hvis Storhed kand fluttes der af, 
at Hulen er 5. Men lang og 4. Alen dreed, ligesom Hoyden er half- 
fierde Men, forstaae siden man har udryddet den lose Jord, Sand, 
Most og deslige som fandtes derinde. Men det som der fornemmelig 
fandtes og allermeest kommer i Betragtning, ja det, for hvis Skyld 
denne runde Hoy som et Maufolæum Gothicum firmes oprettet, var 
sire dode Mennrskers Beenradde, henlagde paa et Stratum of guul 
Sand, stråledes/ at den eene Rad laae foran i den omtalte lange og 
smale Indgang, men de trenbe ovrige, inden Hulen eller- Kielderm 
selv. Nu man man beklage, detArberderne, saafom Folk uden den 
Slags Eftertancke, ey gik vaerligcn tilnerks,saa snart de fandt Been/ 
fcrrbeeles det forste Sceleton som laae i Indgangen; thi da de kom un« 
der Steenhvcrlvmgen 1 den merke Kreider, hvor de 3. ovrige Sceieta 
vare lagte, saa grov og stak de der allevegne i den lo le Muld og 
Sand, og merkte ey Beenradenes ordentlige Situation, Lcrngde eller 
andre Omstændigheder, men blandede alting ufoevarendcs i hinan
den, forend de paa 3. Dodning-Pander kiendre, at Resten af Bene
ne maatte have bort 3. menmstelige Loegcmcr til. Vrdre ventede 
man at sinde noget x denne Hule, men da den lost Muld, som detts 
siuntes at vcrre nedfalden imellem Steenene, blev udkastet, fandtes 
intet uden en Blanding af Been, og derhos 2.skarp-flå Flimstee-

Nk/
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ne, af Det flags Banderne pleye at kalde Torden-Steene, og egent
lig have varet Braadden i de gamles Kaste-Spyd eller andet Glvar. 
At een af disse skarpe Flint-Steene/ ffutte have sidder ligesom indftsdt 
iden eene Hoved-Pande, var vel nogle af Ardeydernes Foregivende, 
men i de Hoveder jeg faae, fandtes ingen saadan Aadnmg og ieg sin 
der ingen Aarsag til at troe det/ da man veed/ det var de Gamles 
Maade at begrave med en Mand hans egne Vaaben/0g ikke keFiendt- 
lige af hvilke hand kunde have faaetñt Bane-Saar, hvorfor man 
nejlen og overalt i vore Grav - Hoye sinder deslige Steene.

At ellers denne Hoy, enten tilforn har vcrret aabnet, eller dog 
dens indvortes Beskaffenhed , maaffee af Tradition, maaffee og af visse 
udvortes Tegn, Venderne ved Jcrgersprils bekiendt, fluttes deraf, 
at de give den det Navn Jette-Stuen, i. e. ^.Lempe-Stuen, Krem» 
pernes Boelig. Paa saadant Nafn kunde nu grunde sig den Formod
ning, at de deri begravede Dodninge hafde vcrret af den saakaldte 
Kiempe -Art, som siges fordum at have beboet disse Egne, i folge af 
det som Herr Peder Syv i sine Anmerkning?r over Kiempe-Viserne,- 
beretter om Lange Bern Riser hans Grav med Been og Svcrrd, fun
den i Roeffild Egn, faa og af de trykte og mundtlige Relationer, 
man har om Krempe- Beene fom her og der siges at vcrre opgravede 
i vore Trder, fee fárdenles Herr Wielands Maanetlige Relationer 
for Anno 1727. menfe Novembris, 0M en paa Turopt Malk en Mill 
fra Ass ns da fund n K empe- Beenrad, fem fulde Srcrllankffe Alne 
lang/ faa en fuldvoxen Karl, som lagde sig ved siden deraf, naaede 
ickuns fra Beenradens Kncrcr indtil Skulderne, efter Herr Profeir. 
Luja udi OOenfe hans Beret ung , fom L. c. provócete^ til, hvor 
og visses Figur og Storhed af 2. L d i Tommelfingeren. Endffront 
nu dette maa flaae ved sit Vcrrd, og ikke undersoges denne gang, faa 
er det dog vist, at demceldte Jette - Stue med de deri fundne Beene, 
ingenlunde bestyrker den Meening. De Laar - Been og Hovet-Skal
ler som jeg der har ftmökt, og nove examineret, siunes intet, eller 
dog fa« re lidet fierre, end hvad fadvanligt findes i vore andre Grave 
og Been hu se. Dog have de noget Besynderligt som jeg til andres 
Uadersogelse VU have h nstillet, nemlig, forft er Hovet Skallerne, 
af hvilke jeg har giemt dm eene, meget tykke, hvoraf tand flumsy 
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at disse Landes Indbyggeresom haardfore Folck/ mueligt af Barns 
Been have haft lidet eller intet Skiul paa Hovedet, og ladet Naturen 
bcrrde sig selv ved Kuld og Frost/ i hvilken ve som Soldater og Soe- 
Folk mest levede. Dernest finder jeg fcrrdeeles dette/ at een "af be
meldte Hoved - Pander/ som er neget fuldkomnere conserveret / og nu 
glemmes af Deres Konge!. Hoyheds Cammer Tiener Monf. Bruun, 
har saa got som ingen Pande/ eller dog een af synderlig Skabning/ 
nemlig gandfte fpids og steilstaaende tilbage/ saaledes som man kunde 
forestille sig/ at et Barns Pande vilde blive/ hvis man idelig fatte 
den under Tryk og Klemme af en haard Pande Smecke. Bemceldte 
Monf Bruun, som m Kiendere afAnatomiske Ting/ forsikrer at Skab
ningen er uscrdvanlig, og det Mennifte der nu gik med saadant Ho
vet, vilde kaldes Pandeles.

For at vedligeholde dette Gravsteds og de deri fundne Afdodes 
Ihukommelse, haver Deres Kongel. Hsyhev saasom Steders 
Hoye Beboere og Antiqvitcrtens Elftere, naadigñ befalet mig at lade 
hensette en Stotte af Hlands Steen med folgende Paaftrrft:

Qvod
Qvatuor Mortalium Osfibus Servandis, 

Ante O¿lo Minimum Secula, 
Sepulcrum condidit,

Et Stupendae Molis Lapidibus Obtexit 
Majorum, utut Paganorum Hominum, Pietas, 

Illud,
Anno MDCCXLIV. Menfe Junio, 

Non Nifi Pia Manu, Recluiit 
Et Memoriali Ifthoc Saxo Infigniri Jusfit 

Serenisfimus Princeps, 
FRIDERICUS, 

Aviti Imperii Avitæqve Virtutis 
Ex Alle Hæres.

Suorum
Spes, Decus, Delici«.
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I Anledning af det som hidindtil er berettet/ siuncs wig Umagen 
værd at undersoge/ om denne Jette Stue har været et sedvanl'gt Be
gravelse-Sted, og hvis saa er/ til hvilkenTiids Alder man da rime« 
ligst bor henregne den samme;

At den Hoy vcdJægers-Pnis ffulle have været en Rover Hule/ 
eller et Opholds Sted for Soe-Haner / som der kunde have gremt de
res Bytte/ særdeeles da Skoven fordum har været tykkere og Ind
gangen begroet med Bufft/ det er den Meening som een og anden 
har om disse Jette Stuer. Nu nægter jeg ey / at af si ge Noverhuler 
ogsaa mange Foedspoer maatte findes ved noye Eftersogning / saasom 
det lidet Muursteens-Huus/ parva domus lateritia, VM hvilket Mtldts 
i et Mss. angaaende Moenffe Antiqvitæter/ ar en Degn fandt det j 
en Hoy/ ikke lange fra/ hvorEmelund-Slott fordum har standet. 
Saaviises og i Kæynefi-Sogn paa Als/ en meget berygtet Rover- 
Kule eller Hule / kaldet Kay-Hnle/ hvor en nafnkundig Soe-Hane 
eller Friebytter Kay/ ffa I have haft fik Opholds og Tilflugts sted. 
Men heraf folger ingenlunde/ at alle hule eller hvelvede Hoye maatte 
være Soe-Roveres Boeliger/ thi for det forste/ er deres Mængde alt 
for floor/ anseet den Hule ved Jægerspriis i alle Danffe Provintzer 
har mange hundrede sine lige/undtagen at de sielden findes saa hoye/ 
da de fleeste Jette « Stuer ere ey hoyere end Bager Ovne/saa man mag 
krybe paa Knæe derinde/ hvor imod den llorste Karl kand her staae 
over Ende. For det andet saa finder man Jette « Stuer ey alleene ved 
Soe Kanten/ men ogsaa midt i Landet/ hvor Soe Rovere ventelig 
ey har boet / og for det treble saa seeis tydelig nok / det er Begravel
ser og ingen levende Folkes Boeliger / deraf/ at nsar saadan Jette- 
Stue forñe gang aabnes/ altiid findes een eller fleere Beenradde 
derudi. Naar de efter haanden ved adift'llig Hendelse blive bekændte 
eller deres Indgang findes/ da pleye Venderne strap at loge Skatte 
og Aggîefæe derudi / men finde miren intet andet end nogle Dod- 
nmg -BelN /hvorfore de overlades Rævene og andre Ro5Dmr/ nvi lke 
Jægerne vel vide at opfoge paa de Marker/ hvor flige Tilholds - Slæ
der ere dem dekiendte.

Naar
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Naar det nu staaec fast, at Jette •- Stuerne ere Graf- Steder , 

saa spsrges for det andet , af hvad LElde de ere , eller til hvilken 
Periodum i vort Lands Historie de bor henregnes. Hertil svarer jeg: 
at de i det mindste maa vcrre crldre end Cyristenbommens Zndforelse, 
det taler for sig selv. Vel ncrgtes ikke/ at jo een eg anden som hafde 
taget ved den Christen Troe / enda kand have haft den Hsyagrelse for 
sine Fcedres Begravelse/ at hand hellere der, end i Kirken eller paa 
Kircke - Gaarden, vilde udvelge sit Leyersted. Herom vidner blant an
det den in Marmoribus Dan. Tom. II, pag. 264. ñnf0kte Gravstnft PVtk 
en Jydst Herre-Mand:

Jag heite Viderich Visf, 
Fadur min boed paa Hourisi 
Jag giorde Kyrkia for dig, 
Bed du Got for mig 
Min Fader ligger i Olle - Höu 
Sielf vil jag ligge i Vegel-Höu.

3tCît1 ThorThott hans Grafstrift, som af Ola O Worm i o in Monument. 
Dan. Libro III. pag. 152. anfStkS Mkd disse Okd:

Dalbys Molle og Kielby Vang, 
Bage Are og Ringsee Fang 
Gifver jeg Bosie Closter ny, 
Men selv ligger jeg i denne Hoy.

Hertil setter Wormius disse Ord: Antiqvitus autem fummus honos ha
bitus magnatum fepulcris, præfertim communibus, in qvibus non unius fal- 
tim, fed totius familiae condebantur cadavera, ut mirum non iit ex Chriñia- 
nis wtpÛToiç haud paucos in agris & fundis apud majores fuos fepeliri maluis- 
fe, qvam nova fibi in templis eligere conditoria. Dog dkNNe HoyÑgtelje 
for Fñdernes Gravsteder varede ey lengere end til Christendommen 
og tillige Papisteriet toog Ooerhaand, thi da man fort efter denne 
Did indbildte Allmucn, at den Dodning, som ikke hvilte sit Lcrgem i 
Viet Jord eller saa kaldet Christen-Jord paa Kirke - Gaarden, hvor 
Messernes Kraft kunde udstrccke sin Virkning, hans Sicrl kom ogsaa 

langt
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langt sildigere end ellers af Sicrrsild og til Hvile i Abrahams Skiod/ 
see faa var denne Hedenffabs Lefning een af de allerlettesie at af
straffe. Inden kort Tiid var det meget ffammeligt , og sattes i Lovene 
fom en Straf for Misdadere, at begraves i Hoy og Heden-Jord. 
Paa den Grund kand man flutte, at nepve nogen Grav Hoy her til 
Lands / er yngre end siden Canuti Magni Tider / det er nu paa ottende 
hundrede Aar. Om vi da siger de i Jette-Stuen ved JcegerspriiS 
fundne Hoved-Pander / Laar Been og andre Stycker har ikkuns ligget 
der 7 til ZoO.Aar, da er vet allerede sioor Forundring va?rd at de 
under Jorden har kundet conferveres saa vel/ i faa lang en Tiid/ fær*  
veeles da de ey saasom hine , der sindes i Affe - Potterne eller Umis, 
ere brcrndte og ved Ilden hcrrdede/ mens henlagte med fuld Fugtighed, 
indvortes afMarv og udvortes afKiod,som ved Forraadnelse er bort
faldet. De Dodnmg-Beene font efter et hundrede Bars Leye i Gra
ven, opsankes og henftttes i luftige Been-Huse, kunde letteligcon
ferveres : Men at det samme hendes faadanne Been, fom syv gange 
lcrnger ligge i en Jord-Hoy gandffe tet indelukke, er visselig forun
derligt. og viser hvor sterke stamina der maa verre i Been, da rempus 
edax rerum saa lenge respekterer dem.

End sierre maatte vores Forundring blive, hvis vi ville antage 
som mue ligt, ja rimeligt dette, at disse Beene kunde vel verre et tu
sinde Aar erldre end Christendommen her til Lands, og alrsaa paa 
attende hundrede Aar. Grunden til denne nye suppofition beroer der- 
paa, at man fra Othins Tiid af, sædvanlig brendle de dode Legemer 
og satte Affen hen i Urner, hvoraf ald den bemcrldte Tiid kaldtes 
Bruna old, d. k. Brende Tlden I ætas combuft ionis, efterdi man ikke 
da som tilforn, pleyede at begrave de dode Lceg^mer hele og holdne. 
Herom kand den Lysthavende vidre eftersee Trog.Amkieis Cimbrilche 
Heyden Begräbnisse. L.I. c. ).§. i2,feqv. faa Og Chriftian Detlev Rhode 
Cilnbriseh HolsieinksiheA ttigvitäten Remarqves: p.4, seqv. Al Humatio 
her til Lands, saa vel som andensteds, er en alore Skrk end Crematio, 
(hvilken sidste Othin Mkd sit Asiniffe Tilhcrng ffal have indforl hen 
ved hundrede Aar for Christi Fodsel) derom er vel ingen floor Tvivl. 
Dog folger deraf ey heller, or Crematio eller Ligenes Forbise delse og 
Begravelse i Aske-Potter, just hafde afffaffec alldetes og hos alle, 
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den CTÍfctT Sfif som kaldes humatio. Hos Saxonem Grammaticum sinde 
vi fieere end eet Exempel af Kongers og andre Helces Begravelse med 
heele Lcrgemer, endogsaa midt i Brende-Olden, ja hvad meere er, 
Snoro Sturlæfon beretter, at forend Cyristendommen afssaffede Crema
tionem og mdfsrte Humationem paa nye, da var det allerede sseet af 
Hedningens selv, thi bemcrldte Skribent som regner fraothins Tiid 
af, kalder Bmna-oid, Brende - Alderen, den forste og Houg-oid, 
Hoye-Alderen, da man henlagdeLcrgemerne ubrendte i Hoyene, kal
der h nd den anden eller yngre Alder, endssront deres viftinñion er ikke 
ret tydelig, hvorom jeg vil anfore vores lcrrde Thoms Bartholini Ort), 
de caufis contempts a danis adhuc gentilibus mortis. Lib.I. Cap. VIII. 
p. i i 3. Eam aetatem, qva cadavera cremabantur, Bruna - Olid nominatam 
Snora docet : Hin Fyrfia OUd er Kaullund Bruna Odd, tha skyldi brema alla 
Danda wenn, b. e. prima ætas, ætas combuftionis vocata eft, tunc omnes 
mortui cremarentur. Congeftos ea state colliculos in memoriam defunélo- 
rum audivimus, qvod non minus fuccedenti stati ob'ervatum, qvando in 
tegra corpora humata,ea enim fub montibus qvoqve fepulta. Neqve tamen 
NB. protinus in fecunda state, mos cremandi cadavera ceflavit, fed indi" 
fcriminatim nonnunqvàm in cineres redigebantur, aliqvando integra recon
debantur, ut plurimum contjmuands defumftorum memoris infervituri ag
gerebantur tumuli. Vocabatur autem altera stas, Haugs aulld, feu stas col
lium. Ikke destomindre naar vi tilftaae, disse Lande have for othins 
Tiid vrret beboede af Cimbrisse eller Celtisse Folk, og at disse for de 
sik Othin til Lcere-Mcestere, have begravet deres Dode naturlig -viis 
eller uforbrcrndte, saa reyser sig atter det Svorsmaal, om ikke vore 
Jette-Stuer ved Jeegerspriis eller andensteds, kunde vcere af den 
forste, saa snart som af den sidste Hang-Old, det er celdre end Christi 
Fodsel. At saa kunde vcrre, vil maassee ingen stride, og at det vir
kelig er, kand heller ingen stadfæste; thi Sagen er en pur-Gitzning. 
M n dersom nogen inclinerede for at sette deres Alder saa vidt ud, 
da vil jeg ikkuns anfore een Ting, som stunes at give den Meening 
nogen Anseelse af Rimelighed, nemlig dette, at i Hoyen ved Jaegers- 
priis, hvor neden under ligge ubrendte Been, der fandtes oven paa 
4. Urner eller Asse Potter, saa got som in fuperficie teme. Dette 
meencr jeg kunde give nogen temmelig Formodning, at de der begrave

de
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deLcrgemer har lagt längere end de forbrændte Lcegemer, eller at de 
vare af den Haug-Old, som gik for, og ikke af den som fulgte efter 
Brunna- Old, thi pofito contrario, da sporger jeg, om ikke Urnerne vist 
nok vare blevne ruinerede, den gang Hvelvingen i Hoyen blev giort: 
Denne er sandelig ikke giort ved en Udhuling fra siden af, thi de hart 
ad udtroelig store Steene, med hvilke saa velHvelvingen som Sider
ne i Hulen ere besatte, vise noksom, de ere allecforst hensatte med 
stort At beyd, og siden den hoye Jord-Dynge kastet der oven paa.

Er dette nu steet, da folger, at Aste-Potterne som fandtes i 
Hoyens Overdecl, ere siden nedsatte og kunde ikke have vceret der, den 
gang man bygte Jette - Stuven. Paa denne Grund siger jeg det tlu# 
nes troeligt, at de ovendemcrldte Beenradde, maa vcrre crldre end den 
sidste Haugold, om hvilken Snoro Sturiefen taler, efterdi de endogsaa 
synes tttdre end Brunna-Old. Dog er det noget som jeg henstiller til 
andres noyere Grandstning og Eftertanke.

Endnu maae jeg erindre een Ting, i Anledning af den Grav Hoy 
ved Jcrgers-Priis, nemlig at samme saavel som andre af det Slags, 
seeis^kiendeltg nok at vcrre colles faótitii, eller ved mennistelig Arbeyd 
opkastede, og ingen bolt naturlige, eller siden Syndflodens Tiid 
staaende Hoye; thi de ere gemeenlig Cirkel-Runde og ligge paa 
gandste flet eller jevn Grund: Nogle Stcrder, scrrdeleS i Zyll md 
finder man paa flet Mark og i saare liden Diftance ti ve, tredive 
og fleere saadanne runde Hoye, hos hverandre, og der synes de at 
bare Vidne om store FelLflag, efter hvilke man kastede de dode Krop« 
pe i Dynger paa hverandre og stiulte dem med Jord, af hvilken hver 
Soldat maatte, efter Krigs-Reglerne, tage og bcere saa meget som 
kunde fylde hans Hielm eller Storm-Hette. Cambdenus in Britann: in 
Wilshire, pag. i8$. tilstriver denne Sklk de Nordiste Folk og kalder 
flige HoykBurrowes, kllék Barrowes : HicSelbury Collis rotundus & in fa- 
ftigium editus surgit, qvi hominum labore aggeftus,cum ex ipfius cohis for
ma , & terrae fubfidentis facie videatur. Cujusmodi multa in hoc tractu ro
tundi & faftigiati cernuntur, & Burrowes & Barrowes vocantur, in occifo- 
rum militum memoriam forte excitati, offa enun in illis reperiuntur, & legi, 
in ufu fuiffe septentrionalibus, ut singuli milites praelio fuperftites, tantum 
terræ. qvantum caffide capere poterant, in occiforum tumulos aggererent.
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'D rimod, hvor man finder en enkelt Hoy saasom den her tales 

om, eller ogsaa ikkuns et Par tilsammen, saasom de tvende nafm 
kundige Hoye ved Jelling Kirke, der er det gemeenlig enten een eller 
anden fornemme Person, eller og en vifi Familiesom har beredet stg 
et Grav-Sted, og underriidm ladet deres Haste have den LEre at 
hvile hos dem, hvor over den Gidsning Olaus Wormius Monum. Dan. 
Lib. I. p. 42. gior om et usadvanlig stort Ridbeen, som hand havde 
seer, bliver daabelt uvist. Saaledes heder betin præfat. chron. Snoronis 
at een af de gamle Danste Konger ved Nafn Dan. Mikihti bejlede, 
man stulle sammenkaste ham en Hoy og der begrave hans Lageme 
tillige med Hans Kongel. Smykke, Vaaben, Hast og andet Gods, 
hvilken Skik Hans Paarorende siden den Tiid efterfulgte. Paa He- 
demarcken i Norge er en navnkundig Hoy kaldet af Venderne siofla- 
Kongens Hey i hvilken efter gammel Sandsage en af de Nordste Naste- 
Konger stal vare begravet. Denne Grav lod en god Ven, paa min 
Begiarmg, aabne for nogle Aar siden, og sendte mig det hand deri 
fandt, nemlig en Storm-Hue half opadet af Rost, Mundstykket af 
et Bidsel, en Spore, 2. Svard og tvende Spyd, af hvilke det eene 
er llgesom emanieret med nogle smaae Pockler ogLov-VerkafSolf, 
hvilket bestyrker den Meening at Eyermanden har varet en StandS- 
Person.

Angaaende de langagtige og flade Hoye, som baade i Egnen ved 
Jagerspriis og andensteds sadvanlig findes, hundrede eller fleere 
Alen lange og half faa brede, samt omsatte med maadelig store Steene. 

Da siunes samme at have varet allmindelige Grav-Steder 
ligesom vore Kirke-Gaarde paa narvarende Tiid.

J.F.R.
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J. F. R.

Historisk og Phyfiff Beskrivelse over Nordlysets 
forunderlige Skikkelse, Natur og Oprindelse.

Fortale.
kt Meteoron, som nu gemeenligen her i D anmark og Norae 

kaldes Nordlys, var ogssa fordum udi det gamle Norske 
Sprog kaldet Nordrlios, fordi det er et Skin eller Los
ning i Luften, der egentlig har sit Tilhold udi Norden, og

sees oftest udi den Nordre Kant paa Himmelen. Man er ellers paa 
adffillige -Stader udi Norge vant til at kalde detVarlys, enten fordi 
nogle pleyer deraf at domme om Varligets Forandringer, eller ogsaa 
fordi det sees oppe i Varet.

Herforuden haves endnu adffillige andre Nafae, som dette Lys 
af gamle Tider betegnes med, saasom: Nordffien, Nordblys, 
Nordblos, Lysnor, Lysningar og Lottetffien (a).

Merkeligt er det at Nordlysets Phænomena allerreede for nogle 
hundrede Aar siden har varet gandffe vel bekiendte udi Grönland, 
Island og Norge, og de ere af disse Landes Beboere beskrevne fom 
et sadvanligt og Naturligt Lufft - Skin (b) ; Da derimod fan man
ge larde og vidtbersmte Skridentere udi andre Lande, naar det har 
hendet sig at deslige Phænomena hos dennem er bleven ftet, have de 
giort adskillige forffrekkelige Cometer og Himmeltegn deraf, som skulle 
betyde store Landeplager og overhengende Ulykker, saasom Krig, Hun
ger og Dyrtid, Pcstilentze, store Vandfloder, Iorlffielv og fleere 
faadanne Tmg, som siden af adffillige Kroniker og Histoner skal 
oevn'ses.

R r 3 Man
(a.) Audi, Celfiii CCCXVL Obf, de Ltimiue Boreali ed, Norimb. 1733. 1114.

(b.) Herom findes nsermere Underretning i dette Skrift udi den i. Parts g. Cap.
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Man kand ikke saameget forundre sig over , at der udi de garnie 

Hedenste Krsnlker og Historier rales om forfærdelige Krigsherre , blo
dige Feldflige, gloende Skiolde, Spyd ogSvcerd, grumme Ildsluer 
og andre forstrekkelige Tegn ar verre feet paa Himmelen, famt Bul
der ogVaabenbrog at vcere hort udi Luften: thi den blinde og ufor
nuftige Afguds - Dyrkelse , som Hedningerne og i sier de Romere for
dum vare hengivne til, grundede sig alleene paa faadanne strcekkefulde 
Phantasier og Indbildninger ont Spaadoms Tegn, som de troede at 
vcere Advarseler om deres Guders Hevn og Vreede. Dog fandtes 
der oqsaa mange iblandt dem, fornemmelig iblandt Grcrkerne, som 
ved Naturens fornuftige Betragtning vare komne i bedre Kundstab og 
Erfaring derom: Arillo teils Meteorologie og Senecæ Tractat de qvæilio- 
nibus naturalibus kand tiene ti! et fuldkommen Bevits herpaa : Udi drsie 
Skrifter seer man adstillige Exempler, at der for meere end 2000. 
Aar siden har våret mange forstandige Mcrnd hos de gamle Grceker, 
som vidste at tale om alle flags Meteoris og om deres naturlige Oprin
delse, hvoriblandt sindes meger til Efterretning om Nordlyset, som 
mange Naturkyndige og Phiiofophi endnu i vore Tider kunde lcere 
noget af.

Tit. Livius var ogsaa en Hedning, men af den Historie hand har 
skrevet om de gamle Romeres Bedrifter, kand ikke fluttes ar hand har 
haft nogen stor Tillid til deres Prodigia og Spaadoms Tegn ; efterdi 
hand udi sine Beger giver tydelig nok tilkiende, at det var ikkun det 
gemeene Folk, som fordum satte en blind Troe til saadanne Ting; og 
hand fortcrller hvorledes NumaPompilius ved et opdigtet Mirakel ind- 
forte adstillige nye Anordninger om Gudernes Dyrkelse idlant de 
gamle Romere, da de endnu i Begyndelsen vare et vildt og vankun
digt Folk (c). Om de mange Prodigia eller Iertegn, som iblant den- 
nem gik Ord og Rygte af at vcere seek og hort, synes det at Livius ha
ver haft de Tanker, at meget saadant kunde have bestaaet udi en blot 
og bar Phantasie og Digt, som de eenfoldige Mennister af Forstrek- 

kelse

(c.) Liv. Hiftor. Rom. Lib. I cap, 19. Omnium primum rem ad multitudinem imperitam, 
& illis feculis rudem, efficacifiimam : Deornm metum injiciendum råtus eft (fc. NwnaPom. 
pitius), <V i cum defcendere ad animos fine aliqvo commento miraculo non pofiet, fimulat 
fibi cum Dea Æg eri a congrefliis no ¿turnos effe : ejus fe monitu^ qvae acceptiifima Diis effeiat, 
facra inftituere , Sacerdotes fuos cuiqve Deorum praeficere ckc.
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kelse efter deres Religions Art og Maade antoge og troede for Sand
hed : Hvilket alt paa adstillige Stcrder udi bemeldte Historie er 
at last (d).

Den Romerste Keiser Vefpafianus agtede ey heller meget hvad der 
blev spaaet afHimmeltegn: Thi da ham blev viiset en Comet, som 
de Romere ndi deres Sprog kaldte Stella crinita (□: en Stierne besatt 
oven om med Haar), der/ efter den almindelige Spaadom stalle be
tyde en storHerresDed, sagde Vetpañanus af Skiemt atdenne Comet 
kom ikke ham ved, men at den herte Kongen af Persien (eller de 
Parthers Konge) til, fordi/ sagde hand, jeger stalled, men hand 
har et stort tykt Haar (e).

Ja endogfaa den gemeene Mand iblant de gamle Hedenste 
Romere bleve omsider lunkene i den Troe om deres Guders Jerntegn 
og Prodigia, som den forncevnte Historiske Skribent Livius ydermeere 
gwer tñkiende (f). Videre vil jeg ikke her tale om Hedningernes 
gamle Superftition.

Men hvad stal man nu sige om de mange flags Cometer og for» 
ftrrdelrge Himmeltegn, som adstillige iblant de Christne Skrrbentere 
fortMcr om i deres Tider at virre sect? og hvad stal man demme 
om de Betydninger/ som saa mange lcrrde Mcrnd have tilstrevet saa- 
danne Tegn?

Conra-

(d.) Ibid. Lib. III. cap. 5. coelum vifum eft árdete, portentaqve alia aut obveríata oculis, aut 
vanas exterritis oftentavere fpecies. Lib. XXI. cap. 62. Romae circa urbem ea hyeme mul
ta prodigia fa&a, aut (qvod evenire folet motis femel in religionem animis) multa nuntia
ta & temere credita funt ; Lib. XXIV. cap. 10. prodigia nuntiata sunt, qvæ, qvo magis cre
debant fimplices â religiofi homines, eo plura nuntiabantur ; Ibid. cap. 44. Prodigia nun
tiata: Murus ac portae taébe & Ariciae etiam Jovis aedes de cœlo taéta fuerat, L alia lu
dibria oculorum auriumqve credita pro veris ; Libr. XXIX. cap. 14. Impleverat ea res fpes 
fc, eo anno in Africa debellatum iri fínemqve bello Punico adelte) iuperftitione animos, 
proniqve dc ad nuntianda à ad credenda prodigia erant.

(e ) Aurei. Vi&or (Dio Caftius) apud Job, Eapt. Ricciol. in Almag. Novo Aftron. Libr. VIII. 
Seét. I. cap. 5«

(f.) Liv. Hift. Rom. Libr. XLIII. cap. i|. Non fum nefeius ab eadem negligentia, qva nihil 
Deos portendere vulgo nunc credant, neqve nuntiari admodum nulla prodigia in publicum, 
neqve in annales referri.
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Conradus Lycofthenes kN Theologus Oß PktkdlkQNt til &úfeí Itbí 

Svitzrrlñnd har An. 1557*  udgivet en Beg in Fol. ( kalbet Prodigiorum & 
Oftentorum Chronicon ), hvorudiman sinoer Exempler nok paa Van» 
stadmnger og forstrekkelige Syne, som ikke alleene Hedningene fordum, 
men de Christne siden langt mee'-e have observeret baade paa Himmelen 
saavelsom paa Jorden; Man sinder ogsaa deriblant gloende Striids- 
mcrnd og Feldrystninger, blodige Sva-rs, forfcrrdelige Cometer, fly
vende Ildsluer, Mord og Mand Drab og andet metre saadanc af
malet ogbestrevet, som tilog ofte besynderlige« udi det msrke Pave- 
domme stal verre feet i Luften. Hand haver ogsaa giort sig megen 
Umage for at udsanke af Historierne hvad merkvmdigt der er forefal
den omtrent ved de Tider naar et eller andet.af foromtalte Tegn stal 
have ladet sig see, fordi hand derved ville beviise,at saadanne prodigi» 
steer ikke forgicrves, men at de have haft deres viste Betydninger. 
Endnu er dette at sige tilLycofthenis Brrommelse, ar hand haver an
vendt 20. Aars Trd paa dette Arbcide; og man finder foran udi hans 
Kronike et langt Register paa de Skribenteres Navne, hvis Skrifter 
hand har betient sig af til bemeldte Verk at fuldfore ; nogct har hand 
derudi tilsatt, som hand med sine egne Syne haver seek, og en Deel 
haver hand af andre troevcrrdige Folk faaet Kundstab^om, hvilket 
hand alt selv forklarer, (g)-

Jeg vil her forbigaa hvad Auguftinus Niphus, Hieronymus 
Cardanus, Cornelius Gemma, Libertus Fromondus, Joh. Prætorius, 
Cornelius aLapide, Joh. Jonftonius, Julius Cæfar Bulenger, Nicolaus 

Cabæus,

(g.) Lycofi. Prodig. ¿7*  O fient. Chvon. in Ep iß nuncupat : ad Confutes Rei y. Raplienfis Ideo 
autem hxc mea colle&anea, qvae ex infinitis authoribus Grxcis fimul atqve Latinis veteribus 
atqve recentioribus ad vig inti jam annos congefta fu nt, &, qvantuin fieri poteft -, fecundum 
annorum mundi ferie in ab Adamo ufqve ad noftra tempora digefta iunt, - - - - ut una 
cum verbi Dei admonitionibus atqve Sacrarum Literarum exemplis exilieret etiam ex aliis 
hiftoriis per omnes xtates horrendum ultionis divinæ fpeculiim, Qyibus deinde ad
jeci ea , qvx aut oculis meis xtate noftra vidi, aut ab amicis indubitatae fidei explorare 
potui.

Circa finem, ejusdem Chronici ita loquitur : Hxc funt prodigia atqve often ta ftudiofe Le&or, 
qvx hoc tempore jbreviilimis annotare placuit, additis , qvantum hiftoriarum leétio fuppe- 
ditabat, iis, qvx mox fecuta funt, qvo apertius vkiifitudiiium» mutationum ac calamitatum 
prognoftica certa iratiqve Numinis vera indicia eífe intelligeres, ac unusqvisqve, inde alio
rum periculo cautior atqve prudentior fiamus, Deum iratum mundo , ac ejus interitum mi
nitantem, Cibi poenitentia atqve innocentia vitae placandi majorem occafionem haberet,
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Cabæus, Joh. Baptifta Riccio lus, Cafparus Schottus 0g MÑNge flere 
navnkundige Mcend iblant de Lcrrde have ffrevet om samme Materie, 
hvilke ere nesten alle eenige Lerudi med Lycofthene, atsaadannepro- 
digia og fpeétacler lader sig virkelige« see PÑÑ Himmelen til Skrek 
og Advarsel om GUds Vrede og Hev« over Menniffenes Ugudelig
hed. De, som ville vide meere herom , kand lcese den Bog, som 
Joh. Nicol. Frobefnis Philof. in Acad. Julia D. Sc Prof, haver udgi
vet med denne Titul : Nova 3c antiqva Luminis atqve Auroræ Bo
realis fpe&acula. (Trykt til Helmftad anno 1739. ) hvor der ogsññ 
vises / at saadanne Mcend, der i forrige Tider vare anseet som Gra
cier iblant de Lcrrde, have hos Efterkommerne ilde beffiemmet sig 
selv og deres Lårdom ved den dumdristige Snak og Digt om latter
lige og forffrekkelige Spogerie og Spaadomme, som Ve have paa- 
digtet det mskyldige Nord-Lys/ faa at dersom de garnie Grcrkiffe Phi- 
lofophi Democritus og Heraclitus «« kunde leve op igiéN/ da ville den 
ene faae nok at lee ad, og den anden ffulle ligeledes sinde nok atgm- 
de over, som bemeldte Frobefms siger (h.)

Vel kunde en Deel iblant de gamle Skribentere vcere at und
skylde formedelst deres Eenfoldighed og U kyndighed udi Philcfo- 
yhien og phyfi^i Videnskaber; thi de levede udi saadanne morke Ti
der og Omstcendigheder ¡ da baade Naturens og Fornuftens Lys var 
dem betagen og forbuden: hvilket kand erfares af den saa kaldede 
Jertegns Postill / som i det Danffe Sprog er trykt til Paris anno 
1515; Denne Bog kand noksom vise os den paa de Tider herffende 
Lcerdoms Beskaffenhed og Tilstand. Men hvorledes kand mand und- 
ffylde de andre, fem udi sidst afvigte Seculo have ved deres mange 
Skrifter udviist store Prever paa Lcerdom og Erfarenhed baade udi 
Natur- og Kunst Videnffaber; og dog alligevel have disse foretaget 

sig
(h) Job.Nic.Frolefii nova antiqvaAur. Bw.fyettaculapag. ny.feqv. Heraclitus fane ac Demøen- 

tus, fi revivifeerent, prolixiilimam credo in communibus de Aurora boreali fententiis, hicqvi- 
dem ridendi is vero flendi, materiam invenirent : tam joculares ac formidolosas, fatis jucundum & 
commodum coeli, 'oeélaculum hoc, fupcrftitiofa fingendi licentia formas aut larvas potius induit^ 
tam ridiculae item, tamqve horribiles, imo vero in fupremi Numinis Majeftatem qvodammodo in
juriae opinationes, non dicam inter plebejos, fed inter ipfos eruditos religionis fcilicct & fapientiae 
Antiftitesde pheenomeni hujus caulis ac viribus aliqvamdiu regnarunt.

Ss
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sig at forsvare de gamle MunkeFabler om Himmeltegn og deres Be-- 
tydninger?

Hvo der har Tiid ogjTaalmodighed til at lcese hvad denIefuitLalp. 
Schottus udi hans Phyiica Curiofa (Libr.I. & Libr.VI.) de mirabilibus 
Angelorum & Dæmonum item de mirabilibus portentorum har Dre
vet/ kand der faae at see hvor nidkicere de Pavistisse Munke og i seer nogle 
iblantde kloge Jesuiter have udviiset siqiatforfegte deres gamle Troe, 
eller ret ere at sige, den gamle Hedensse lbpeåionbmMehaande 
speåeler paa°Himmelen; sammesteds finder, mand ogsaa adssillige 
kunstige Argumenter, som de bruge til at bringe Folk paa de Tanker, 
og i den Troe, at saavel Englene, som Dicrvlene livagtige« ssaber og 
danner alle stags forssrekkelige Billeder'af den Damp og Tange, der 
svcrver i Luften, for herved at drive Mennissene til at frygte GUD. 
Den som maatke tvivle om denne deres Lcerdoms Rigtighed, raabe 
de ud for en Atheist.

Nu er det Tiid at jeg forlader diste Spogelser og begiver mig til 
Nordlyset igien. Endelige» er Sandheden i vore Tider kommen 
saavidt for Dagen at alle Nationer i Europa vide nu at tale oin 
Nordlyset og om dets naturlige Skikkelse og Bessaffenhed, og efterat 
famme Lyses phenomena udi disse sidste 20. eller 30. Aar af saa 
mange lcerde og trovcerdige Mcend med fiiid ere obferverede og om» 
stcrndelig bessrevne, harden foromtalte gamle Snak og Spaadom 
angaaende prodigia og deres Betydning merkeligen begyndt at for
svinde : fcilicet :

Lumine perculiæ ceflant maledicere ranæ , 
Et viétusveri luce fophifta tacet.

For at fornoye dennein der maatte have Lyst til at lcese ndi vores 
DansscSprog hvad nyt og merkvcerdigt nu i betteSccuh omNord lyset 
tt bleven opdaget og har vceret vores Forfcrdre ubekiendt, har jeg da fo» 
retaget mig dette lidet Skrift at forfatte,som bestaaer udi trende Parter.

Den i te Part indeholderen Deel Obfervationer, Tegninger ogBe*  
ffrivelser, som udi dette Seculo ere grotte over Nord-lysets adssrllige 
phænomenarneb hvis Videre der kunde agtes nyttigt til Oplysning om 
dette Meteorens rette Skikkelse og Bessaffenhed.

Den



Fortale. 323
Dm 2. Part begynder af den Kundskab/ som de gamle Grcrki- 

ske Philofophi have havt om allehaanse Mereoris og Lysninger i Luff» 
ten/ der synes nogenledes at komme overeens med de Obfervationer, 
som i vore Tider ere giorde over Nordlysets Phænomena. Dernest 
folger Udi en Ghronologist Orden adstillige Speélacler 0g prodigia, 
som udi Historierne fortcelles om at vcere seet paa Himmelen: hvor
af kand erfares, at den Superftition om forstrcrkkelige Himmeltegn 
og deres Betydninger har sin Oprindelse af det gamle Hcdenste Äf- 
guderie/ og er siden indtil denne Tlid iblant de Christne fortplantet.

Den 3. Part indeholder de mange flags Meeninger, fomdeLcer- 
de nu omstunder have om Nordlysets naturlige Aarsager og egentlige 
Bauen. Og omsider har jeg til Slutning taget mig den Frihed at 
fremsette nogle Dubia eller Sporsmaale, som synes ikke at kunde 
oplofts og afgiores ved de hypothefes og Forklaringer man hid
indtil har bemoytt sig at udarbejde om dette meteorons naturlige 
Oprindelse.

Over aldt kand udi denne Historie om Nord-lyset sees Provee 
og klare Beviiser nok paa hvad fuperftition monne udrette, scrrdeüs 
naar den med Theologie og Philosophie bliver sammenblande t : Den 
Engelske Cantzler og ypperlige Philofophus Franc. Baco de Verula
mio (in Novo Organo fcientiar. aphor. LXV.) siger os hvor stade
lig og forfængelig saadan mixmr og Blanding bor agtes; hans Ord 
ere merkvcrrdige/ derfore vil jeg dem her indforer Peiïima (inqvit) 
res eft errorum Apotheoßs, & pro peile intelleélus habenda eft, fi 
vanis accedat veneratio. Huic vanitati nonnulli ex modernis fu ña
ma levitate ita indulferunt, ut in primo capitulo Genefeos & in libro 
Job & aliis fcriptoris facris, Philofophiam naturalem fundare conati 
fint, inter viva qvœrentes mortua. Tantoqve magis hæc vanitas inhi
benda venit, & coèrenda, qvia ex Divinorum & humanorum malefa- 
na admiftione, non folum educitur Philofophia Phantaftica, fed etiam 
Religio haeretica. Itaque falutare admodum eft, fi mente fobria 
fidei tantum dentur, qvæ fidei funt. At jeg ikke stal gaae forvidt/ 
vil jeg her afbryde min Fortale, og tage fat paa Verket i sig selv.

DenS s 2



324 Kapitlernes Indhold 

Ten Morste Hart 
beftaaer af efterffrevne Capitler:

I. Cap. Dm de forste Obiervationer og'Tegninger, somi 
dette Secuto ere giorde over Nord-lysets Phænomena 
udi Danmark og Lydskland.

li. Cap. Dm det store Nord-lys, som Anno 1716» blev seet 
NesteN over alt) Europa.

III. Cap. Dm et Nord-lys seet i Tydsttand Anno 1721.
IV. Cap. Dm Nord-lyset, som er seet udi Italien og Spa

nien.
V. Cap. Obiervationer, som udi Zrankrigeere giorde over 

Nord-lystt.
VI. Cap. Hvorledes Nord-lysets Phænomena h<rve vwret 

tilsyne uoi Cñgeland og Holland.
VII. Cap. Nord-lyftts Phænomena, som ere obferverede 

udi Sverrige Polen og Rusland.
vin. Cap. Dm det Nord-lys, som gemeenligen i Grönland, 

Island og den Norderste Part af Norge lader sig see.
IX. Cap. Dm den Forklaring, som M. de Mairan glor over 

de gamle Norske og Istandffe Skribenteres Beretninger 
om Nord-lyset-

X. Cap. Adffillkge Anmerkninger over Nord lysets Phæ
nomena, som kand tiene til videre Dplysning om dette 
xietereons Ratur og Cgenffaber-



Z2Z

Wen Dorste Mart
Indeholder «Willige Obfervationer, Tegninger og Be

stem elfer / font t dette Seculo ere giorde over Nord
lyset med videre.

Dtt L CAP.

Dm de ferste Obfervationer og Tegninger/ som over 
Nord - lysets Phænomena ere giorde i Danmarck og 
Tydflland.

I.
Mand tvivler ikke OM/ at jo Nordlysets phænomena uii de fo- 

rige feculis ligesaa vel som nu i vore Tider haver ofte ladet sig see her 
udi Danmark samt udi andre Sydlige Lande ; men den gamle Vane 
og Overtroe / som Folk vare fordum udi Almindelighed henfaldne 
til/ at de forffrekkedes for saadanne Lufft stin/ og giorde Vidunder 
deraf/ har forvoldet at ingen ret naturlig Beskrivelse og ForklarinK 
derover sindes hos de ildere Skribcutere: hvorom noget udi min 
Fortale allerede er meldet. Velkanb man ikke negte/ at jo|Keplerus, 
Gaflendus, Cartefius, Cailinus, Sturmius og nogle siere begyndte 
udi det nesi forrige Syttende feculo gandste fornuftig at Mve og 
raifonnere om dksiige gloende meteoris og Lysninger udi Luften V 
dog maae enhver herimod tilftaae/ at udi biffe lambe Mands Skrift 
ter sindes ikke nar saatilsirekkelig Underretning om Nord-lysets na
turlige Skikkelse og Bcffaffenhed, som vi siden have faaet af de ob
fervationer og Tegninger / der i vore Tider ere giorte over dette Ly
ses phænomena,

§ 2/
Den Navnkundige Mathematicus Ole Römer her i Danmark/ 

var (saavidt mand af Es Eruditorum kand erfare) den forsit/ som 
S s z paa
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paa Mathematik maade har observeret og beffrevet Nordlysets phæ- 
nomena, da de udi dette fecuio begyndte at tilvoxe og udbrede sig. 
Derfore bliver ogsaa hans Obfervationer og Tegninger de forste, som 
jeg her haver at fremsette.

I. Obfervation og Beskrivelse over Nord-lyset, 
vid. Udi den I. Figur stal de Bogstaver Q™) betegne tvende klare og 

i< stivnende Buer, soin ere saa tynde og fficrre, at Stiernerne derigien- 
Fig. nem kunde sees.

De Bogstaver bbb betyder et morkt Skillerom mellem begge 
disse. Buer.

ccc. Betyder en Samling af Damp / ligesom det kunde vivre en 
tyk Regnstye.

Forklaringen og Beståelsen herover er denne:
Anno 1707. den 1. Februarii Klokken II. om Aftenen begyndte et 

Luft stm (Phænomcnon) at lade sig see her i Kiobenhavn (som lig
ger paa 55-3 grader Nordcr Breede) ; det strakte sig udi en Bues stik
kelse fra Vest-Nordvest hen til Nord Nordost: Paa det Stced hvor 
Buen var hojest, stoed den 3 Grader op over Horizonten. Siden 
stigede dette Lys hoyere op, og langs ad den overste Kant af Buen 
blev det alt meere og meere klart , ja klarere end om det havde kom
met fra Maanen, naar den var stiult bag ved en Skye. Omtrent en 
haw Time efter Midnat, samledes efter haanden en nye Lys Bue 
oven over den forrige; men henved Kl. 1. opstigede Lyse Straaler i 
Hoyden med en hastig Fart forst fra denoverste Bue og strap deref
ter ligeledes af den nederste; det holdte ved saaledes nogen stund at 
opstyde Straaler, som omstiftedes iblant hinanden meget hastig og 
paa adstillige Mander; De sieste Straaler stigede lige ret op; nogle 
syntes at helde til en eller anden Side: Saa- snart de begyndte at 
forsvinde, vare de kortere og bredere tiliyne, men tilforn, naar de 
vare komne hojest ' stode de 4. grader op over den overste Bue. Hen
ved Kl. 12 efter Midnat, var dette Lys i sin storste Fuldkommen
hed / og da saaes det allevegne besat med lyse Straaler (som oven- 

meldte
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meldte i. Figur tilkiendegiver). Klokken 2. w det hojest opstegens 
da det siden udbredde sig lidt efter lidt over den gandste Himmel. Om
sider opkom en tyk Frost-Damp (o:eller frostrg Taage) som stiulte 
Himmelen saa at foronltalte Lys ey kunde sees meere. Saadant Lys 
har mand ogsaa udi de forrige Aar her paa. Observatorio i Kioben- 
havn kundet fornemme, og detaltid udi den Kant mellem Vesten og 
Norden paa Himmelen; men aldrig er det sect saa liust og fuldkom
men som paa denne Did.

2. Obfervation«.

§. 3*
Ao, 1707. den I. Martii saae malt atter herudi Kiobenhavn et 2. 

saadant Lys udi samme Kant paa Himmelen, det lod sig see fra Fig. 
Klokken 10 om Aftenen til Kl. 1. efter Midnat, men det var ikke saa 
ordentlig stikket og dannet, som det forst omtalte; hvilket den 2den 
Figur udviiser.

• ' Faa Dage derefter nevnlig den 6 Martii lidet efter Solens Ned
gang mellem 7 og 8 Klokke siet, blev samme Lysning paa ny seet, 
men var ej heller saa ordentlig og régulait, som det forhen beskrevne, 
dog befandtes herved i Besynderlighed dette, at iblant de faa Straa- 
irr, som det udstiod afsig, stigede de fleeste og indtil Top -Puncten 
(Zenith) paa Himmelen; men de forsvunde snart igien og andre op- 
stigcde i deres sted, saa at hver Straale var ikkun udi nogle faa Se
cunden Tid tilsiune. Strap derefter blev Himmelen stiult med 
Skyer og Taage, og kunde da dette phænomenon ej siden sees.

Diste tvende forste Tegninger og Beskrivelser findes udi Mifcei- 
Ianeis Berolinenfibus (a) indforte, og bemeldte Author Ole Romer 
beretter derhos, at saadanne meteora sees nesten hvert Aar udi Is
land og Norge. Hand holder for at dette Lys r som af ham her blev 
obierverit, var lavt ned i Luften og ikke meget langt borte: thi udi 
Pilmberg, som er 2 Mile fra Kiobenhavn (siger hand) er det seet 
klarere og storre: hvoraf hand flutter at det der var meere Vertical 
og hojere op over Horizonten. Hand meener ogsaa at saadant Lys 

, giver
(a) MifcelL Berol. an, 1710. pag, ijtt à íeqv;
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giver meere den ncrrvcerende end den paafolgende Tilstand og Beskaf
fenhed i Luften og udiVcrirliget tilkiende : fordi det treffer ej altid ind, 
som nogle meener, at efter saadant phænomenon folger om Som
meren klart Vcrir og om Vinteren Frost.

Z. Observation.

§. 4-

Det Nordlys, som forhen er meldet om at vcrre stet her i Kis
benhavn den 6. Martii an. 1707 z har og samme Tid ladet sig fte udi 
Tydffland / hvor det er bleven obferverit og beffreven saaledes:

Ao. 1707. den 6. Martii er udi Berlin et klart Lys om Aftenen 
Kl. 8. seet udr Norden , efter at det havde verret en klar Himmel 
den gandffe Dag fra Morgen indtil Aften; udi den nest foregaaende 

3. og nest folgende Natt var en maadelig Frost; men om Middagen 
Fig. toede Frosten op ved Solens Varme: Bemelte Lys havde er hvidag

tig Skin / og var af Figur som en Regnbue, dog meget bredere, end 
Regnbuen pleycr at ftes, og samme lyse Bues Centrum kunde hol
des for at vcrre omtrent i Meridianen neden under Jorden. Lyset 
strakte sig udi Horizonten hknvkd 100 Grader; Den overste Deel af 
Buen stod 8 eller 10 Grader Hoyt op over Horizonten. At dette 
Lys kunde komme fra Maanen var ikke mueligt, fordi det blev seet 
ved Nye Maaneds Tider, da Maanens Skin var saa lidet og svagt, 
at det ikke kunde lignes imod det foromtalte klare Lys der saaes i Nor
den : tilmed gik Maanen strap derefter ned, saa at den ingenlunde 

' kunde foraarsage nogen saadan Lysning. Ey heller kunde Solen vcr
re Aarsage dertil, fordi den var da allerede saa dybt neden under Hori
zonten , at den ey kunde forvolde det allermindste Tusmerke meget 
mindre saadant klart Lys, der lysede ligesom et Maanestin. Me
dens man nu dette og den skinnende Bue betragtede, opstigede lyse 
Straaler, udi en lige Lod-ret Linie opad fra Horizonten, og det no
get langsom ligesom raquetter pleje opstige, dog faae de ikke rode ltd, 
ej heller havde de nogen Ild Farve; men de lignede Lyse-Stolper og 
Stotter, som til deels rostede og bcrvede, og nest ved Buen gave 
de saa klart Skin fra sig, at endogsaa lyset udi en Legte derved kunde 

doves
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doves. Besñgde Straaler opstigede nu hisset nu her, ikke faa hastig 
som et Lynet/ men sagtelig (admodum lente, qv-afi deliberato.) 
Hvormange disse Straaler vare kunde ej tcelles / fordi de bleve ikke 
bestandige/ menffifteviis (alternatim) iblant hinandenftemssinnede, 
faa at naar en Straale forsvandt ; opkom en anden paa et andet 
Stå Der var og imellem disse Straaler en sort Morkhed tilsyne, 
faa at dette Spectakel var baade herligt og i nogen nraade få og 
ffra'kkeligt at see. Men at denne Morkhed ej bestod af Sky r, det 
kunde fornemmes heraf: fordi man med en 2 Fod lang Kikket kunde 
fte Stiernerne allevegne faavel igienn m Morket som igimnem dm 
lyse Bue. Bemeldte Straale-Skndde holdte ved nesten en halv Ti
mes Tid. Oven over den forncrvnte Bue r saaes endnu en anden 
Bue, ftaaende omtrent 30 Grader Hoyt over Horizonten/ men syn
tes ikke faa gandffe heel som den anden; thi paa nogle Stceter var 
Stceder var den igiennembrudt/fjhellrr strakte den sig ned til Hori
zonten med Enderne. Klokken 9. begyndte den overste Bue at mind
skes / og omsider at forsvinde. Den nederste Bue blev bestandigere/ 
dog begyndte den at stunke lidet dybere ned udi Horizonten, og Klok
ken 10 var intet metre af den at see ; men Himmelen var endnu no
get lysere nwd Norden end paa andre Stader. Denne Obfervation 
og Beskrivelse haver den Berlinske Aftronomus G. Kirch giort / og 
den sindes udi miicellaneis Berolinenfibus (ed. BeroL 17Í0. pag. 135. 
& feqq.) ; Tegningen derover seer man her af den 3. Figur.

§. 5-
Vldere har man udi samme Mifcellaneis Berolinenf. pag. 133. en 

relation, som Chriftoph. Matthæus Seidelius udi Sehonbergen (in 
Marchia Veteri) derom har skrevet af denne Inhold: Á0.1707. den 
6 Martii henvkd Kl. 8. om Aftenen / da Himmelen overalt var'gand- 
ffeklar/ blev ftet et Skin udi Norden/ som lignede Dagningens Lys 
nylig forend Solen o pgaar. Af dette Skin samlede sig forst tvende 
breede oa aflange Buer / som strakte sig fra Nordvest hen til Nord
ost ; af Buerne opstigede siden adffillige Straaler / og i stor bemcrr- 
kede man at fra den nederste Bue udskiod sig vel 20 gange en Straale 
op igiennem denloverste Bue med saadan hastig Fart som et Lynet; 
Denne Straale bredde sig ud oven til, hver gang den var opstegen 
over dm overste Bue og blev til en lys Damp f som udi et 

T t øjeblik
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Ojeblik forsvandt / saa at den ikke efterlod sig Let ringiftc Spor eller 
Tegn. Imidlertid stigede den overfte Bue saa sagteligen hoyere op/ 
og blev forvandlet til en hvid ffinnende Skye/ som ikke uden Skrek 
blev seek at ffiule den overfte Deel af Himmelen ; men derefter foer 
den hen mod Veften og folgede med Maanen/ som da gik ned. Og 
endffiont denne Skye efter Maanens Nedgang opholdte sig over en 
heel Time udi den Vestre Kant af Himmelen/ forend den blev usyn
lig / saa dog alligevel kom en Bue meftendeels i den Stand og i det 
Stad tgien/ hvor den forige Bue var seek/ som til ommeldte Skye 
var bleven forandret. Omsider begyndte begge Buerne at forsvinde 
forsi den overfte og siden blev den nederfte ved Midnats Tid usynlig.

Eaaledes, som sagt er / beretter Seidelius at dette meteoron er 
stet i Schonbergen, og hand legger dette dertil/ at der siden blafte 
en ffarp Norden-Vind udi lang Tid/ fom bragte en fterk Kuld, og 
foraarsagede mange Stormvinde og uroeligt Vairlig der i Landet.

6.
Her har vi da stet de forfte Obfervationer og Tegninger over 

Nordlyset/ hvilke kand holdes for advare tilforladelige. Jeg sinder 
ellers ikke noget ffrevet omat dette meteoron udi det Aar 1707. er 
bleven obferverir paa andre Stader end i Damnark/ og udi Tydff- 
lñnd. Frobefius udl sin Tradat (Nova & antiqva Lum. & Aur. Bor. 
Sped.) melder ve! korteligen, at i samme Aar ere sect nogle Luft- 
Skin udi Torna i Lapland/ item udi Breslau i Slesien/ men fordi 
man har ingen efterretlig Beffnvelse eller Tegning derover/ er det 
unyttigt her at tale noget videre derom.

Udi det nkftfolgende Aar 1708. d. n. Sept, er en ftor Lysning 
eller et gloende Meteoron stet paa mange Stader i Seren : Den 
beromke Mathematicus og Philofophus, Christian Wolff/ har udi 
Halle obferverit og beffrevet det lamme omftandklig nok/ som udi 
Adis Erudit. Lipfienf. a. 1708. pag. 526. er at ste. Dette pheno
menon agter jeg ikke heller at tale her noget om: thi af den derover 
giorde Beffnvelse kunde ligesaavel flutkes at det har varet et flags 
Tordenvå/ som et Nordlys; hvorom jeg overlader til andre at 
disputere. Men udi det Aar 1710. finder man igien et Nordlys af
tegnet og beffrevet/ som her folger:

4. Ob-
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.4. Obfeivation:

§- 7-

Ao. 1710. den 26. Novembris, Klokken 6. om Aftenen har 
Joh. Georg Liebknecht Mathem. Prof, til Gießen udi Hestn- Land 
obferverir et Meteoren, der var fññledes tilsiune: Der lod sig see en 4*  
stor lys Bue udi Norden, four syntes at vcere 2 eller 3 Fod breed; Fig. 
dens udvendige Kant var morkere end den invendige hule Kant. Rom- 
met inden udi Buen var saa morkt, at man aldeles ingen Stierner 
kunde see derigiennem, men udi den lyse Bue og etters allevegneva- 
re Stjernerne tilsinne; Denne Bue varede ikkun 10. Minuter af en 
Time / og formedelst denne korte Tid kunde intet vist Maal paa dens 
Storrelse og Etrekning tages. AngaaendeVcrirligets Tilstand, da 
havde der den gandskc November Maaned igiennem vcrrct et meget 
uroligt og Taagefuldt Vceir; men sidst i Maaneden henimod den 
26 Novembris har det forandret sig, da Vinden blev Nordost, og 
Frosten begyndte at tiltage. Denne Observation og Tegning sindes 
Udi Aétis Érud. Lipf. a. 1711, pag. Z25.

§. 8.

Flere end diste foregaaende Observationer og Tegninger har. sig 
ikke forefundet, som over Nordlyset ere forfattede af lcerde og Na
turkyndige Mcend, forend det store Nordlys udi det Aar 1716. lod 
sig see; hvilket nu statt blive talet om.

Det il cap.
Om det siore Nordlys fom Ao. 1716. blev sect uestcn o« 

over «lo Europa.
§. 9.

Ao. 1716. den 17 Martii er et meget merkeligt og stinncnde Phe
nomenon blkvkN obferverit paa mange Sttrder udi Tydstland, Hol- 

T t 2 land,
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land. Engeland og over aldt i disse Nordlige Lande, hvorom man 
strap fik mange flags Relationer udi Aviserne at lcese, som jeg her aldt 
forbigaaer; men i den Stcrd vil jeg i dette Capitel af A<ftis Erudito
rum fremsa tte de fornemste Tegninger og Beskrivelser/ fom af erfar
ne og trovcrrdige Mand, der selv have obferverit dette Nordlyses 
phenomena, udi Tydffland ere forfattede:

i. Oblervation.

§. 10.

Udi Margrevssabet Meissen i den Bye Lammich har 'Schmide- 
rus obferverit dette store Nordffin / og det samme aftegnet og be- 
ffrevet saaledes:

Den 17. Martii i det Aar 1716. var et bestandig Stormvair ftrldt 
af Fugtighed og Regn; overst i Luften blceste Vinden af W. S.W; 
nedem Luften var den S- W. ; imod Aftenen forsvandt Skyerne og 
Himmelen blev westendeels rem og klar undtagen udi den Nordre Deel 
af Horizonten, hvor der lode fig see nogle tykke Skyer. Efterat 
Solen var nedgaaen lod den en tid lang efter sig store lysende Strø
mer og Straaler i Luften, guule at see til: hvoraf klarligen kunde 
'ornemmes/ at overst udi Luften var en stor Momgde af adskillige 
lags Dampe; Klokken 8. begyndte disse Straaler efter Haanden at 
-orsvinde indtil de omsider bleve gandffe borte. Kort derefter fik man 
at see et Skin staaende ligesom en rund Bue, som var hvidagtigt og 
meget kiendeligt. J Begyndelsen var dette Skin ikkun tyndt og 
svagt/ men efter Haanden voxte det til / og sirekkede sig fra Nord
vest og omkring Norden til Nordost, og var ak Anseende ligesom den 
Lysning der sies ved Horizonten nylig forend Maamn opgaar. Kort 
Tid derefter blev Skinnet noget rodagtig, hvorudover nogle i Forst- 
ningen meentt at der var en Ildebrand opkommen i Naboelauget, 
men de bleve anderledes derom overbeviiste, da Lyset stigede aldt 
Meere og meere op over Horizonten og gav saa stor Glands fra sig, 
at det kiendeligen lyfede over alle omliggende Marker/ og paaHuus- 
Veggene, saa at de, som gik paa Gaderne og ej vidste endnu noget 
af dette phenomenon, nreente at det var Maanen der skinnede.

Lidet
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Lidet derefter opkomme sorte Skyer, som udi den 5. Figur ere be- 5. 
merkede med ccc, og neden under disse Skyer syntes foromtalte Skin Fig» 
noget dunklere, ligesom det kunde vcrret blandet med en Rog eller 
Tange; men oven over Skyerne skinnede det nu saa klart, at det ikke 
lignede Maanens Skin, men var ligere det Lys, som sees paa Him
melen Din Sommeren ved Solens Opgangs Tid. Dette bevegede 
sig ogsaa ligesom Vand-Belger udi en See, etter som Kornet der 
staar i fulde Ax paa en Ager, pleyer at drives og beveges, naar Vin
den blcrser derpaa; der blev ogsaa stet en idelig Blinken eller Lysning 
(micario continua) ligesom der sees undertiden udi en Sommer Nat, 
naar der om Dagen neft tilforne har vceret en sterk Heede (b). Ef
ter Kl. 9. om Aftenen da Vinden udi den nederft Luft blasste sterk af 
S. W. men ndi den overste Luft af W. S. W., saae man af den 
sorte Skye udr Vesten at opkomme tnorke Straaler, som udi Figuren 
ere betegnede med (DODD) tillige med sortagtige Darnpe (FF) som 
dog ikke varede lange, men forsvandt strap igien. Derpaa blev man 
var, at af den Lyse - Vue «, som stod hen ved 15 Grader hoyt over 
Horizonten, begyndte lysende Strimer og Koster at udbryde, som 
gave sig ud fra hinanden; Den forste og längste af dennem er beteg
net med (a), som heldede noget imod Osten og strakce op indtil Him
melens Top Punct (Zenith) ; derefter opstigede i Westen den Straa- 
le, bi siden opkomme de andre c, d og e efter hin anden; alle disse 
Sttaaler vare blinkende og siuntes rodagtige, og den rode Farve 
blandede sig ogsaa undertiden udi Nordlysets Bue, men efterhaan- 
den blev dette Lys hvidere og bleegere. Efter en halv Times Forlobs 
blev Buen lavere og Skyerne ffiulte den. Men, da Klokken var 
henimod elleve, kom dette phenomenon igien med fanune Glands, 
Blinken og Srraaleffud og Buen stod som tilforn henved 15. Grader

Ttz hoyt;

(b) Dm Blinken ber omtales, som sees om Sommer Rêne /synes ak veere det flagskynet/ som 
gcmeenligen i Augutti Maaned foruemMes her i Danmark at blinke vp af Skyerne om Aftenen ellet 
om Natte»/ og biiver kaldet KORNMOED: Zblant den gemcenr Mand udi Danmai k kaldes det 
oasaa Sildffierr > Ligeledes tre beage disse katemaader udi Sverriae brugelige nemlig Kornblixt 
(fulguratio Segetum) y g (5il6blíít (fnlgur halec-um) , fom Andreas Celfius udi sin Samling af dk 
Obfervationer, der eregiorde i Svcrrige over Nordlystl / bevidner: Mig rrogsaa berettet/ at sag, 
dan Lysning eller Blinken bliver udi Pommern og det Magdeburgiste diftriét kaldet Herings Blitze. 
Om dette finder jig ellers Leyligheb udi den Part af dette Skrift at givre nogen ««rmereFsr- 
klaring-
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h Syt; De sorte Skyer , som udi Norden her og der endnu hengte i 
Luften / havde ey meere deres forige Figur og Skikkelse, men vare 
fulde af Huller og Aabninger, hvorigrennem Lyset udftraalede lige- 
som Koefte, ikke anderledes end som Maanen om Natten eller Solen 
om Dagen styder Straaler igiennem Skyernes Huller og Aabninger 
hen i den taagefulde Luft. Da det lakkede imod Midnat, samledes 
tykke Skyer paa Himmelen og giorde Ende paa dette SlM Denne 
BkffriVelft sindes Udi Affis Erud. Lipf. a. 1716. pag. 357.

2. Obfervation.

§. II. X.
Ao. 1716. d. 17. Martii haver August Fridemann Boetticher i 

Eisleben obferverit og bestrevet samme Nordlyses phænomenon, 
6. hvoraf Zndholden er kortelig denne:

Fig. Der blev udi N. N. O. sect en sortagtig Skye paa det Stad, 
som udi den 6 Figur er betegnet med Ä -, Samme Skye strakte sig 
ned til Horizonten f og var z ligesom Sprinkelverk, fuld af Huller 
og Aabninger; derefter blev den nederste Deel af Himmelen ncrr ved 
Horizonten/ B, med en work Brre fra Asten hen imod Vesten be- 
trokken; i Buens overste Kant vare saadanne Farver tilsyne, somu- 
di en Regnbue, men de vare dunklere. Strap derefter udspirede af 
Buen de Straaler, DD, hvilke udi Begyndelsen vare korre, men 
efterhaanden bleve de lamgere og havde en Fart ligesom Raqvetter. 
Sttaalerne imod Asten (hvor man merkede at de forst begyndte at 
opstige) vare klarere end de andre imod Vesten. Iblandt tiennent 
var en Straale, E, udi Nordost frem for de andre merkelig f i det 
den stigede hoyre end de ovrige og blevllcrngere stauende. Imidlertid 
blev den Skye, A, forvandlet til en Rog t der stigede op og ned/ og 
nest derved faae man den klare Himmel : Da dette Syn var til ende/ 
saaes nogle sortagtige Skyer, F, F, med et Skin omkring, og om
sider blev Himmelen ffiult med Skyer. Dette Syn varede fra Kl. 
7 7 tll Kl. 9. Dttkom igien K!.fl2. om Midnatl/ ligeledes Kl. 
3. efter Midnat. Denne Obfervation er infort udi Adtis Erud. Lipf. 
a 1716. pag. 359.

I. Ob-
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Z. Obfervation.

§• 12.

Ao. 1716. d. 17. Martii er udi Hñlberftñd faavelsom og udi 
Helmstad samme Lys stet og beskrevet af Mathem. Prof. Rudolph 
Christian Wagner. Tegningerne derover seer man af den 7de og 
8de Figur.

Hvorledes det var tilsyne udi Halberstad, det viiser den 7de Fi-y 0(t 
gur, som er opsatt af den der varende Reétore Scholæ M. Elend/0 3 
men den anden Tegning, som den 8de Figur forestiller, har bemeldte^ 
Wagner forfcerdiget, der var i Helmstad, og hans Beskrivelse derover 
er af folgende Indhold:

Paa forffrevne Tiid nemlig den 17. Martii om Aftenen efter Klok
ken 7. blev fornummet et meget klart Skin paa Himmelen mellem 
Norden og Vesten, ligesom det ffeer naar Huuse eller Bygninger 
staaer i Brand. Dette Skin strakte sig 45. Grader op over Horizon
ten ; Himmelen var Stierne klar, og omkring Añen-stiernen (Ve
nus) som stod nar ved Skinnet, blev stet en lys Ring. Klokken 8- 
lod sig see en lys Straale, som lignede Halen af den store Comete, 
der Anno 1680. var tilsyne, dog var Srtaalens Lys meget svagere 
og til anseende som den Lysning i Melkeveyen; samme Straale op- 
stiqede fra den taagede Stierne (Stella Nebulofa) mellem Perfeum og 
Caffiopæam indtil z6. Graders Hoyde og forsvandt strax. Hand flut» 
tkde at denne Straale rnaatte have sit Udsprung af en merk Skye, 
som befandtes nest der neden under, fordi nylig tilforn, imellem 
Klokken 7 og 8, var stet tvende lige saadanne Straaler af sort Skyer 
at opstige , som den 8. Figur giver tilkiende, og den samme Nat mel
lem Kiokken ii. og 12. ere 4. saadanne Straaler af lige den samme 
Beskaffenhed udi Halberstao obferverede, som as den 7. Figur kand 
sees. ProfelT. Wagner holder det mcrrkvcrrdigt ak hand kunde see 
Stiernerne igiennem den lyse Straale, som blev obferveret. Ader- 
meere beretter hand ar der paa andre Står bleve ogsaa sect saadan
ne Straalestud,hvor dog ingen Skyer befandtes,item at paa endeel 
Stcrder vare msrke Skyer tilsyne med lyst Bredder omringede, af
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hvilke der oystigede, som udi den 8- Figur er betegnet; efter Kl. y-- 
blev en hob Snee-Skyer af Vinden sammendreven indtil 45. Grader 
op over Horizonten ; imellem disse Skyer saae man nogle Lysnin- 
ger eller blinkende Skin (corufcationes) jom vare vel noget svagere end 
det Lynet/ der sees undertiden om Sommer-Nsttterne; Men hen« 
imod Klokken 12. eller ved Midnats tiid, vare bemeldte Lysninger lige 
laa klare/ som det ommeldte Lynet. Det samme blinkende zSkm 
(corufcatio), siger Hand / er ogsaa af M. Elend seek i Halberstad 
urer ved Zenith.

Herhos beretter?rof. Wagner/ at paa nogle Stceder, hvor dette 
store Nord-lys blev feet z skal og tillige vcrre hort en Bulder og Bra
gen ligesom icoo. låfqvet-Skud, men udi Helmstad , siger hand/ 
kunde dette ikke hores formedelst Vindens stcrrke Blcest og Susen i Luf
ten. Man sinder denne relation ligeledes udi Aftis Erud. Lipf. an. 
1716. pag. 359. & feqv.

Mand sinder ydermeere adssillige Obfervationer og Bestrivelser 
over dette Nord-lnsts phænomena, som samme Did ere sekt udi Hal- 
brrstad/ Hallt/ Wittenberg/ Brunswig/ Leipzig og flere Stceder udi 
Tydssland/ hvilke her at inbfore ville blive for vidtloftigt. Jeg har 
ey heller kundet sinde derudi noget merkvcrrdigt / uden dee/ som her 
allerede udi de foregaaende Obfervationer er omtalt; alleneste dette 
er derved at erindre:

Udi Halle i Saren var dette Lyses Skin og Klarhed sterkere end 
Maanens Lys (som udi Aftis Erud. Lipf. a. 1716. pag. 365. kand lce- 
fes). Oa udi Brunsvig bleve Straalerne, som i stor Mcrngde op- 
stigede / stet at have adstillige. flags Farver , i seer gule/ gronne og 
bimmelblaa; (som fornennnes af Frobefii Nov. & antïqvis Aur. 
Bor. fpeft. pag. 75).

§. 14.
Men iblant alle de Obfervationer og Afbildninger / font ere 

Siorte over dette Luft-Skin, synes den vcerd at betragte, som Ma- 
thematum itudiofus C. Kirch derover har forfattet/ da dtt blev sect 

udi
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udi Danzig: Thi paa dette Stach fsyede Vairliget sig stråledes, at 
mand kundr fee det den gandste Nat igiennem, og det tresser sielden 
ind at mand faaer det af saa mange flags figurer paa een Tud 
og Stad ar see; derfore vil jeg her hosfoye bencevnte Kirchs Beret
ning derom:

4. Obfervation.

Anno 1716. den 17. Martii om Aftenen Kl. 8- mm. 15. blevi 9; 
Norden obferveret et langt og breedt Skin, som udi den 9. Figur Fig. 
Num. I. er betegnet lued A, B; Mod G sien heldede det ned ad udi B, No. 
men imod Vesten kunde maní» ey see Hvorvidt det strekkedesig, fordi l 
det struttes af Skyerne ved A; den nederfte Kant e, e,e, var lysere 
end den overste, og mand faae derudi Lyrens lyse Stierne (Lucida 
Lyræ), som er udi ¡Figuren betegnet med a; mellem Lyset og Ho
risonten var Himmelen mocke blaa / oven over Lyset var dersskyse- 
blaa af Skinnet; Lysets Breede var 6. grader, den nederste Kant, 
eee, var omtrent 8- grader hsyt fta Horizonten.

Klokken 8. min. 20. var dette Syn gandste forandret: thi den y. 
Nordre deel af Himmelen, fardeles mellem Asten og Norden, syn« Fig; 
tes at brande; udi N. o. samledes Zld klumper tilhaabe,somudi den No. 
9. Figur Num. 2. ere bemerkede med iii; af disse Ild-klumper ud- 2. 
stiode sig Luer med saadan hastig Fart, arde i 2. fecunders Did Mi- 
gede fra Horizonten indtil Zenith, og bsjede sig noget lidet hen mod 
Asten. Da de forste forsvandt, samledes andre igien, som ligeledes 
kastede Luer fra sig; igiennem en afsaadanne Ildklumper kunde mand 
fee Lyrens lyse Stierne ved a; nogle Luer syntes ligesom at opstise 
af Kirke-Taarnene ikke anderledes end som de havde staaet i Brand, 
dog stigede disse Luer hoyere end udi Ildebrand pleyer at stee: thi de 
strekkede sig op til Zenith ; Nogle af dem begyndte fra Horizonten al 
opokmme, og vare alle blodrode som gloende Jern. Udi Norden 
og Nordvest saae man imidlertid lyse Straaler at opstaae indtil 30, 
40. og 60. Grader Hoyt over Horizonten og de bleve bestandig stil- 
lestaaende omtrent 15 fecunders Tiid forend de forsvandt, oa deref
ter opkomme andre i staden igien. De rsde Luer og lyse Straaler •

U u holdte
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holdte ved neflen en halv Time at spille i Luften, og derpaa bleve de 
borte : Siden syntes den Nordre Deel af Horizonten at ffinne lige« 
som en Skye, der giver et Lys fra sig af Maanens Skin. Herved 
er dette merkvcrrdigt, at baade ndi den merke saavelsom udi den lyse 
Deel af Himmelen kunde man altid grant see Stiernerne af forste/ 
anden og tredie flags Sterrelser; ligeledes vare Stiernerne paa den 
evrige Deel af Himmelen tilsyne, saa at paa den Tiid har her aldeles 
ingen Skyer varet. Den Klarhed, som endnu var tilbage bleven, for
andredes ogsaa ivisse maader: thi undertiden blev den sierre og saa 
klar som tilforne; undertiden udkom deraf en og anden Straale og 
hvidffinneade Lue, dog meget langsom. Da Klokken var io. blev 
feet en lys Bue mod Norden henved 7 Grader Hoyt over Horizonten, 
dens Brrede var ikke over alt lige sior, sommesieds var den 1 Grad 
og andensteds 2 Grader breed; mod Asien udkastede den nogle svage 
Straaler. 

Klokken iO. min. 20. vare tvende Buer a og e tilsiune; Rum- 
9- met imellem dem var meget morkt; den nederste Plads under Bu- 

en a, c, saae ud font en tyk Regnffye, dog kunde mand see Stierner- 
No-ne derigiennem: thi med bare Ayrre blev den Stierne Mirach udi 

3*  Andromedæ Belte siet indtil den gik nedunder Horizonten; mm der
efter saae man ogsaa sammesteds en Stierne udi Svanen. Resi ved 
den oversie Bue var endnu en tredie Bue F, som var meget bredere, 
nten havde et langt svagere Lys; Strax derpaa opstigede Straaler 
imod Vesten, og et Skin begyndte at udbrede sig over aldt udi der» 
samme Kant paa Himmelen. Nogle faa minuter for Klokken 11, 
vare alle Buerne forsvundne, og udi den Nordre DeelafHimmelm 
ncrr ved Horizonten opkomme nogle Sky-Sole (o: foles fpurii five 
parhelii), af hvilke opstigede en deel Straaler, som alle tgten strax 
forsvandt og andre opkomne igien i deres Stå De lode jig oftest 
ansie ligesom Solen ffulde fremkomme af Skyerne. Klokken il op
kom en nye Bue i Nordvest, hvis ene Fod siod lige 1 Norden, og 
deraf opstigede Straaler ligesom tilforne; Lidet derefter gav Buen sig 
ned under Horizonten, og efterloed sig der ikkun et Lys, sometTus- 
morkr; hvorudi der stoede nogle merke Skyer, som er et klart Be- 
vlis paa at det lyse Phænomenon var heyere i Luften end Skyerne.

Klokken
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Klokken ii. min. 50. var Himmelen at see til som den 9. Figur « 

Num. 4. udviser; den Bue a, var henved 5. Grader hoyt over ho- 
rizonten ; dens Breedeîvar omtrent ' Grad ; denne Bue ffinnede ^0' 
klarest udi , e, mod Nordost. Den ovenstaaende Bue/ c, havde langt . * 
svagere Skin end den nederste, og blev her og der igiennembrudt afde ** 
Straalek/ som fra den nederste Bue opstigede/ men den kom strap til ret
te igirn: Straalernek f, opstigede ved den ostre Side ; men paa den 
anden Side mod Vesten opstode flygtige Luer / aa,. Midt imellem 
Vorden og Vesten bleve nogle smaa morke Skyer/ b b, bestaaende.

Klokken i2. saaes atter tvende Buer b og d, hvis Breede var 9*  
omtrent 2. Grader, og den nederste Bues Hoyde var omtrent 10 Fig. 
Grader fra Horizonten ; den nederste Kant syntes at vcrce befar med No. 
nogle Takker, som lysede sterkest og udffiode Straaler. Inden og 5- 
uden for Buerne lode sig see mange Skye Sole (pfeudoparhelii), af 
hvis Materie Straalerne opkomme; men i ftrrdeleshed lode sig see 
Flammer og Luer i stor Mcengde, der bevegede sig ligesom Vandbol- 
ger; de udbredde sig over det gandffe Lovens Tegn indtil Saturnum -, 
men omsider strckkede sig videre hen over Zenith mod Syden/ saa at 
den heele Himmel blev dermed nesten ssiult, undtagen et Rom eller 
fpatium udi Syden 30. Grader hoyt fra Horizonten var endnu til« 
bage, hvor mtet af dette phænomenon var tlksiune. Klokken 12. 
min. 20. forsvandt Lilerne, dog blev endnu en liden Bue tilbage/ 
hvis Centrum var i N. N. O., og dens ene Ende rakte ned til Hori
zonten; og da lode sig igien allevegne see Skye-Sole/ som udkastede 
Straaler; Men Buen formindffedcs efter haanden paa begge Sider/ 
indtil der blev ikkun een Skye-Soel tilbage at see, som omsider hen ved 
Kl. 12. min. 38. eller 40. forsvandt/ og da var der et Lys/ som et 
Tusmorke/ i Norden tilbage, hvoraf mellemstunder opstigede svage 
Straaler og Luer. Kl. 1. min. 8. voxte dette Tusmorke merkeligen/ 
strrdeles i N. N. W.,og en tyk Straale opstigedehenved40. Grader 
Hoyt/ men efter 4. minuters Did tog det igien efter haanden af og 
formindskedes.

Klokken i. min. 45. bleve udi Norden seet nogle lyse Flekke-Skyer g, 
bbb, som lcrnge stode stille paa det samme Steed ; afdisse lyse Flekke pik’ 
udkomme ideligen Luer a a, som Bolgeviis opstigede 40. Grader hoyt. No*  
Kl. 2. syntes Horizonten^ Norden ligesom at vcrre ffiult med tynde 6 *

Uu 2 Skyer
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Sk»)er, der kunde vcrret blanke og hvide afMaanens Skin , og der
af opkomme undertiden smaa korte Luer. Efter Kl. 3. da Maanen 
var i ñn Opgang, syntes Himmelen ikke saa klar paa det sted hvor 
den stulle opkomme, som den ellers var ved Horizonten i Norden; 
ry heller forjvandt dette Nordens Lys , forend Kl. 57 da Dagens 
Lys tog Overhaand og Himmelen blev stiult med tykke Skyer/ faa 
Det omtalte phenomenon ey mere kunde sees. Endeligen foyer vo
res Obfervator C Kirch dette dertil/ at mange troværdige Folk have 
berettet, at Kl. 8. min. 30. have de hort et Lyd eller Susen af de 
Luer, som den Trid udbredde og bevegede sig, og at de foregave hvor
ledes de meget vel have kundet stille dette Lyd fra Havets Bolgers 
Susen, som ogsaa paa samme Tiid lod sig hore. (Vid. Afta Enid- 
Lipf. an. 1716. pag. 361. & feqv.)

Det ill. cap.
Dm Nord-lysets Phænomena som i Tyd st! and Anno 

17AIA ogver efter ere sect.
§-15-

Efterdi jeg har foretaget mig ikkun at tale om de merkvcerdigste 
eg mest rare pnænomenis, som med Fliid ere obferverede, saa vil 
jeg her forbigase de Observationer, som udi de Aar 1717, 171g, 
1719 og 1720. oln Nordlyset ere publicerede; fordi mand finder in
tet sierdeles nyt derved at merke. Men udi det Aar 1721. har dette 
Meteoren atter ladet sig fee paa en usiedvanljge Maade nesten over 
alt i Tydstland, og herover har Joh. Georg Liebknecht i Giessen for
fattet en Beskrivelse, som kand agtes vcrrd at betragte, derforeviljeg 
Jndholden deraf med tilhorende Tegninger fremstille.

i. ObfervatiorL

Anno 1721. den 17. Februarii, kfterñt Mñttd Udi Gikssên havde 
endnu ikkun lidet af Vinteren fornunnnet, hendtedetsig, at denude 

Ther-
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Thermomerro indstuttede liqveur fligede 20 LlNkv Ned og Vceirliget 
var da ufornrodenttig bleven klart. Om Aftenen d.^17 Februarii M IO. 
6 ' saae man en bleegagrig Bue ndi Norden/ og Stiernerne overalt Fig. 
paa Himrnelen saavelsom og Aften-Stiermn Venus skinnede megetNo, 
lyst. Denne Bue var i Begyndelsen at see til ligesom den Bue/ der i. 
tilforn Ao. 1710. den 26 Nov. i Giessen var bleven obferverit, og 
her forhen udi det 1 Capitels 4de Obfervation er allerede bcffrever. 
Det merke Cirkel-Stykke/ A B, var udi den Nordre Kant paa Him
melen 10 Grader 50 Min. heyt fra Horizonte»/ og den bleege Bue 
der oven over B c var 4 Grad. 40 Min. breed.

Efter Kl. 7. opkom endnu en anden Bue/ CD, som var merk/10 
og strakte sig / fra A til D at regne/ 19 Grader op fra Horizonten; Fig 
af deme merke Bus opstigede imidlertid store tykke Straaler, tige-Mo' 
fom lysende Stotter eller Bielker/ og de ffiode sig mestendeels paral- 2* 
lele op i Luften i hvor de siden udbredde sig /- som Koeste / og de 
vorte ill mart paa den eene snart paa den anden Side/ men strar 
igien formindskedes de og bleve gandffe borte. Siden komme de 
samme sierker igien/ og foere om her og der iblandt hinanden/ lige
som man kunde see tvende Krigsherre at fegte og siaacs tilsammen. 
De stigede forsi op fra de lavere Stcrder/ og nogle af dennem bleve 
i deres opstigende afffaarne ved andre Straaler/ som af den merke 
Bues Kant opskiode sig. En Deel af disse Straale-Stotter vare li
det krumme/ og nogle helvede til en eller anden Side; men af dette 
stags vare der ikkun meget faae.

Efter Kl. 8. kom den tredie Bue D E dertil/ som var lysagtig 
og storre end de 2 forige ; denne sidste Bues Hoyde A E over Hori
zonten var 24 Grad 20. Minuter / og den var saa bestandig / at den 
hverken blev forandret ved de Straale-Skud/ som opkomme fra den 
nefte merke Bue/ ej heller-bredde den sig nogensteds videre ud ved 
Horizonten ; hvorfore dens Strekning lige fra Nordenhenimod Osten 
riotig kunde maales og befandtes 51. Grader; dens Strekning fra 
Norden henimod Vesten befandtes 55. Grader/ og dens Hoyde var/ 
som for er sagt/ 24. Grad. 20. Minuter; herved holdt man det 
merkvcxrdigt/ atiglenwm det morke Cirkel Stykke A > B, kunde in
gen smaa Stterner stes / forend den sidste Bue var opkommen: thi 
da begyndte omsider smaa Stjerner af zdie og 4.dle flags Storelst 

W u ) at
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at sees gandffe klart derigiennem. Melkevejen blev lysere paa det 
Sted, hvor Straalerneffiode fig hen, hvilket syntes underligt. Om
sider lod det sig ansee, som den overste lyse Bues Vestre Deel var 
jgiennembrudt , og den opstigede ligesom en Taage oven over det 
Himmel'Tegn, som kaldes Andromeda.

Efter Kl. io. blev seek en Straale midt udi Norden at opstige. 
Paa Marken imod Norden var det saa liust , ligesom dette Luft» 
Skin kunde have vceret ncrr derved, da det dog var meget langt borte, 
som af andre Omstcrndigheder er bekiendt; imidlertid saaes her og 
der nogle merke Skygger paa den lyse Mark; Af observatorio, som 
rr 80 Rhinlandffe Fod hoyt, kunde man udi besagde Nordre Deel 
af Horizonten kiendeligen see alle Bygninger og langt fraliggende 
Huuse, ja ej alleeniste Tagsteene og Vindeves Ruderne, men end- 
ogsaa Steenene paa Vejene vare ffielligen tihyne. Vide aéta Erud. 
Lipf. an. 1721. pag. 157.

2. Obfervation. '
§. 16.

Ao. 1721. d. i. Martii er et Nordlys atter udi Giessen af for- 
ncrvnte Joh. Georg Liebknecht obferverit, aftegnet og beffrevetpaa 
folgende Maade:

Udi Norden blev feet en merkelig lys Bue, fom var breedere 
og klarere end den, der tilforn den 17. Februarii var tilchne, (hvor
om udi nestforegaaende Observation er talct) ; tilmed blev denne 
Bues Skin forandret mellemstunder, og det Cirkel Stykke her in- 
denfore var ej heller strameget merkt, som udi den fenge. Udi den
ne Tilstand og Skikkelse forblev Buen lcenge udi Norden bengende 
gandffe stille, endffiont nogle Stotter, ligesom en gandffe tynd Roa, 
lode sig see neden ved Horizonten, og imidlertid var Buens Hoyde 
bestandig 31. Grad 50 Minuter; Men saasnart den siden begyndte at 
stige hoyere, saa blev den aldt lneere lys og ffinnende: thi udi Forst- 
ningen syntes den at give en Rog af sig, ligesom af Luer plejer at 
ffce. Endffiont Himmelen var klar nok og Stjernerne lode sig fee 
gandffe vel, saa var dog Horizonten ikke meget klarere end nylig til
forn; Udi Cirkel-Stykket inden for Buen saaes ingen Stjerner, men 
udi Buen selv vare de tilsyne. Om-
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Omtrent Kl. 9» saae man z Buer, nemlig to lyese og en mork ir;

Bue imellem dem, som af den 11 Figur kand fornemmes. Her opsti- à 
gede ogsaa lysende Stotter og Bielker, ligesom det ffeede den 17de Fe
bruarii nyllg tilforn, men i visse Maader var dette phænomenon 
anderledes end det forige : thi fra Kanten af den overste Bue opgik 
overaldt en flygtig Rog; i ftrrdelesyed opstoed udi Norden en stor 
Bielke A B, som udskiod Straaler af sig bande oven og neden til, og 
da denne forsvandt, opstigede strax en anden Bieike udi C, som gav 
storre Lys fra sig; derefter opkom en Straale udl D, som ffiod sig 
tvers over den anden store S>traale der var opsteget af L; heraf ville 
Tilffuerne giore et Kaars, og detLyssomfremffinuedeudi c, kaldte 
de en nye Stierne. For det ovrige faae man disse og mange flere 
Straaler her og der Skifteviis (altematim) at fremssinne, saa at 
naar en Straale paa den Vestre Side udflukkedes, opstigede en anden 
udi Osten i og naar denne iglen forsvandt, saae man atter andre udi 
Vesten at opkomme.

Nogen Tid derefter da Klokken var over 11. bleve seet smaa Skyer 
udi Vesten og ved Midnats Tider forsvandt dette Phænomenon.

Angaaende Vcrirliget, da var Himmelen den 1 Martü meget 
klar ; men Dagen derefter den 2 Martii var den ffiult med Skyer; den 
3 Martii var et ustadigt Vå/ og Natten derpaa faldt Regn. Vide 
Afta Erud. Lipf. an. 1721. pag. 159.

§. 17.

Dette Nordlys er ogsaa den 1 Mardi fra Kl. 9 om Aftenen indtil 
Kl. 2 ester Midnat (nesten paa samme Maade som udi Giessen) ble
ven seet ndi Leipzig, Halle, Merseburg, Tenstad i Thüringen og 
andre omliggende Står; hvorved dog ikke noget scerdeles eller meere 
merkvcerdigt er obfervent end allerede tilforn sagt er, undtagen hvad 
man i Tenstad haver anmerket, som bestaar kortelig udi folgende

3. Obfervation.

Fra Kl. 7 til 8 om Aftenen d.i Mardi 1721. saae man en tynd 
Taage nederst udi atmofphæra, som i den overste Kant havde et 

hvid- 
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hvidagtigtSkinog strekkede sig ligesom en halv Cirkel fra Vesten hen- 
imod Osten. Da Maanen gif ned blev den lyse Bue hojere, og 
Kl. 9 opstigede derigienncm mangfoldige Straaler. Kl. io. blev sect 
en sterk Tummel og Bevegelse med idelig Lynet udi foromtalte Tange, 
som Kl. ii tog metre til; og da saaes ligesom en ffinnende Rog paa 
«Willige Stcrder at drive herfra mod Syden.

Kl. i2. syntes Buen ar staae i Brand , og da udkomme Luer 
Deraf, som folgede strax paa hinanden og trekkede sig hen imod Syden.,

Kl. i opkom udi den Vestre Kant en anden Taaqe, som sirgede 
op over Buen hen imod Syden, og udffisd ideligen spidse Straaler 
af adffillige Farver. Rest ved den store Stierne, som Mes Artiu
ms, udbrod ligesom et Lynet, oa der nedstigede en Jldkurmp, rund 
som en Stierne; men strap derefter bredde den sig ud og blev til en 
lys Straalk/ somlysede henved 8 Minutcrs Dd, da den siden trekke
de sig tilsammen og præfcntereie en trekantet Figur, og dens Lys tog 
rfterhaanden af indtil den blev gandffe borte.

Gter Kl. i. begyndte de foromtalte Luer at blive svagere. Kl. 
2. sink den Magede Bue ned, saa at der dieve ikkun sekt endnu nogle 
faa Straaler, men ingen Lue var da mere tilsyne. VideAtiaErud. 
Lipf. an, 1721. pag. i6j,

.§. 18-
Samme Tid er ogsaa udi Meisten noget besynderligt ved dette 

Phenomenon i agt taget/ som her med faae Ord fremsettes:

4. Obfervation.

A o. 1721 den i Martti Kl. ii om Aftenen ffinnedk Luften meget 
klart oa lyst imellem Norden og V.sten, hvoraf utallige Straaler, 
som i Begyndelsen vare rodagtige, men siden bleve de lwidladne, ud- 
fprunge ligesom Flammer. Naar man stod paa et kost Sted, kun
de man see en sort Skye, af hvilken d.-sse Straaler udkomme; og det 
var fcrlt at set, hvorledes der igiennem Skyen pra-fentereic sig jet 
Speetakcl paa Himmelen, ligesom det kunde bestaaet af Regnbuer 
dcr tumlede omkring hisset og her iblandt hinanden. Dette pheno
menons Lys var sierre og klarere end det fulde Maamskm, og det 

bredde
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bredde sig meget vidt ud med stmnende Straaler. Hvilket sindes li
geledes Udi A ¿lis Erud. Lipf an. 1721. pag. 161. indfort.

Siden har mand aarligen udi Tydstland obferveret Nord lysets 
phænomena, som undertiden have vcrret af en meget u stkdvanhg 
Sterrelse, fornemmeligen udi de Aar 1729,1730. / 17357 17 37/ og 
1739- Hvorom Frobefii Nova & antiqva Luminis & Auroræ Borea
lis fpeâacula vidtloftig handler. Dette maae vcere nok om de Tyd- 
ste Obfervationer; nu vil vi hore, hvad udi andre Lande fortælles om 
saadanne Luft stien.

Det IV. CAP.
Om Nord-lyset, som er feet udi Italien og Spanien.

§• 19.
Anno 1723. ndi Januarii Maaneds Begyndelse opkom et Rygte, 

at udi en Landsby / kaldet Cento, i Italien havde man feet en Co
mete i Norden: hvorudover Antonius Caftelvetnus (en Elstere af 
kn^ñste Vkdtnstaber), som opholdte sig udi en anden Bye ikke langt 
fra Cento, nogle Aftener efter hinanden gav noye agt paa Himme- 
len, og befandt at et Lys opstigede over Horizonten i Norden, som var 
ustadigt,og ikke den ene Aften ae fee til som den anden ; men undertiden 
var det storre, og undertiden mindre; sommetider var det bleegt og 
svagt, og paa en anden Tiid igien mere bramdende og lignede en Lue. 
Om denne Syn indsendte Caftelvetrius en Relation til Videnstabernes 
Academie i Bononien; men her var ingen der kiendte det flags Me
teoren , dog giettede nogle at det kunde va're en Art af det Nordlys, 
som de havde hort og lcrst noget om at vcere i de forrige Aaringer sect 
ndi Tydstland Frankrige og andre Lande. Og som de fandt ikke no
get strevet om at Nordlyset nogen Tiid tilforn er bleven seet i Ita
lien, saa stulde dette vcrre det forste, som der er observeret, og der- 
fore holdt de vcrrd at indfore udi deres Commentarier, hvad for
nævnte Caftelvetrius derom havde berettet. Vide Comment. De 
Bononienft fcient. & Art. Academia. Bononiæ anno 1731. pag. 
286. & feqv.

Xx §. 20;
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§.20.

Anno 1726. den 19- O&obris fremffinnede om Ratten et over- 
maade stort Nordlys/ fom holdes for det storste, der i vore Tider er 
stet; thi paa mange Steder i Italien saavel som udi andre Lande er 
fanlme bleven obferveret, sotn folgende Beskrivelser udviistr:

i. Oblervation.
Udi Bon omen, som ligger paa 44. grader 30. min. Norder 

Breede , blev paa bemeldte Did den 19. Oéíobr. 1726. om Aftenen 
efter Solens Nedgang omtrent Kl. 6. r da det var klar Himmel og 
stille Vceir, stet en gandske fubtil og tynd Damp udi Norden, som 
nederst ved Horizonten var mork og nesten fort/ dklw overfte Deel 
var skinnende og rodagtig som Purpur Farve, derhos var den saa 
tynd ogsticer atStiernerne letteligen kunde fees der lgitnnem; Den 
strakte sig omtrent 10 Grader fra Norden mod Vesten; men fra 
Norden mod Osten var dens Strekning meget lcengere end imod Ve
sten ; dens Hoyde over Horizonten var omtrent 2 Grader; saaledes 
saae betl nu ud strap i Begyndelsen.

Lidet derefter syntes denne Damp at trekke sig fra Osten ncrr- 
mere henimod Vesten og at udbrede sig og forandre sine Farver fra 
gront til redt, omsider da den kom til Nordvest/ rakte den 18. Gra
der op i Hoyden/ og endelig, da den havde begyndt at mindskes og 
forsvinde i Osten og derimod udbredet sig hen ril Vesten/ stigede den 
op til 37. Grader og derover.

Siden efter faa Minuters Forlob opffiode sig hvidffinnende 
Straaler, hvilke saaledes varede 10. til 12. Minuters Tiid. Strap 
efter Klokken 7. begyndte Lysttiden Ostre Deel, som endnu var rod
agtig, at formindskes og blive lavere, og Stiernerne, som vare 
strutte bag ved dette Luft skin, begyndte at fremskinne ligesom af et 
Morke; hernest saae man ogsaa den Vestre Deel deraf at forsvinde 
og henved Kl. 74 var ey mere deraf tilsyne.

Kort herefter begyndte et storre Lys lidt efter lidt at opstige og 
at udbrede sig mod Vesten og mod Osten, indtil det satte sig ligesom 
en Bue og jo storre det blev, io klarere det skinnede; af Farve var 
det hvidagtig, som Dagsticeret pleyer at vcrre, og det gav saa sterk 

Glands
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Glands ira sig, at man kunde fee at lcese, hvad font med store Bog- 
staver var skrevet / og endffiont det i sin Hoyde og Breede var ube
standigt/ saa kunde dog af de flestes Beretninger z som neyr havde 
betragtet dette Lys/ fluttes at dets Hoyde var 12 grader op over Ho- 
rizonten; men Breeden amplitudo) var 60, Grader ; og stråle
des kom Nord lyset/ som nylig tilforn blev seet at forsvinde/ iglen 
meget klart og sklent/ og i denne Tilstand var det Klokken 8. om 
Aftenen.

Ved denne Time fremkom en hvid og lidet lysende Materie/som 
udbredde sig neden ved Horizonten og strekkede sig faa langt som 
Nord-lyset; hvilken Materie lignede en Taagez som pleyer fra Ior- 
øen at opstige i Lufften. Samme Tange bevegede sig paa adffrllige 
Maader ; undertiden bredde den sig ud og svevede ligesom store Vand- 
bolger/ snart lagde den sig igien og blev stille/ og gav etjSkin frasig 
langs neden ved Nord-lyset/ som imidlertid trekkede sig aldt meere og 
meere hen imod Vesten.

Da Klokken var 9. om Aftenen opstigede Straaler af den for
omtalte Drive-Taage/ og de ffiode sig saa hoyt op at den overste 
Deel af dette Phænomenon syntes undertiden at vcrre adffildtog ad- 
spreedt udi rodagtige og rystende IldtunZer, fom strakte sig til 60, 
Graders Hoyde; neden til var Straalerne tcrttere tilstnnmen/ men 
oventil lcrngere fta hinanden udspendte og splittede ad udi mange 
Greene; undertiden syntes de hvide og bleege/ undertiden rodladne; 
undertiden snoede de sig om hinanden/ og trekkede sig tilsammen/ og 
igien adskilte sig; tit opstigede de af Nordlysets overste Kant/ deref
ter de trekkede sig ned igien og ffiulte sig i Bredden af Lyset og lige
som smeltede sammen dermed/ alle diste Forandringer steede fornem
melig udi den Vestlige Deel/ den ovrige Deel deraf var meere stille 
og rolig.

Da Klokken var to. om Aftenen saae man Straalene oftest at 
opstige/ og da var Nord-lysets Hoyde störst/ og dets Skin ligesom 
Luer; Lidet derefter begyndt det gandffe phænomenon at blegne, 
nedsynke og efter haanden at forsvinde.

T r 2 2. Ob-
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2. Obfervation.

H. 21.
Udi Lorentz- som ligger paa 43. Grader 41. Min. Nordre Bree- 

De, syntes de opstigende Straaler at udbreede sigrunden om fra cen
tro Mereori, og undertiden at stode tilsammen, scerdelesnaardevare 
rede og ssinnede sterkest.

g. Obfervatio. 
§. 22.

Udi Rimini, fom kigger paa 42. Grad. 50. Min. Breede/ da 
Natten paakom, faae man z. Laug store og merke Skyer paralleles 
med Horizonten og imellem sig selv; de syntes at vare adffilte ved 
ffinnende Buer, og imidlerttid var udi den østlige et usædvanligt 
Skin og Glans. Udi et Ayeblik forsvandt de mørfe Skyer t og en 
jevn Glans stinnede over aldt; herpaa suldte strap adskillige Straa- 
ler ligesom Ragvet Skud; henved Kl. 8. syntes dette Lys at udstuk- 
kes og siden tgien at antændes og paa nye at udskyde Straaler. Kl. 10. 
forsvandt det/ da en Nordvesten Vind begyndte stcrkt at blase.

4. Obfervatioru
§' 2Z.

Udi Parma, paa 44. Grad. 45. Min. Breede, tod samme 
Meteoron sig i fsrstmngen ansee som et Slkul din*  Dekke gandske rod
laden at vare udstrakt henimod Asten, dernest begyndte i Norden at 
opkomme et hvidt Skin eller Lysning ligesom fra Mammy og omsi
der trekkede der sig Mrsammm yen csi Vestm; tilsidst var der nesten 
som en Regnbue at fte til.

5. Obfervation.
§. 24.

Udi Brescia/ paa 44. Grad. 30. Min. Breede, vare i Besyn- 
Delftn nogle lyst Bmr tchym; og herimeltetn lov sig ;ee en blodrod 

: Damp;

z
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Damv; siden begyndte Buerne videre onffring at udbreede sig , og 
at blive meget hvidffinnende, og efterat de vare lodne sammen i hm 
anden/ giorde deres Skin Natten gandste Lys/ da der ellers var 
morkt og dunkelt Verir.

6. ObfervatioiL
25.

Udi Neapoli/ paa 41. Grad 5. Min. Breede, gik det stråledes til: 
Den 19. Oftobr. 1726. var en meget varm Dag og sydlige Vrå; om 
Natten derpaa blev et Lynet ved Biergene mellem Norden og Vesten 
seer som ofteste ar bliitfe og det saa hastig efter hinanden ligesom det 
havde vcrrct en continuerlig Ild eller Lue.

Siden opkomme en Deel Skyer, som forst samlede sig og bleve 
derefter igien adspredde. Omtrent Kl. 10. om Natten saae nran 
Luften »formodentlig at ffinne og blusse op over det Bierg r hvor 
Sanft Elmi Slott er bygt; af dette Skin bleve Skyerne rode udi 
Kanterne/ og udafAabningerne mellemsamme Skyer udbrode Ilb- 
straaler ligesom Luer, iffe ånderled s end som en stor Ild havde vcr- 
ret mdfluttet inden udi Skyerne; hvilket derefter lod sig meere ttlsy- 
ne, da Skyerne vidt og bredt omkring si-ntes at vcere antcrndte oz 
blive gandffe gloende; herpaa begyndte nogle store og breede Ilds
luer at spille i Lufter;, hvorover der; gemeene Mand blev gandffe 
forffrekket.

Klokken il blev en gloende Bue feet over den øt SEnaria; 
imrdlertiid opko-n en Storm af Havet, og da begyndte denne Bue 
at trekke sig tilsammen, og di t gandffe Phænomenon forsvandt strap 
derefter.

At der har Mrec en stor Forssrélse udi Neapoli over dette 
Syn kand stuttes af de udi forberorte Commentariis hosfoyede Ord: 
Si omnibus, qvi hac de re afferebantur rumoribus fides habenda 
effet, multo plura de Neapolitano illo metu dici poffent ; fed valde 
verendum eft, ne homines & antiqvis terroribus & noviflima illa 
Panormitana calamitate confternati fu a fibi pericula amplificaverint, 
Meennigm heras, -aavrd reg begriber, er d nm r Neapolis har ifo- 
rige Troer t strrdkles Au, 1632 oa (682 vcrrec 1 stor Frygt og Fare 
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for aè rmDergaae ved Ild og Jordffke.lv , da det Bierg Vefuvius» 
som ligger der i Ncervcerelsen, eller omtrent 2 Danske Mille derfra, 
med forfærdelige store Ildsluer udbrod, og nyligen i dette Aar 1726 
havde man der hort en bedrovelig Tidende, hvorledes den ffionne 
Stad Palermo udi Sicilien ved Iordffelv var geraaden i en elendig 
Tilstand; aldtsaa var derved kommen en ReLfel og Banghed paa det 
Neapolitanffe Folk, derfor da de nu faae dette Luft-skin, have Le 
giort et farligt og vidtloftigt Vå heraf: hvorom meget kunde 
strives, dersom man ville troe aldt hvad derfra er bleven berettet:

§. 26.
Disse og flere andre Relation«, haver Jacobus Bartholomæus 

Beccarius en beromt Medicus og Medlem udi Vtdenffabernes Aca
demie i Bononien fra en Deel Stceder i Italien, hvor bemeldte 
phænomenon var bleven oblerverit^ med Flid samlet og confererit 
med adskillige Observationer og Bestrivelser, som udi Danmark/ 
Sverrige, Tydffland og andre Nordlige Lande ere giorde over Nord
lyset, og hand fandt da mellem begge Deele denne Overensstemmelse, 
nemlig at dette phænomenon saaes der hos dennem ligesom her hos 
os at opholde sig i Norden ; videre bemerkede hand, at den nederste 
Deel bestod afen lys Bue, som indfluttede en mork Damp neden ved 
Horizonten, og at denne Damp var faa tyndog'fficer, at Etterner
ne ffinnede derigiennem; Adermere befandtes at man der havde seek 
lyse Straaler hisset og her med en hastig Fart op igiennem Buen at 
opstige og at tumle om iblandt hinanden paa mange flags Maaderz 
item at der untertiden vare i dette Lys rode , gronagtige og gule 
Farver tilsyne nesien ligesom udi en Regnbue, og at det tilsidst bleg
nede og blev hvidagtigt; man faae her ogsaa en Blinken, ligesom et 
Lynet, og Skyerne bleve lyse uden omkring i Kanterne, og udffiode 
Luer af sig. Af alle disse Ting sluttede bemeldte Beccarius at dette 
store phænomenon, som 1726 var obferverir udi Italien, maattevss- 
re det samme flags Luft ffin, som i Danmark, Sverrige, og andre 
mod Norden beliggende Lande allerede udi nogle Aar ofte havde la
det sig see.

Saaledes leerte nu Italienerne forst at kiende Nordlyset, som 
deres Forfå havde giort saamange flags forffrekkelige prodigia og 
SpogeM asi §. 27»
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§• 2'7.-

Endnu i det nestfolgende Aar 1727 blev Nordlyset atter udiZta- 
tien stet , og er da af den berømte Mathematico Euftachio Manfre- 
dio i Bononien obferverit og beffrevet, som folger:

7. Observation.
Ao. 1727 den 14. Martii Kl. il Min. 29. saaes udi Norden og 

Nordvest et usirdvanligt Skin afen bleege gul Farve ligesom udi 
Dagningen eller om Natten, naar Maanen gañr op; Det strekkede 
sig langs ved Horizonten omtrent 70 til 80 Grader, oa syntes at 
opkomme afen merk Taage, der stod indtil ; Grad host op af Jor
den; Lysets oberste Kant lignede en Bue , stm udi Mitten strakte 
sig til 5 eller 6 Grader op over Horizonten.

Kl. ii. Min. 44. ffinnede det noget klarere, 'men dets amplitu- 
tudo (2: Strekning neden omkring i Horizonten) var dog noget 
mindre end tilforn , det havde ogsaa flottet sig lidet ncermere hen v 
mod Vesten.

Kl. ii. Min. 59. fligede den lyse Bue 11 til 12 Grader op fra 
Horizonten, og jo hoyere den opkom, jo klarere den ffinnede.

Kl. 12. Min. 8. syntes Buen med sorte Ritzer og Streger over« 
ffaaren, og en Knippe hvide Straaler efter en anden ligesom skin
nende Skotter opstigede oven over Buens overfle Kant.

Kl. 12. Min. 12. var dette phænomenon viget noget tilbage 
mod Norden, Her begyndte nn Straalerne Knippeviis udi stor 
Mcmgde at opffyde sig langt hoyere og lysere end Buen; de stigede 
ikke op udi en parallel eller lige jevn Afstand fra hinanden, men det 
jhntes ligesom de fra ecn vis eller scelles Punct dybt neden under Ho
rizonten vare udspiirede, og her oven omkring adspredde fra hinanden.

Kl. 12. Min. 16. ffmneoe Lyset klart og bankt: Straalerne saaes 
meget hoyere end tilforn, og vare spidse, som Taarnspiire oven til; 
de havde intet vist blivende Stced, ey heller kunde de tés : thi i 
det en Deel hisset oa her forsvunde udbrøde iglen andre snart vaa et, 
snart paa et anket Stced og ingen af dem varede et Minuts Tid.

Kl. 12. Min. 20. stigede den aflange morke Tgage, som endnu 
hengte ved Horizonten, hoyere op; og igiennem det opflraalende 
Lys blev en Stierne feet. Kl.
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Kl. 12. Miri. ZI. vare alle Sålerne borte, og Burn ffmnede 

jevntog stille hen, dog var den udi Mitten noget dunklere tilsyne.
Kl. i2. Min. 32. blev Skinnet i Norden meget klart, og kastede 

atteri spidst Straaler eller Spiirer op afsig.
Kl. i2. Min. 34. fligede Straalerne paa nogle Stceder over 17 

Grader hoyt; men en Deel af den ffrnnende Bue blev forvandlet ti! 
en lys Skye af Figur, fom en rund Kugle.

Kl. 12. Min. 40. var et reent og jevnt Skin over aldt hvor Buen 
flod og ingen Straaler at fee. Den nefl foromtalte lyse Skye havde 
forandret sin Figur og flrekkede sig langs hen imod Vesten.

Kl. 12. Min. 48. var Luften endnu noget lys paa det Steed, 
hvor dette Phænomenon havde ladet sig see, og nogle smaa hvidagti- 
ge Skyer vare tilsyne neden ved Horizonten, saavidt som den morke 
Taage tilforn flrekkede sig.

Kl. i2. Min. 52. var paa et Stced et hvidagtig Skin og paa et 
andet Stced noget lidet Lys atffielle, som nesten efter et Minuts Tid 
forsvandt.

Kl. 12. Min. 59. var intet mere af dette uscedvanlige Luft » ffin 
at see.

Om diste Italice nffe Observation er finder man videre Forklaring 
udi foromtalte Commentariis Bononienfibus fra pag. 280. til pag. 
297.

§. 28.

Ao. 1737. den 16. Decembris har iaien udi Italien paa mange 
Står, saasom i Venedig, Padua, Floren-., Rom, Meiland re. 
et mcrgtig stort Nordlys ladet sig see; Udi Padua blev iblandt andre 
phænomena sect tvende lyse Stotter, den ene i Nordvest og den an« 
den i Nordost, som opstigede indtil Zenith, hvor de komme sammen: 
lidet derefter forsvandt Skotterne; nren paa det Stcrd hvor de sam
ledes udi Zenith lode de efter sig en rod skinnende Damp, som afog 
til forandrede sin Figur og Storrelst. Vide Frobefii Nova & anti- 
qva Lum. & Aur. Bor. Speétacula. p. 126.

Af de her anferte Obièrvationer kand da fornemmes at Nordly
set i disse sidste 20. Aars Tid er udi Italien bleven gandffe vel be- 
kiendt. At fomme Meteoron udi dette 8eculo er ogsññ stet udi Spa
nien, det bevidner den beromte Franffe Skribent s, de Mairan udi 
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fît Skrift i kaldet Traité Phyfiqve & Hiftoriqve de l’Aurore Boreale, 
fom er trykt i Paris an. 1733 z hvor Hand uoi den IIL Se&. 2. cap. 
pag. 96. siger / at Nordlysets phenomenon, som den 19. OÄobr. 
1726. lod sig see (hvorom her tilforn §. 20 & feqv. er talet) / er udi 
Llffabon og Cadix bleven obferverit. Og Frobefius udi den nylig 
forhen menrionerede Bog Nielder om et stags gloende Meteora at 
vcrre feet i Portugal! an. 1723 den 6. Januarii, og endnu et andet 
at va're obierverit i Madrit udi Decembri an. 1730. hvilket hand 
holder for at have vceret en Art af Nordlys. Det er ellers rart at 
dette Lysts phenomena lader sig see i de Lande/ som ligger vaaq o. 
Graders Vrecde eller längere mod Syden: derfore find s der ogsaa 
gandste lidet om saadanne Ting meldet hos de Spanste Skribentcre.

Det v. CAP.
Obfervaiioner, som udiZrankngeere giolde over Nord- 

Lyset.
§. 29.

De PhyfqTe og MathematifFe Videnskaber have udi Frankrige 
havt bedre Lykke og Frerngang end udi mange andre Lande. Det 
er nu over 100 Aar siden man der begyndte med fornuftige Hjne at 
betragte Guds Gierninger udi dette store Naturens Kunstkammer/ 
hvilket kand erfares af Hiftoria Reg. Scient. Acad. Lib. I. Se¿t. I. 
cap. 2. §. 9. ed. Parif. an. 1698« Og at de Franske ved accurates 
og kostbare experimenter have udi adskillige Maader merkeligenraf- 
finerit og forbedret den liden Kundskab inan har om Naturens Be- 
staffenhed og Virkning/ det udviiser baade deres Skriftersaavelfom 
adskillige kunstige og nyttige inventioner/ som mit Forehavende el
tillader her at opregne; men efterdi det er mig nu paa dette Stcrd 
allene om Nordlyset at giore, saa stutte jeg korteligen berette hvor
ledes den Franste Nation forsi lcrrte at kienoe dette Meteoron: her
om lyder da Historien omtrent saaledes:

Ao. 1621. den 12 Septembris hendte det f at et stort stmnende 
Phenomenon om Aftenen og langt ude paa Natten lod sig see i Luf
ten. Det blev seet ov er alt udi Frankrige ; Meenige Mand udi Paris 

Py og 
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og andre Stcrder saavelsom udi Len Franste Leper for Clerac (som 
da var beleyrer) faldt derover i Forundring og bleve forstrekkede ; de 
meente alle, at det var et prodigium og unaturligt Syn; Mange 
giorde herom den Forklaring, at de havde sect udrustede Krigs-Hcere 
paa Himmelen; nogle lagde dette dertil, ak de havde seek de samme 
stillede udi Slagtordnmg, at Fodfolket og Rytteriet hver i stn Orden 
fremkomme; og omsider blev holdet Feldtflag imellem dem; og da 
laae man en Skyden med Kugler af Canoner og Musqvetter.

§- Z0.
Denne prodigieufe Relation gav her den forste Anledning til at 

mange dislige prodigia, sont udi Kroniker og Historierne fortcrUes 
om, er siden blevne til Phantaíier og Fabler: thi her fandtes mi ad« 
S lcrrde Mcend udi Frankrige, der giorde sig Umage for at iim

j de udi Naturen forekommende mange stags Phænomena ; I« 
blandt dcnnem var Petrus Gailendus en habil Mathematicus og Phi- 
lofophus, som til Lykke fik det samme Luft-stin i rette Tid at see; 
Hand obferverede det nope og bestrev det paa denne Maade:

Om Natten (siger hand) efter den 12. Septembris (udi det Aar 
1621) blev paa Himmelen udi Norden seek en stor Lysning, som ip 
bi mange Timer var at see til ligesom den klareste Morgenrode. 
Det kom hannem underligt for at saadant steede paa den Tid, da 
man havde intet Maanestin. Men det var endnu mere selsomt, at 
ber i Norden befandtes en Damp vidt omkring udbredet, fom strek- 
kede sig op til Himmelens Nordpol, og at denne Damp var faaledes 
diftingverit og afdeclt ligesom det kunde vceret en lang Rad hvide og 
sortagtige Pcele stifteviis (alternarim) hos hin anden opsatte og siode 
lige ret op paa Horizonten, der stokkede sig gandste langsom fra 0*  
sten hen imod Vesten. Og endelig forundrede hand sig allermest der*  
paa, at der af de hvide Dampe udi en kort Tid opstiaede nogle blanke 
Spiirer, som strekkede sig mbt ti Zenith; og naar disse bleve staaende 
stiUk/faae man gandste fubtiie og blankstinnende Dampe derigiennem 
ffyde sig med saadan hastig Fart ligesom Lynet.

Ved dette Syn fandt hemeldte.oânâus mtttunatmliZt; mm 
hand
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band forsikkrer derimod, at ald den Snak om det man i Luften havde 
stet Krigshcere, Feldtsiagt/ Skyden og Skydegevcrhr met> mere saa- 
fruit/ som tilforn er meldet/ var intet andet end pur Phantafie og 
Digt. Og heraf gier Hand da denne Slutning, at dislige prodigia, 
som udi Historierne sindes strevet om at varesset paa Himmelen/ ere 
af samme Art og Natur r og ere ikke vcrrd at fette nogen Troe til. 
Hvilket kand lad udi hans Skrift de Vira Viri ¡lluftris Nicolai Clau
dii Fabricii de Peirefc, Senatoris Aqvifextienfis, Libr. III. ad an. 
1621. hvor hand taler Herom med disse Ord:

Hæc attingo, qvia Peireskius lætatus eft rem faille nobis ob- 
fervatam ; faétusqve exinde eft certior, nihil aliud fuifle, qvam natu- 
ræ lufum, qvem Apparatum bellicum aut ideam exercitus multi 
fuerant interpretati. Addiderant fane nonnulli vifas fibi inftructas 
acies, incedentibus peditum eqvitumqve ordinibus ; ac poftremo 
vifum conflidhim, cum explofione globulorum è tormentariis fiftulis. 
Mirum, qvod non fimul clangorem tubarum, clamoremqve vi
rum auditum deprædicavilfent, qvando eadem credulitas, infirmi- 
tasqve humana eft, qvæ his figmentis locum facit. Credibile pro- 
feélo eft, nili omnia, at bene multa, qvæ in hiftoriis fimilia ex- 
ftant, ex eadem eife origine, neqve ampliorem fidem mereri.

§. 32.
Der er ingen Tvivl om/ at jo dette foromtalte Luft stin har vat

ret samme flags Phænomenon, som vi kalder Nordlys: GalTendus 
taler ydermeere herom udi et andet Skrift (fe. in animadverfionibus 
in Librum X. Diogenis Laërtii, qvi eft de vita, moribus placirisq; 
Epicuri), hvor hand melder om tindrende Lysninger og forun
derlige Bevegelser, som han undertiden har obferverit udi dette 
Lys; hand siger derhos , at det egentligen udi den Nordre Deel 
paa Himmelen udbreeder sig og er tilsyne/ som en klar Morgenrode, 
og derfore kalder hand det Aurora Borea. Hvilket Navn er ogsaa nu 
omstunder kommen saaledes i Brug/ at i Stcrden for Nordlyset stulte 
hede paa Satin Lumen Boreale, som Andreas Celfius vill have det 
(a), saa bliver det efter Galfendi Exempt! af mange Sktibeutere i 
vore Tider kaldet Aurora Borealis.

Py 2
(a) Aiidr. Celfii CCCXVI. Obfcmtiones de Lumine Borcali in prxfatioiie.

§- 33*
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§• 33-

Man har ellers ingen vis Underretning ont/ot footannf pheno
mena siden GaíTendi Tid ere igien seet udi Fronkrige/ ferend nu i dette 
Secuto ; da de udi Martio 1716 pao nye begyndte her at fremskinne/ 
eg derefter ere de adffillige gonge nesten hvert Aar udi Frankrige 
blevne observerede/ som man kand fornemme af de Skrifter/ kaldede 
Hiftoires & mémoires de l’Academie Royale des Sciences, som aor- 
ligen i Paris udkommer, det samme kand ogsaa til Deels erfares af 
den kbyliffe og Historiske Traétat, som M. de Mairan om Nordlyset 
har udgivet. Her vil jeg nu lade mig neje med at fremsette nogle 
faa af de merkvcrrdigste Observationer/ som i vore Tider derover ere 
giorde i Frankrige.

i. Obfervation.
§- 34-

Anno 1720. den 29 Novembris var et meget klart og stort 
Nordlys tilsyne udi 5 Timer / det er at sige/ fra Klokken 6 : om Af
tenen indtil Kl. iiT, 60 Skyerne skiulte det. Sanrme Lys lignede 
en Eue / hvis convexitet vendte op ad imod Zenith ; i Begyndelsen 
sirekkede det sig fra Fretnfvdderne af den store Bierns Conftellation 
henimod Ästen aldt indtil de Stierner / som cre yderst i Biornens 
Hale. Klokken 7 i- om Aftenen / da Himmelen blev i Norden ffiult 
med Skyer, kunde man igiennem nogle Aabninqer/ jom vare imel
lem Skyerlte, see at Himmelen ffinnede meget klart, hvilket gav til» 
kiende at Nordlyset c y var forsvunden/ og at det stod oven over 
Skyerne.

Kl. 87 da Himmelen igien var reen fra Skyer, saae man Lyset 
ot ffinne sterkere og at flatte hoy ere op over Horizonten end tilforne; 
det holdte stedse ved at lyse meget klart indtil Kl. 11 l om Aftenen, 
og det forblev altid paa santme Stced i Horizonten ; men Stiernerne 
udi ben store Biorn / som i Forstningen vare i Norden udi den ne» 
dcrste Deel af deres Omlobs Cirkel vare gaaen omkring til den Ostre 
Kant of Horizonten, hvilket er Beviis paa at Nordlyset ikke folgede 
Himmelens Lob/ og at det var udi Jorden Atmosphæra, (Vide Mé
moires de L’Academie des sciences an, 1721.)

2. Ob-
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2. Obfervation.
§• 35.

Anno 1721. den 26 Septembris er i Brevillepont, som ligaer 
omtrent 16 Mile Vesten fra Paris i Frankrige, seet en Lysning eller 12. 
Nordlys i Horizonten , der udffiod Straaler saaledes , som den 12 Fig. 
Figur udviiser. Ved samme Lys befandtes dette merkeligt at/ der 
var intet morkt Csrkel-Stykke derudi neden ved Horizonten tilsyne, 
som ellers ofteste plejer at skee. (Vide Traité Phyfiqve & Hiftoriqve 
de l'Aurore Boreale par M. de Mairan. III. Seit. II. Cap.)

Z. Obfervation.
§• 36.

Anno 1726 den 19 O&obris (V atter udi Brevillepont obferverit 
et Nordlys af saadan Skikkelse, som i den 13. Figur kand sees, nem- 

. lig udi Horizonten mod Norden var et morkt Stykke af en Cirkel og à 
her uden omkring blev sect en Bue , som var lidet lysere med Aab- 
ninger udi, hvorigiennem et Skin lod sig see, ligesom der havde væ- 
ret en Ild optændt ude paa Marken. Dette Syn varede nogle faa 
Mmutcrs Tid.

Derefter blev samme phænomenon forandret, og det stigede 
omsider op over Zenith og udbredde sig nesten over den gandffe Him
mel, som er at ste af den 14. Figur; hvor den yderste sorte Ring TA 
betegner Stædets Horizont-, De Bogstaver N. S. W. betyder jr£ 
Norden, Syden, Men og Vesten. Udi den Nordre Kant paa s* 
Himmelen, a, b, blev sect foromtalte morke Cirkel Stykke med den 
lyse Bue oven om, der opstigede over den Bogstav Z, som betyder 
Zenith eller den overste Top Punct; Den lyse Plet, som er rund og 
staar nær ved Zenith mod Syden er en Stierne udi Andromedæ 
conftellation, hvilken kod sig see henved Kl. 9 4 om Aftenen. Fra 
denne Stierne syntes Lyset at ndbreede sig runden om nesten over den 
gandffe Himmel ; udl Vesten saae man en merk Sky , men udi 
Sydvest var det Stierneklart, som nærmere af Figuren kand secs. 
Denne Observation og tilhorende Tegning sinder man udi fornævnte 
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M. de Mairahs Tradat III. Sed. VIL Cap ; og denne Skribent holder 
dette phænomenon for et af de sterste og prægtigste Norddys / som 
nogen Tud er seet.

Hvorledes samme phænomenon ligeledes den 19. Odobris an. 
1726. udi Italien er observeret og vidtloftigbestrcvct/ har jeg tilforn 
udi det IV. Cap, §. 20. & feqv, forklaret.

4. Obiervation.
§- 37»

Ao. 1731. -en 16. Sept. Klokken 9. om Aftenen tt endnu et an- 
det Nordlys i Brevillepont seet/ hvis Skikkelse var saaledes/ som Len 

Fig» 1$. Figur udvisser. Forst var udi Norden tilsyne et merkt Cirkel- 
Stykke nederst ved Horizonten med en lys Bue oven om; af det 
merke Stcrd opstiede sig lyse Straaler af og til/ og den lyse Bne 
var paa adstillige Stcrder ligesom med Aabninger og Huller igien- 
nembrudt eller afstaaren.

Dette maae da vare nok om de Franste Obfervationer over 
Nordlyset.

Det VI. CAP.
Hvorledes Nord-lysets T’hænomcna have vcrrct tilsyne 

udi Engcland og Holland.
§' 38'

Efterat jeg har forestillet en Deel af de'fornemste phænomena; 
som ved Nordlysets Meteoron ere udi Tydstland Italien og Frankri- 
ge obferverede og bestrevne, stulde jeg ikke forglemme hernest at 
melde noget om de Obfervationer og Bestrivelser, som derover udi 
Engeland og Holland ere giorde.

Iblant alle Nationer have Engellcenderne i scer forstaffet sig 
stor Berømmelse for deres kunstige Experimenter, dybsindige Inven
tioner og lcrrde Skrifter forncnuuelig udi Phyfica og Marhematifett. 
Den Engelste Cantzler Francifcus Baco, som levede udi Begyndllå 
af det sidstafvigte Seculo, lagde den ferste Grund til de PhystffeVi- 
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denstabers Opkomst/ og visede hvorledes man derud! med Frugt og 
Nytte til GUos Mre og Mennistcns almindelige Gavn og Beste 
burde gaae til Verk, som udi hans fortreffelige Skrift, kaldet No
vum Organum Scientiarum, sindes udforligen forklaret. Hvad den- 
ne ypperlige Philofophus ved sine lcrrde Boger haver omsider hos 
Efterkommerne udrettet/ det kand Videnstabernes Societeter og Aca- 
demier, (om siden udi Engeland og Frankrige ere stiftede/ og folger 
hans Philolbphiste principia udi Naturens Betragtning/ best vidne 
om; Kort at sige: Det beromte Franste Academie des Sciences 
maae selv tilstaae, at bemeldte Engelste Amor og Skribent harvce- 
ret den forste Lceremester, som har betegnet og betydet Maaden hvor
ledes de Philiste Viden staber stulle omstobes i en bedre Form og 
Skik, og fettes paa en vis og fast Fod: Hvilket Joh. Baptifta du 
Hamel udi sin Hiftoria Reg. Scient. Academiæ Libr. i. Cap. 2. 
p. m. 9. giver tilkiende med diste Ord: Francifcus Baco Angliæ Can
cellarius formam inftaurandæ fcientiæ Naturalis & certis Obfervati- 
onibus confirmandae primus delineavit See,

§- 39»
Hvad nu det Meteoron eller Luft stin angaaer/ som her i scrr- 

Lelished stulle tales om/ da har det Kongelige Societet i Londeney 
heller forsomt at give agt paa de Forandringer og phenomena, fom 
Tlid efter anden udi Luften og Vcrirliget ere forekomne, hvilket de
res Meteorologi^ Obfervationer udviiser. Vel haver det Franste Aca
demie des Sciences begyndt udi Aaret 1688. at indrette saadanne 
Obfervationer over Vceirliget/ men det Engklste Societet havde dog 
lcmge tilforn brugt den Maade at observere og antegne bestige Ting, 
som M. de Mairan udi sin Tradat om Nordlyset ' pag. 190. beretter. 
Zkke desmindre soger man dog lige saavel forgieves ndi det Engel
ste Societets Phiiolbphiste Transa ¿tioner, som udi det Franste Aca
demies Skrifter Underretning, om noget saadan flags Meteoron, 
der ligner Nord lyset/ har udi forrige Seculo vceret nogenstcds iEn- 
geland seek. Oz heraf maae man da flrltte/ at dette Lys udi lana 
Did har vceret usynligt i disse Lande. Thi Anno 1707. den 27. No
vembris er den forste gang at der meldes om Nord-lysets Meteoron, 
som er obièrveret i Irland, og herom sindes Forklaring udi de Phi

losoph.
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lofoph. Transadioner No. 320; Aaret Derefter / nemlig an. 1708. 
den 20. Aug. blev det feet Udi Grevskabet Herford ncer ived Londen, 
font Edmund Halley Mathem. Profeffor beretter in Transad, philof, 
Num. 347.

§. 4°«
Eiden sik man ikke dette Meteoron jgien at fee forend anno 1716. 

den ¡y Martii da bentkldte Edmund Halley Det irdi Londen har obfer- 
yeret, og fom M. de Mairan udi sin foromtalte Traéfat ont Nordly*  
Kt pag. IZO. fortceller, stal Hailey derover have giort en Tegning og 
Bestrivehe / der sindes indfort udi de Philof. Transad, an. 1716. 
Num. 347. Men efterdi tisse Boger ey ere her at bekomme/ faa 
kand jeg ikke heller meddeele nogen videre Underretning derom uden 
hvad befñgde Mr. de Mairan derom siger / fom bestaaer derudi/ at 
Ly et begyndte strax om Aftenen at lade sig fee i Norden; derefter 
tog det alt meere til og voxte op indtil Zenith, hvor det udbredede-sig 
runden omkring ligefom en Crone/ og var nestenaf faadan Skikket- 
K/ lom det phænomenon, der udi Frankrige den 19. Odobris 1726. 
blev feet, og her allerede forhen (§. 36.) erbestreven og udi den 14» 
Figur forestillet/ faa at Nordlyset nu denne gang var i Londen til- 
fyne udi sin storste Pragt og Herlighed. Vid. Traite Phyf.&Hiftor. 
par M. de Mairan p. 130. & 193.

§• 41.

Paa famme Tiid lod dette Meteoron sig ogfaa fee udi Cambridge 
i Engcland hvor Rogert Cotes Collegii S. Trinitatis Socius Prof. 
Aftron. & Philof. experimentahs det har obferverit og omstændelig 
bestrevet stråledes:

Anno 1716. den r7 Martii efter Klokken 7. om Aftenen / da be- 
ncevnte Rogert Cotes forsi blev dette Luftstinvar/ faae hand ikkun 
tor eller tree triangular Straalcr, font lyfede i Nord og Nordvest/ 
men det varede ikke lcrnge forend de udflukkedes/ og der komme andre 
i Staden igien, fom lode sig fee; disse forfvunde ligeledes een efter 
anden; Straalene strode sig op fra Horizonten indtil hoyt paa Him
melen / dog stigede nogle hoyere og andre derimod vare lavere.

Siden begyndte stradanne lyfe Straaler at opkomme i storre 
Mcengde
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Mcrngde og de udbredede sig ñldt meere og meere fra Norden hen 
imod Vesten og Astcn/ og ski ode sig stedse op ad til Tvillingens Ho
ved/ indtil omsider/ efterat de syntes mestendeels at mode hinan
den og stode sammen ligesom L en Punct, da begyndte der ogsaa 
fra de Sydlige Står og ellers runden.om fra alle Sider at op
stige Straaler tilden sammePunct/ saa at Klokken 7*  havde man 
udi Cambridge en perfeét Hvelning af Straaler oven over sig. Den 
nederste Deel af denne Hvelning strekkede sig ikke neb til Horizonten: 
thi udi Norden var den henved 10. Grader hoyt fra Horizonten/ og 
dens SyLre Deel var henved 10. til 15. Grader hoyt derfra; Udi den
ne Stand og Skikkelse forblev dette phenomenon hengende i 2. Mi. 
nulers Tiid/ da adskillige Farver inudlertiid lode sigderudisee, nogle 
dunklere og mere bestandige/ andre vare lysere og meere skinnende/ 
men disse forsvunde des hastigere. Derefter syntes Straalcrne i Ve
sten en Tiid lang at vcere morkrode, og i en afde lyseste Straaler ud
brod i hast en meget livagtig red Farve, og strap derpaa fremkorn- 
me ordenrligen de andre prismati^e Farver, som ere, guul/ gron/ 
blau, violet?c./ hvilke alle dog forsvandt msten i et Aycbllk; disse 
Farver ffmnede stärkere og klarere end de man nogen Tiid udi den kla
reste Regnbue har seek. Nylig forend dette Phenomenon begyndte 
at aftage/ blev med Forundring feet en Skielvm og Bevegelse udi 
Straalcrne/ fornemmeligen udi deres overste Deelt/ og medens dette 
varede, bleve Straalerne udi der; foromtalte Hvelning confunderede 
med hinanden, og den heele Himmel si-ntes ligesom at ryste og ffiel- 
ve. åmme Tiid kunde fornemmes nogle lyse Bolger udi Norden/ 
som fiottede sig op ad/ og udi denne deres Bevegelse foere de frem 
kaarsviis eller tvers over de Straaler, som laae parallel med Hori
zonten. Disse Bolger kand man ikke ligne med nogen Ting bedre 
end med saadanne smaa Bolger, som udbreder sig oven udi et stille 
Vand, naar man kaster en liden Steen derudi. Denne Beffrivelse 
sindes indfort udi Robert Smiths ProfeíT. Philos. Experimentalise 
Compleat Syftem of Optiks, Cambridge an. I7Z8. Cap. 5. §. 170. 
pag. 67« 6c 68»

§. 42.
Efterat dette store Nordlys havde ladet sig see, som udi nest fo- 

regaaende (§. 41-) er forklaret/ har man siden nestm hvert Aar seek 
Z L dette
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Lette Meteoron saavel i Engeland som paa mange andre Stcrder i 
Europa. M. de Mairan i sin Traétat om Nordlyset saa OflFrobefius 
iblant Speétacnla’ Luminis & Auroræ borealis anforer en Deel Obser
vationer, som Aar efter andet siden an. 1716. ere giorde i Engeland, 
men jeg finder intet merkvardigt eller meere besynderligt derved, end 
hvad her udi de foregaaende Obfervationer allerede er omtalt, og der» 
fore er det ufornoden at jeg saadanne Ting videre repeterer ; men i 
den Stad vil jeg nu korteligen fortalle, hvad i Holland om disse stags 
Lufrffin er ffrevet.

§- 4Z.

Peter van MuíTchenbroek Philos. öc MatbefeosProfestbr i Utrecht 
har udi sit lcrrde Verk, (som er trykt i Leiden an. 1739. under denne 
Titul : ElTai de Phyfiqve) beskrevet alle stags meteora ; her iblandt 
findes ogsaa meget infort om Nordlyset; hånd beretter at siden an. 
1716. har man begyndt at see dette meteoron meget tit i Holland, 
da man for denne Tiid har havt gandffe liden Kundffab deraf. Den« 
ne Skribent har fornemmelig beflitter sig paa at samle adffillige re- 
marqver af de Obfervationer, fom udi andre fremmede Lande ere 
giorte over Nordly ets phænomena ; hans Byemerke er dermed i 
almindelighed at give os en omstcrndeliq Beskrivelse om samme Me- 
teorons egentlige Vasen og naturlige Beskaffenhed.

Imidlertid finder jeg intet videre Nyt afMuiTchenbroeks egne Ob
fervationer paa dette Sked at an fore uden disse faa Poster: 1. Udi 
stille Vcrrr eller naar der har varet, en gandffe sagte Vmd i Luften 
har hand ofteste kündet see Nord lyset; derimod har detsielden varet 
tilsyne naar der har vceret nogen stark Blcest; dog har det hendet sig 
tvende gange, nemlig den 30. Martii an. 1728- og den 23. Dec. an. 
1733. at hand har obferverit det, da der blceste en heftig Storm; 
2. Udi det Aar 1734. var dette Luft ffin udi 10 Natter efter hinan
den i Utrecht titchne, oz an. 1735. fra den 22. til den 31.Martii erdet 
iglen ligeledes hver Natt bleven sect; 3. Endffiont det er rart at see 
det i Holland om ©omnieren udi Junio og Julio, saa har hand dog 
der den 3. Juli! stet det meget stort og kiendeligt.

For dct ovrige fremsetter hand ingen Historisk Observation eller 
B'ffrivclft over et eller ander phenomenon i sar udi fornavnte 
Skrift; dog haver hand flittig og neje nok observeret saadanne Luft- 
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ffin udi det Aar 1728/ hvilket kand fornemmes af hans meteoro- 
logiffe Tabel, fom M. de Mairan i sin Traélat om Nord lyset pag. 
196. og 197’ beraaber sig paa.

Det VIL Cap.
Nord-lysets Phaenomena, fom tU obferverede i Sdtk- 

rige, Rusland og Polen
44.

Hidindtil har vi da feet den fornemste Inhold af de Obfervati- 
oner, font i de Sydlige Lande siden an. 1716. ere gierde over Nord
lysets phænomena. Gaaer man nu herfra længere mod Norden til 
de Lande/ som sirekke sig fra 56. til 66. Graders Bree.de, da defin
des at jo nærmere man kommer imod Nord Polen jo oftere er dette 
Phænomenon tilsyner thi udi Torna, som ligger paa 65. Grad. 51. 
Min. Breede udi den Svenffe ProvirUZ/ kalder Vester Botten/ sees 
det om Vinteren neften fta tit/ fom Himmelen ikke er ffiult med 
Skyer : hvilket Mag. Abraham Fought Paftor ubi Torna i et Brev 
til Andreas Celfius dat. 27*  Julii 1726. beretter: Lumina (inqvit) bo- 
realia qvam fæpiilime heic videntur, immo fere toties, qvoties coe
lum nubibus non obducitur. Denne samme Celfius Aftronomiæ Prc- 
feifor udi Upjal har famlet 316. Obfervationer over Nord-lyftt/ fom 
er bleven feet i Sverrige, hvoriblandt noale ere hans egne, men de 
fleste haver hand fimet fra Præsterne og andre lærde Mænd/ font boe 
paa adffillige Stæder deri Landet; de ere begyndte den 17. Martii 
1716. og endes ved 1732. Aars Udgang/ og findes trykte i Ntn-en- 
berg, an. 1733 ; hvoraf jeg korteligen haver extraheret efterffrevne 
Anmerkninger:

1. Af den Fortale som Prof. Celfius har satt forved bemeldte 
Obfervationer kand erfares at ubi Upsal/ fom ligger omtrent paa 60. 
Graders Breede / nesten altid om Natten, naar det er klart Væir, 
og færdeles naar intet Skin af Dagen eller Maanen kand fornem*  
nu s / lader sig fee en Klarhed eller Lysning udi ben Nordre Deel af 
Horizonten.

2. Paa de Stæder, som strekker sig fra 64. Grader længere
ZZ 2 henimod
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hemmed Norden finder jeg ikke Nordlyset at vcere stet fra Foraartts 
Æqvinotiio indtil Hostens Jevndogn/ men paa den ovrige Did af 
Aaret/ sårdeles Udi Novembri, Decembri, Januario og Februario 
fremstiller det sig gemeenligen störst og klarest i de Nordligste Lande.

z. Af dm Beretning man har fra Torna i Vester'-Botten for« 
nemmes at meenige Mand der i Landet er af de Tanker, at saadan« 
ne Luft flin have et flags Connexion og Sammenhcrng med Vcrir« 
ligets Forandring: thi som bencrvnte Paftor m. Abraham Fought 
fortcrller, holder man disse Meteora for at væt'c Kiendetegn paa hvad 
Vceirlig derefter vil folge: for Exempel: Naar dette Lys der i Lan« 
det lader sig see i Norden, saa venter de FrossVcrir; NaarSkinnet 
er flygtigt og flyder sig hastelig hisset og her omkrmg, fpaaer de der
af en Stormvind fra den Kant, som ligger rrogft ncrr tvert imod det 
Stad/ hvor Luft-flinnet forst begyndte at lade sig see, faa at dersom 
det flygtige Skin begynder af Asten at opstige, skulle herpaa folge en 
Storm af Vesten, og dersom det forst opkommer i Norden eller 
Nordvest/ maatte man vente et Storm vcerr af S. eller S. o.

Endnu finder man en andm Beretning fra Vest-Botten, som 
Prof. Cel flus om sanlme Materie har faaet af Biskop BenZel der i 
Landet; Inholden deraf er saaledes : Dersom Nordlyset bliver hen« 
gende stille neden under Pol Smrnen/ oq er af Anseende rom en 
Regn bue/ da har man strap derefter klart Vcrir, Frost eller Norden« 
V nd i vente; Men dersom Nord-lyftt stiger hoyere op oven over 
Polstiernen, og flyver her og der omkring paa Himmelen strck- 
kende sig imidlertiid fra N. o. til N. w. eller ogsaa fra N. o. tik
S. W. saa har man en sterk Vind med Snee og^nn'ldt Va'irlig en
ten fra s. eller s. o. eller ogsaa fra S. W. ak vente. Dette findes 
alt udi bemeldte Fortale infort/ som af Celfio er forfattet.

4« O5 fom ved de fleste af disse Svenfle Obfervationer findes 
hostegned hvad Vind og Vceirlig der har vceret paa de Tilder/ naar 
Nordlyset er bleven stet/ saa erfares deraf/ at det vel undertiden paa 
et eller andet Stced rigtig nok er in treffet efter de prognoitica om 
Vcrirliget, fom udi ncst foregaaende 3. Anmerkning er omtalt; 
Men paa de fleste Tider og Stcrder har det iglen flaget ftyl/ og for 
at vrist/ hvor u efterretlige ftadanne prognostiske Regler ere, frem
stilles her et eller toe Exempler.

Forste
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Forste Exempel: Anno 1729. den 22 Sept, var et Nordlys udi 

Sverrige paa adffillige Stader om Aftenen tilsyne; hvad Vind og 
Vceirlig Dagen derefter den 23. Sept, folgede paa et hvert ftøtv 
finder man an tegnet saaledes :

Udi Bygden i Vester Botten (paa 64. Graders Brede) var Vin
den Nordvest/ og der saars Skyer adipredde paa Himmelen.

Udi Upsal (paa 60. Graders Brede) var taaget Vceir med Sy- 
denVind.

Udi Betna i Sydermanland (omtrent paa 59» Grad.) var stille 
og klart Vceir;

Udi Lund i Skaane blceste en Storm af Osten med Regn vceir.
Andet Exempei: den 16. Novembris udi samme Aar 1729. blev 

atter et stort Lnftffin paa mange Stceder i Sverrige seek om Aftenen. 
Dagen derefter een 17. Novembris er Vcrirliget og Vulden ligeledes 
befunden af ulige Beffaffenhed, saa at paa et Stced blcrste Vinden 
af Nordvest, paa et andet Stced afSyden/ og paa nogle Står stor« 
mede det af Sydvest; saaledes gik det og ril med Vcrirliget: thi paa 
en Deel Stceder var det gandffe klart Vceir/ paa andre Stceder vare 
Skye-flekkcr hisset og her vaa Himmelen/ endnu paa et andet opkom 
en Hvirvel med Stort »Regn og Hagel/ derefter folgede en Storm 
med Regn vceir og saa fremdeles.

Disse og mange flere Exempler/som findes iblant de Svenffe Ob- 
fervationer, viser klar lige«/ at t'aadaune Spaadomme om den tilkom
mende Forandring i Vind og Vceirlig ere ikke meget at lide paa.

5. Endeel Obfervatores, hvor iblant ogsaa Ceifius, melde om 
et flags Lyd i Luften eller Susen (Sibilus), som dem synes at vcere 
undertiden kommen for Orene/ naar Lyset har vceret i sterkeste Be- 
vegelst/ dog give de siraoant ikke lid for noget vist/ undtagen Mag. 
Olaus Broman Paftor i Hudwikswald i Helstngeland, der vi! for- 
tcette os/ at hand saa ofte haver hort en gandffe kiendelig og sterk 
Hvinen eller Snurren/ naar dette Lyses Phænomena ere seetatffyde 
sig hastig fort fra et Stced til andet.

6. Undertiden er Nordlyset seet ndi klareste Fuldmaaneds Ski»/ 
naar Maanen har vceret (efter almindelig Talemaade) iZ/ 14/ indtil 
18. Dage gammel, for Exempt! : i Scyléeberg (paa 59. Grad: 
Breedk) saae man det den /?.v. Februarii an. 1718/ da 14. Dage fra

35) nye 
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nye Mññne at regne, vare forlobnc; derefter den ~<Xbr udi sam

me Aar ir det indtil Midnats Tiid udi klartMaanestinsammestceds 
iglen obferverit/ da Maanen var I8- Dage gammel. Ligeledes har 
man an. 1731. den ï6 O¿lobris om Aftenen udi Upsal seet det udi det 
stenneste Maanestin/ da Maanen var 16. eller 17. Dage gammel. 
Endnu en anden gang nemligj den 24. Sept, (o: 5. o&. ft. n.) an. 
1732. paa den 17de Dag efter Nye Maane, da Andreas Celfius om 
Aftenen mellem Kl. 9. eg 10. med et Skib ftylede fra Astcrd udi 
Skanne og ville fare over til Straalsund, og saa fimre Skibet var 
kommen lidet fra Landet hen i Soen med en fojelia Vind/ fik hand 
et Nordlys at see/ hvilket hand meget forlystede sig udi at betragte/ 
som hand silv formuer, fordi det var udiFuldmaaneds-Skm og Him
melen var klar over aldt. Dette Lys spillede allevegne med Straa« 
ler i Luften; efter Midnat strode Straalerne sig med en forunderlig 
Hastighed imod hinanden/ sårdeles udi den Nordre Kant af Himme
len, og dette varede den gandste Natt igiennem. Men ueste Dag 
derefter og den paafolgende Natt fik Prben et andet Lyd, da Celfius 
maatte udstaae en stor Livs-fare og Angcst/ i det en heftig Storm 
reiste sig af Sydvest med merke Skyer og sterk Regn/' saa at De
den chutes allevegne at staa ham for Synene/ efter hans egen Be
retning: thi saa snart hand har beskrevet hvor deyligt og fornoyeligt 
det var den forste Natt at see Nord-lyset og det fulde Maanestin at 
certere med hinanden, da flutter hand derpaa staled es : Sed dein, 
Seena valde mutata, immoderata & vehementiffima tempeftas non 
modo craftinum diem, fed infeqventem præcipue noctem nubibus, 
nimbis, procellis, tenebris, ac circumflantis deniqve mortis imagi
ne triftem reddebat. Etenim ventus S. W. Stralfundiam tendenti
bus adverfus navem noftram inter littora Selandiæ & Mœniæ infu
larum, Syrtibus & arenis infida , ceu inter Scyllam & Charybdin, 
huc atqve illuc curiare jubebat. Dette har jeg anfort om Vcrirli- 
ligkt og Vinden, som folgede strap efter det flygtige Nord-lys/ fordi 
her blev Udfalden denne gang ligesom de Vest Bothmffe Prognoftica 
tilholder/ hvorom tilftra udi dm 3. Anmerkning er tatet.

7. I almindelighed kand af diste Obfervationer erfares, at udi 
SArrige er det ikke sta rart, som ndi Engeland og Frankrige, at 

man
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man feer Nordlyset opstige indtil Zenith og ud streike lig over den heele 
himmel: thi i dcn sted det har hendet sig en gang eller toe, at man 
i dette Seculo, saasom den 17. Martii 1716. og den 26. Oftobris 1726/ 
har i Lenden og Paris obferveret saadanne store Phænomena, da be
findes derimod, at irdi Svcrrige har den gandffe Himmel oste vcrret 
udstaffere t med deslige Lysninger og Luftskin, som paa efterffrevne 
Tider og Stader er obferveret :

Anno 1716. dm 6. Martii ft. vet. var Himmelen over aldt illumi
neret med et prcrgtigt Nordlys/ som er beffeevet af M. Magnus 
Orelgreen dtr obferverede dette Phænomenon udi Norkioping i 
Ost Gothland.

Anno 1718. den 21. Februarii er et saadantSyn ligeledes sket i Skylle- 
berg, som ligger vaa 59. Grad. 10. Min. Brede.

Anno 1726. den 8. Oftobr. ftet iligemaadei Lund udi Scanne. 
Anno 1728. den 18. Aug. ved Upsal paa 60. Graders Breede. 
Anno 1729. ten 4. Septembris uti Upsal.

den h. Sept, udi Betna ved Nykioping vaa 59. Grad.
den 5. Nov. i Upsal og udi Rssingeved Norkroping 58.', Grad. 

Anno 1730. den 4. Febr. i Hudvikswald/ paa 62. Graders Brede.
den 25. Aug. akter seet i Hudwikswald.
den 24. Sept, i Upsal.
den 28. Oétobr. i Hudvikswald.

Anno 1732. den ii. Oétobr. i Hanestrom ved Gottenborg.
Disse ovenstaaende Dage i Maanederne er satte efter den gamle 

ZuliansteStril/ ftm i'Sverrige er brugelig.
8. Videre kand af de Svenske Observationer fornemmes/ at de 

mange flags Figurer og Forandringer/ Straalesknd/ Blinken (Ful
gores), rode / gule/ blaae f gronne og bleghvide Farver med meere, 
fom tilforn er sagt paa andre Står at Virre obferverit udi Nordly
set/ er aldrsaminen ligeledes udi Sverrige bleven feet, hvorfore det 
behoves ikke/ at jcg derom noget metre taler.

§. 45-
Esterat jeg nu har anfort/ hvad mig chntes nyttigt afProkellbr 

Celfii Samling at udsanke f saa ffulle jeg hernest fremsette en Be
retning / som den Franske Mathematicus M. de Maupertuis ndi fin 
Tracftat angaaende Jordens Figur> trykt i Amsterdam an. 1738.

pag.
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pag. 68. & feqv. haver bekiendtgiort om et sirrdeles Luft - ffin / som 
hand Anno 1736. udi Over Torna / paa 66 Grad. 24 Min. Breede/ 
med Forundring betragtede; Dets Beffaffenhed f siger hand, var 
saaledes : Man saae udi Syden en stor Deel af Himmelen at ffinne 
ganffe blodrsd; Dette Skin var i Forstningen roligt og stille, men 
strap derpaa kom det t Bevegelfe, da adskillige andre Farver begyndte 
ogsaa derud; at lade sig see; Det stigede siden overst op tii Zenith paa 
Himmelen/ hvor det bredde sig ud og blev tilsyne fom en Hvelving. 
Det var den ig. Dec. 1736. udi det klareste Maaneffin/ da Maanen 
var 16 Dage gammel/ besagde phænomenon blev feet, og intet deraf 
lod jig ved Maanens Skin fordunkle. Diste rode Luft-skin (fîgerM. 
de Maupertuis) som lned faa mange andre flags Farver ere beblan
dede, sees sikldcn der i Landet; og man frygter for den; ligesom de 
maatte betyde nogen stor Ulykke. Endelige;; naar uran seer disse 
phænomena, kand man ikke forundre sig over, at de, son; beffuer 
dennem med andre end n;ed philofophifh Oyne, da seer brandende 
Rustvogne, stridende Krigshare / og tusinde andre prodigia paa 
Himmelen.

Af denne Beretning seer man, at det gemeene Folk/ omend- 
ffiont de idelige;; c ve vante til at fee Nordlysets phænomena, kand 
dog undertiden frygte og forffrekkes ved saadanne Syne/ som sieldm 
og paa en usirdvanlig Maade flyver om udi Luften.

§• 4^.

Hvad rare meteora der ffutte vare udi Rusland eller Moscovien 
obferverit, det maatte man vente at sinde udi de Commentarier, 
som det beremte Academie, der omtrent for 20 Aar siden i Peters
borg til Videnskabernes Opkomst der i Landet er stiftet/ haver udgi
vet. Udi disse Beger har jeg derfore eftersozt, og befinder at Fri- 
deric Christoph: Meyer Phyfices ProfeiTor ved samme Academie udi 
det Aar 1726 haver forfattet et Skrift om Nordlyset, hvoraf Mee- 
ningen er denne: Forst vil hand af sine Obfervationer giere en kort 
Beffrivelse over alle de Phænomena, son; hand haver befundet ved 
dette Luft-ffin. Dernest gier hand dcrafnogle Slutninger, og tager en 
Deel Propositioner afphyiiffe Videnffaber til Hielp,hvorved hand for- 
meener, at kunde forklare Nordlysets egentlige Natur og Oprindelse. 

Men
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Men fordi ProfelTor Meyer ikke har anfort hvad Aar eller Dag fan# 
danne Obíervationev ere tagne, ikke heller meldes noget om StwdkN 
hvor de ere giorde, faa kand det store Antal af saadanne hans obfer- 
vanoncv f som hand angiver udi en kort^id at have samlet/ her in
tet nytte os; Det er den 1. lorne af det Petersborgiffe Academies 
Commentaries / trykt i Petersborg an« 1728 / som pag. 351 5c feqv. 
derom handler.

§. 47.

Derefter har man ingen Underretning udi bemeldte Academies 
Commentaries 0M dette Meteoren forend udi dkN IV.Tomo pag.121«. 
5c feqv., sorn er trykt i Petersborg an. 1735; hvor et Nordlys/ som 
fornævnte Profeifor Meyer der paa Stcrdet haver obferverit, saale- 
des af hannem bestrives.

Ao. 1728 den 16. Sept, efter Midnat var et deyligt Lys udi et 
gandsse stille Vcrir tilsyne. Det var i Begyndelsen af Figur og Skik
kelse som en rund Bue henved 30 Grader hoy; Denne lyse Bue stod 
ikke midt i Norden / men vendte meget kiendeligen derfra imod Ve
sten ; dens inderste Kant var ikke lnork eller sortagtig/ som den ellers 
ofte pleyer at vcere/ men den ffinnede lige jevnt overaldt: Beenene 
af Buen vare neden til ssiulte med en ntork Damp, som stod nesten 
10 Grader hoyt neden omkring Horizonten. Rummet inden udi 
Buen (interius fpatium Chasma dictum aut vorago) var ikke stlñ 
merkt / som det aemenligeu plejer at synes/ men det saae lyseblaat 
ud ; af dette inderste Rum begyndte lyse eller ffinnenbe Stotter at frem
komme som dog i Forstningen ikke strekkede uden for den runde Bue.

Derefter udsprunge af bemeldte Rum fleere lyse Stotter og 
Straaler/ som strode flg op over besagde Bue: her neden under var 
en anden liden Bue udr en kort Tid tihyne paa de Stcrder, hvor 
Straalerne begyndte at udkomme: Straalernes Fart og Bevegelse 
var forunderlig r thi de som opstigede udi den Vestre Deel af Buen/ 
flottede ftg hen imod Vesten, og de fom vare i den Astre Deel fore 
frem imod Asten; men de Straaler/ fom opkomme midt i Bum 
stode stille paa deres Stced og flottede sig ikke til nogen af Siderne; 
og heraf kunde fornemmes at Lyset stiod sig op af Nordvest imod 
Zenith.

Aaa Strap
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Strox derefter ftigede Bum hojere op, og blcv efterhaanden 

metre vanffabt : i Begyndelsen fligede den ikkun langsom, siden metre 
haflig: da den var kommen op omtrent til 40 Grader og derover, 
begyndte den at gaa i Stokker og at blive til smaa lyse Skyer, som 
udi deres Klarhed lignede Melkevejen. Disse smaa Skyer dreve op 
ad til Zenith, og snart forsvandt de, snart komme de itzien dog ikke 
jufl paa samme Stcev eller udi samme Skikkelse som tilforn, thi de 
vare udi saa flcrrk Fart og Bevegelse.

Omsider saae man den halve Himmel mod Norden besatt med 
saadanne Skyer, som undertiden beflode udi en Samling af smaa 
Straaler; undertiden ffiode sig nogle flore Straaler igiennem tre eller 
fleere smaa Skyer, men deres Strekning var ej tilsyne udi Aabnin- 
gerne mellem disse Skyer, ogderfore vare saadanne Straaler ligesom 
afffaarne.

De Straaler, som vare ncrrmere mod Veflen, flode ogsaa ffie- 
vere udi Horizonten, saa at de ikke ffiode sig hen imod Zenith, men 
til en anden Punct, som var nogle Grader fra Zenith mod Veflen; 
Undertiden komme Straalerne sammen i denne Punct, og da præ- 
senterede dette Phænomenon sig ligeledes, som det Skin, hvormed 
Gudernes eller Helgenes Billeder omkring Hovederne pleyer at be- 
prydes.

Siden blev feet en liden sortladen Skyr, som en Rog, at henge 
en kort Tid udi Veflen, derefter fligede den op efterhaanden indtil 
Zenith, og jo hojere den opgik jo hafligere blev dens Fart; item jo 
rimmere den kom til TopPuncken, jo rodere blev den, indtil den 
f om overfl op Zenith, da den ffinnede saa gandffe rod, som en gloende 
Ild: og naar Straalerne ffiode sig op igiennem denne Skye, bleve 
de og'aa rode. Snart forsvandt samme Skye, og snart var den igien 
tillyne: Men paa det sidfle da den var gaaen henover Zenith blev den 
gandffe borte.

Saavidt flrekker sig den Kundffab man har om det Petersbor- 
gl'ffe Academies Observationer over Nordlyset.

§♦ 48*
Udi Polen og Lithauen bar dttte Lys ogsaa meget tit siden Am 

1716 vmet tilsyne; mm jeg finder ingen Hifloriffe Beffrivelser diet 
efter-
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efterretlige Obiervationet derom fra de Lande at vcere udgivne. I- 
blandt Frobeíii Nova & antiqva Lum. & Aur. Borealis ípeétacula 
findes vel korteligen opregnede en Deel store Nordlyse, der ere lige- 
saavel sect i Polen som paa mange andre Stcrder i Europa, og deri« 
blandt tales ogfilñ om det phænomenon, som an. 1730 den 15. Fe
bruarii vidt og bredt lod fig see, og hvad Tanker Polakkerne giorde 
sig derover, det giver Frobefius tilkiende med disse faa Ord: & Po- 
lonis deniqve , prour fieri communiter apud hos circa insolentes 
luminis nocturni species íblet, horribilem cometae ßtjpicionem injecit» 
Hcraf ffulle man da flukte at den gamle Superftition og Munke-Lcrr- 
bom om forfærdelige Cometer og Himmeltegn endnu der i Landet 
staar ved Magt.

Nu har jeg l.rnge nok opholdet mig med at efterssge Nordlysets 
phænomena udenlands, det er derfore Tid at vende tilbage lgien til 
mit Fårneland for at ransage hos vores indenlandffe Skribentere, 
om de have noget at fortcelle os om dette meteoron meere, end hvad 
Fremmede har kündet sige os.

©et vin. cap.

Om det Nordlys, som gemeenlia-n 1 Grönland, Is
land og ven Norderste Part af Norge lader sig see.

§• 49-

Udi Fortalen er siagt at Nordlysets phænomena allerreede for 
nogle hundrede Aar siden har vceret gandske vel bekiendte udi Grön
land, Island og Norge og at de ere asdisse Landes Beboere bcffrevne, 
som et naturligt og scedvanllgt Luftskin, hvilket jeg lovede at give 
ncermere Underretning om i dette Capitel. Nu kommer det her forst og 
fornemme ig derpaa an, at jeg viiftr den for fte Grund, som saadan 
Relation et bygget VM : Jeg kunde vel henviise min Lcescre til eti 
gammel Norsk Bog kaldet Speculum Regale, hvorudi Nordlyset fin
des beffeevec; men efterdi denne Bog er ikkun fim beftendt ffulle j g 
derom meddele denne liden Efterretning : Den bcstaar asetmanuimpt, 

Aaa 2 sam- 
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sammensat udi det gamle Norste Sprog; Den indeholder en Under- 
viisntng om kolitiste Videnstaber, og er inrettet som en Samtale 
imellem en Fader og Son ; Af hvad Aarsage den kaldes Speculum 
Regale (Konge Gpeyl) det forklarer Autor til dette Skrift noget 
vidloftigt/ hvoraf Meeningen fornemmelig er denne: Hannem synes 
at dette Navn best kunde paste sig dertil , fordi udi Bogen forestilles 
nyttige Lcerdomme for alle Ståender, og en Konge som den Ypperste 
og Hoyeste i Landet kand derudi ligesom udi et Speyl see hvorledes 
hand selv saavelsom ogsaa hans Undersaattere bor vcere stikkede, og 
hvad Dyder og Duelighed, Videnstab og Arbejde udi en hver Stand 
udkmves.

Et gammelt Exemplar afsamme manufcript skrevet med Munke« 
stiil paa Pergament sindes paa Academiets Bibliotheqve her i Kiv« 
benhavn iblant de gamle Skrifter, som Arnas Magnussen fordum 
ProfeiTor Hiftoriarum & Antiqvitatum haver efterladt. MtN Au- 
thorisNavn og paa hvad Tid hand har levet/ som dette Speculum 
Regale haver sammenskrevet, finder man ingen Underretning om; 
Af Fortalen kand saameget erfares, at Author ey har villet giere sit 
Navn eller sin Stegt bekiendt, for ikke at blive underkasted nogen 
flags Avind og Fiendstab. For Resten synes Skriftet at stalle verre 
til visse 400 Aar gammelt, efterdi det, som derudi fortcrlles om 
Grönlands Jnbyggcre, Handel og Bestaffenhed, giver tilkiende, at 
dette Land, paa den Dd Skriftets Author levede, var beboet og be« 
bygget af Christne Folk, som havde da deres Kirker og Prcrster, 
samt en Biskop, som der boede, saa at det gamle Grönland har paa 
de Tider varet gandste vel bekiendt, og blev af de Norste beseglet. 
Men efterår den store Pestrlentze an. 1350 gik over disse Nordre Lande/ 
saa haver Norriges ånd siden den Tid lidet veedst af Grönlands 
Handel at lige, som Peder Clausen udi hans Norriges Beskrivelse/ 
trykt i Kiobenhavn an. 1632, pag. 177. beretter.

De som ere Kienderr af vort Fcrdernclands Antiqvitetet og for« 
staa det gamle Norske Sprog, kunde maastee give os en nejere og 
bedre Oplysning onr Bogens Alder; men udi saadan Materie vover 
jeg ikke at indlade mig.

Tormod Torfæus siger, at der ttteenes en Konge i Norge stalhave 
låret denne omtalte Bog lammenstrive: Speculum Regale (mqvii) 

liber *
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liber varias materias tractans, auctoritate Regis alicujus Norvegiæ 
confcriptus exiftimatur (vid. Grönland. Antiqva ed. Hafn. 1706, 
pag. zi). Og paa et andet Stcrd kaldet hand samme Bog det Is- 
randste Konge-Speil (Speculum Regale Islandicum. ibid. pag. 67.) 
Mm hand har vel hermed alleene havt sin Hensigt Lil det Sprog/ 
som den er skreven udi / hvilket kommer meere overeens med det Is 
landste end med det nu omstunder i Norrige brugelige Tungemaal: 
thi, at Bogen ey er forfattet af nogen Islander/ men af en Norst 
Mand/ som har boet paa Helgeland i Norge, detsi-nesgandstetroe- 
ligt / fordi naar Author Speculi Regalis taler om adskillige merkvcer- 
Lige Ting / da siger hand derhos, at hvad hand har fortalt om det, 
som findes i Norge, det havde hand god Kundstab om: thi faadant 
rr aldt her i Landet og hand har selv sect det ; men hvad hand striver 
vm Grönland eller Island / det siger hand at vcere sig langt meere 
ubekiendt : thi hand veed ikke videre deraf, end hvad hand haver 
hort andre derom tale. Og i scrrdelished af hans Tale om Dagens 
Lcengde om Sommeren og dens Korthed om Vinteren kand merkes, 
at hand haver boet paa Helgeland i Norge, fordi hand ey alleene ad- 
stillige gñttge ncrvner Halogaland (o:Helgeland) som sit Tilholds 
Stab, men hand siger endogså«, at her (neml. paa Halogaland) 
hvor hand boede / er om Vinteren saa kort Dag og Solens Gang saa 
stakket, at hun gaar ikkun forbi een Vind: hvilket vil saameget sige 
tit Solen udi de korteste Vinterdage secs der ikke lcengere end z Timer 
paa Himmelen ; Og dette tresser rigtig ind med Heigdands Situation 
som ligger mellem 65 og 67 Graders Breede.

§• 50.
Fer nu at komme til Nordlyset igien, da taler Author fpeculi 

Regalis herom saaledks:
"Hvad for noget det stulle vcere, som de Grenlandste kalder 

"NordlLos (0: Nordlys) / derom er jeg ikke vel undcrviistendstient 
"jeg tit og ofte har talet med de Folk, som have i lang Liid vceret 
"paa Grönland; men de have ey havt nogen ret Kundstab om, hvor- 
"af disse Nordlys havde sin Oprindelse."

Af disse Ord maatte man siutte at Nordlyset er et Meteoren, 
som egentligen i Grenland havde sit Tilhold og var der ideligen til
syne, og at det dernnod udi Nord landene i Norge, hvor Author 
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fpeculi Regalis boede/ ey var saa meget bkkiendt. ZmidlkMid giver 
hand os dog derover en Beskrivelse, som tydeligen og vel nok forestil' 
ler dette Lyses siedvanlige phænomena :

"Det er (siger hand) Nordlysenes Natur og Egenffab, at jo 
"morkere Natten er, jo lysere ere de; og de sees altud om Natten 
"mm ikke om Dagen/ og meget sielden naar det er Maaneffm: Ly' 
"sit er at see til som en stor Lue en lang Vey borte; det skyder op i 
"Luften spitze og smale Glantze nogle lcrngere og nogle kortere, hvil« 
"ke ere meget flygtige og u stadige, ret ligesom de virkeliaen vare 
"Flammer eller flyvende Luer. Medens disse glantzende Straaler 
"staae allerhoyst oppe i Luften og ffinne klarest / da give de saa sterk 
''Lys fra sig, at de, som ere ude paa Marken/ kunde meget vel sie at 
"gaae og jage hvor de vil; Ligeledes i Huusene, hvor der ere Vin- 
"dever paa, bliver det saa lyst, at de som ere derinde, kunde ffielli- 
"gen kiende hverandre. Men dette Lys forandres saa meget hastig: 
"thi snart synes det at blive dunkelt og ligesom udflukkes, og efterla« 
"der sig en mork eller sort Rog; snart forsvinder Rogen og Lyset be
gynder da at blive klart igien, og det siunes at ffyde Jldgnister fra 
"sig/ ligesom et Zern der nylig er tagen af SmeddeJlden. Naar 
"Natten er ude, og Dagen begynder, da begynder ogsaa dette 
"Lys at formindskes/ og naar det er lys Dag / er intet meere deraf 
"at see."

§. ST-
Efterat denne gamle Autor saaledes har beffrevet Nord-lystt, 

taler ban ydermeere om dette Lyses naturlige Oprindelse/ soin folger:
"Naar Folk har talet om dette Lys, har de derom havt 3 flags 

"Meeninger, som de holder for mest rimelige, og meente vist/ at een af 
'"dem var sandftrrdig. 1. Dersom Grönland ligger paa den yderste 
"Verdens Kant til Nord, da meener man det kand vcrre rimeligt 
"nok, at den Ild, som ligger rundt om det yderste store Hav der om- 
"ringer Jordens Klode, kunde forvolde den Lysning i Luften / som 
"°ees i Grönland om Natten. 2. Det har og vcerct nogles Meening/ 
"at naar Solen lober neden under Jordens Belte (o: under 
"rcn) om Natten/ da kaster den Straaler fra sig op paaHimmelen: 
''thi de meener at Grönland ligger saa langt ud til V rdensKant,at 
"Hoyden af Jordens Klode der er mindst, og kand ikke hindre So-

"lens
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' lens Straaler at opssyde sig i Luften. 3. Der ere og nogle, som 
' meener at Isene og dm stcrrke Frost der i Landet virker og foraar« 
"sager dette Luftén. Jeg veed ikke fiere Meeninger end disse 3, og 
"mig tokkes, at denne, som sidst blev omtalt? er mest rimelig."

Alt dette er udssreven af det forhen (§. 49.) ommeldte gamle 
manufcript, som sindes PÑÑ Academiets Bibliothec her i KiobkN- 
havn; Og at ieg her til sidst har anfort de gamles Meeninger om 
Nordlysets naturlige Oprindelse, er gi ort i den henseende, at man 
deraf kan desbedre erfare om disse meteora og Luft skin ere i Grön
land alle Aar tilsyne om Vinteren udi de lange Nñtter, eller ogom 
de der, ligesom her udi Danmark og Sverrige udi nogle Aar tillige 
ja undertiden i 2O. Aar og lLrngerekandvckre usynlige og ligesom gand- 
ske udflukte, som nogle vil prætendere at kunde bevise. Imidlertid 
staaer dog dette fast, at enhver af de ovenssrevne 3. Meeninger, som 
vores Autor fpecuii Regalis fortæller, at de gamle Grönländer have 
havt om Nordlysgts naturlige Aarsager, bekrcefter dette Lyses Sted- 
sevarenhed deri Landet, saafremt ellers dette axioma skal gielde: 
pofita caufa materialise pofita fimul caufaefficiente Se non impedi
ta feqvitur efteâus. Overalt seer vi heraf, at i de crldgamle Tider 
haver vores Forftrdre her i Norden i de lcrngst bortliggende kolde 
Lande fornuftig betragtet og beskrevetdettemeteoron, som mangeas 
de andre Nationers klogeogafLcrrdom vidt beromte Mcrnd i Europa 
imidlertid faa forssrekkeligen have afmalet, og udi deres Kroniker og 
Historier som prodigia antegnet.

§. er.
Der stal neppe sindes noget celdere Skrift, hvorudi der tales saa 

tydelig om Nordlyset som udi denne forskrevne gamle Norsse Bog; 
Thi alle de Bessrivelser over dette Lys ¡ som ere publicerede udi ad
skillige Boger og Sprog, er intet andet end Udskrifter og Oversettel- 
ser afdct som udi 8pecuio Regali om Nordlysene i Grönland er skrevet, 
og her tilforn (§. 50.) infort.

Peder Sausen Sogne Prcrst i Undal udi Norge var den forste 
saavidt man veed, der as det gamle Norsse Sprog oversatte bemeldte 
Bestridelse paa Dansk; og dm sindes infort udi hans Bogskaldet 
Corriges oq omliggende Oers Beskrivelse) som ertryktiKioben- 
havn Aar 1632. pag.184; Hvor hand selv siger at det, som hand be

retter 
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rekter om Nordlyset / er en Udskrift ñf eñ gammel Norff Bog kaldet 
Speculum Regale. Men fordi Peder Clausen setter noget til , font 
ikke sindes udi det gamle Manufcript, da paa det man kand desbedre 
see, hvorudi hand derfra har afviget, vil jeg hans Oversættelse her 
anfore:

"Paa Grönland sees om Natten et meteoron og klar Skin paa 
"Himmelen, hvis Skik saaledes er, at jo morkere Natten er, jo fía*  
"rere ffinner samme Lys: (det er) jo mindre at Maanen ffinner, og 
"naar han enten er udi sit forste eller sidste q varte er, jo meere si-nes 
"samme Lys paa Himmelen dog altid mod Norden, og kommer ikke 
"saa hoyt op paa Himmelen, at det kand sees i andre Lande uden 
"Grönland, Island og den Norderste Part afNorge, og kaldes der- 
''for Nordlys. Det er at see til ligesom en flyvende Zld ôg Lue, og 
"strekker sig ud paa Himmelen ligesom et langt Gierde, og ffydersig 
"op og ned i et Ojeblik, ligesom mange Orgelpiber kunde staae hos 
"hinanden og udi en Haandvending ffyde sig op og ned, og hvor sonr 
"Luen ffyder sig, derudi allerklareste op og ned, og frem og tilbage, 
"da kand det hastelig blive der merkt, og ligesom en Rog lade efter 
"sig, og strap i et Ojeblik taten optcendes paa et andet Stcrd, og li- 
"gesaa optcendes igien der, som det tilforn syntes at vcere udflukt. Zn- 
''gen kand tcvnke, hvor hastelig samme Skin rores op og ned frem og 
"tilbage, ligesom det hoppede og dansede med stor Venlighed, uden 
"den som det sect haver, og naar det er saa klariste paa Himmelen, da 
"kand man see derved baade i Huns, som Vindever er paa, ogaden 
"Huns, ligesom naar Maanen ffinner; og naar det begynder at da- 
"ges, da forsvinder samme Nordlys."

Dersom Peder Clausen ikke selv havde givet tilkiende, at hand 
denne Beretning havde af det gamle Norske Skrift udffrevet, maat- 
te man tvivle om, at den var tagen deraf: thi, at Nordlysene sees i 
Island og den Norderste Part af Norge, derom taler Auétor spmii 
Regalis flet intet, ey heller melder hand noget omet hoyt langt Gier
de, eller om Orgelpiber, Hoppen og Dautzen og andet meere, som 
enhver felv best kand fornemme, naar begge foreffrevne Beffrivelser 
med hinanden confereres.

53*
Aarsagm, hvorfore dette meteoron udi speculo Regan tklffrives 
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Grönland i særdeleshed/ er uden tvivl denne: De gamle Skribentere 
og iblandt dennem Autor speculi Regalis (*)  have meent/ at Grönland 
skulle ligge alleryderst i Nord paa Jordens Klode/ og at det strekkede 
sig Norden omkring Island og Norge alt indtil Finland eller Rys
land; og efterdi dette Luft-skin har altid sit Tilhold udi Norden/hvor 
det lyser sterkest og derfra udskyder sin Glantz til andre omliggende 
Lande/ saa haver besagte Autor, medens hand taler ont Grönlands 
Beskaffenhed/ ogsaa tillige beskrevet Nordlyset/ som et meteoron,der 
egentligen til dette Land henhorte og havde derfra sin Oprindelse. 
Hvilken Meening Tormoder Torfæus udi hans Gronlandia antiqva 
pag. 102. ftadfaffter, hvor hand herom saaledes skriver:

Notat & Author (feil. Speculi Regalis) meteoron illud, qvod Nordrlios 
appellatur, tanqvam Grönlandiae peculiare, qvod tamen Islandiæ extremis- 
qve Norvegiæ cum illa commune eft. Imo & hic in noftra Kormte (**/  fub 
latitudine grad. 59. fepi us confpicuum ; fed qvod magis ibi regiones cœli in
flammare videatur, qvafi ab illa origine alio diffufum, dum illam depinxit^ 
illud qvoqve defcripfir.

§- 54-
Den Oe Kormte, som Torfæus her taler 0M/ ligger efter hans 

Beretning paa $9« Graders Breede, hvor Nordlyset ofte sees ; Med 
dette Erempel vil hand ogsaa vise/ at Peder Clausen derudi har sty
let/ at hand siger Nord lyset kommer ikke saa hoyt op paa Himme
len, at det kand sees udi andre Lande uden Grönland, Island og den 
Norderste Part af Norge:

’In eo autem (inqvit) Petrus Claudii hallucinatus eft, qvod eo usqve 
”ad fuperiora attolli negavit, ut ultra Grönlandiam, Islandiam & extrema 
’’Norvegiæ confpiciatur, ut modo monftratum eft.”

I det ovrige fornemmes/ at Tormod Torfæus folger Peder 
Clausens Danske Veriion, i det hand beskriver Nordlysets phæno- 
mena paa Latin saaledes:

”ln modum diffufiflîmæ flammæ'procul ardentis feptentrionalia cœli cor- 
”ripit inqve editiffimi longiifimiqve aggeris formam panditur, mox tanqvam 
’’multæ Organi Pneumatici fiftulæ ieu Calami juxta fe invicem ordine collo- 
’’cati in idu oculi furfum deorfumqve ferrentur, fefmomento nunc ad fupe- 
’’riora attollit, nunc ad inferiora deprimit, ut celeritatem ejus nemo, qvi 

”noa 
(*)  Torfæi Grönland, antíq. pag. 31. à feqv. cd. Hafir. 1706.
(**)  Kormte er en Øe, som nu kaldes Karmeo, omtrent 4 eller 5. Mille mod N. Vf, fra Stavanger 

Dyr i Norge beliggende, hvor Termed Torfxus boede.
B HH
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’’non perfpexerat, cogitatione afleqvi poffit ; interm enftrui tempore & cum 
’ Luna principiis extremisqve Meniium in cornua curvatur, obfcuris nocli- 
”bus, tanto fplendore corufcat, ut foris & intra ædes, ubi per feneftras ra- 
”dios vibrat non minus, qvam Luna impleto orbe micet ; illa autem plena 
’’langvidius lucet, cumqve fulgidiffima luce tripudiantis specie ar&oi cœli 
’’climata perfultat, protinus in tenebras fumidosqve vapores diflolvitur, rur- 
’Tusqve alio loco, ubi prius extindum vifum eft, accenditur, pariqve fem- 
”per velocitate & nitore circumagitur, die redeunte difparet (vid. Tormod. 
’’Torf Gronl ant. p. 21 & feqv.)

Nil har jeg hidindtil forklaret/ hvorledes de Norffe Skribentere 
i almindelighed have beffrevet Nord-lysene i som gemeenligen udi 
Grönland, Island og Norge lader sig fte; hvoraf kand erfares, at 
dette meteoron er ikke saa rart eller field lyne i diss' Lande. Dog er 
herved at erindre: Omendffiont udi foregaaende B^ffrivesser tales 
om de siygtige og hastige Straale ffud og andre heftige Bevægelser 
op og ned/ som sees i bemeldte Lys/ saa skal dog derved ikke forstaaes, 
at det sig allctider saa u roligt anstrller; thi det skeer hersom paa an
dre si ceder/ at det undertiden ffinner jevnt og stille hen uden nogen 
heftig Fart og Flygtighed, og undertiden / dog qandffe sielden, frem
kommer det udi saadan ffrekkelig og flyvende Hastighed og grum 
Skikkelse, at endogsaa gamle Folk der i Landene kand forfcrrdes der
over, som forncrvnte Tormod Torfæus udi hans Gronlandia anri- 
qva pag. 103. og 104. vidner, at hand udi Istand med sine egne 
Kyne haver feet ; hans Ord ere disse:

”Hoc addam, 0/ od his oculis in Islandia confpexi, nimirum non fem- 
”per meteoron hoc in modura choreas ducentis fpeétaculum præbere, fed 
’’continuo fulgore; fibi tamen interdum inimicum, fe invicem magno terribi- 
’’liqve impetu collidere; parvulus eram, fed memini viros qvoqve ad trucem 
’’illius afpedum obftupuiife.”

„ 55.
Det var egentlig mrt Forscett udi denne i. Part af dette Skrift 

at tale om Nordlysene, som i dette Secuio ere obferverede og be
skrevne ; thi udi de crldere Skribenteres Beger, som for 50. Aar og 
lcengere hen i den forbigangne Tiid ere ffrevne, sinder man ncrsten 
intet, lom kunde tiene ti! Oplysning om dette meteorons Art og 
Beskaffenhed; hvilket tilforn udi det V. Capitel er korteligen bleven 
rrindret.

Men at jeg her inforer, hvad vores gamle Norffe Skribentere 
udi
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udi de crldere Tider om samme Meteorens phænomena have beret
tet/ det ffeer formedelst disse tvende Aarfager: i. Fordi vi kand 
heraf leere/ at saadanne phænomena har i gamle Dage der i Norden 
ikke veeret agtede anderledes end som naturlige Lufdffin, der gemeen- 
ligen udi de lcrngft mod Norden beliggende Lande vare om Vinte
ren tilsync/ ligeledes som lcerde og natur kyndige Mcend hos andre 
Nationer nu i vore Tider det haver befundet. 2. Fordi Peder Clau
sens Udskrift af Speculo Regali, som forhen (tz. 51.) kand Keses/ er 
den Kilde/ hvoraf alle Relationer, som man udi adskillige fremmede 
-Skrifter forefinder om det stedsevarende Nordlys i Grönland, har 
deres forste Uofprung og Oprindelse; man leerte ogsaa forst deraf, at 
del Lys/ fom GaiTendus i Frankrige havde observeret, (hvorom til
forn udi det V. Capitel er talet) var det samme, som det Gron- 
landffc Nord lys. Thi den af stne Skrifter bekiendte la Peyrere, da 
hand var nred den Franske AmbaíTadeur M. de la Thuilerie her i 
Kioberchavn/ har skrevet tvende Relationer, den ene om Island som er 
forfcrrdiget an. 1644. / og den anden om Grönland som er skrevet an. 
1646; udi denne sidste fortceller hand om Nordlyset saaledes :

”L’ Eté da Groenland eft toujours beau, jour & nuit, fi on doit apeller 
” Nuit ce crépu feule perpetúe!, qvi y occupe en Eté tout l’efpacede la Nuit. 
’ Comme les jours y font ires courts en Hyrer, les nuit, en recompenfe y font 
’’tres longues, & la Nature y produit une merveille, qve je n oleroia vous 
’’écrire, 11 la Chroniqve Islandoifé ne l’a voit ¿crite comme un miracle & fije 
’’n’avois une entière confience en M. Rets, qvi me la lue & fidellement ex- 
’’pliqvée, Il fe leve au Groenland une Lumière avec la nuit. lorsqve la Lune 
”eft nouvelle, ou furie point de Je devenir, qvi éclaire tout le pais, corn- 
"me fi la Lune eft nouvelle, ou fur le point de le devenir, qvi éclaire tout 
"le pais, comme fi la Lune etoit au plein, & plus la nuit eft obfcure, plus 
’’cette Lumière luit. Elle fiât fon cours du Cote du Nord, á eau fe deqvoi 
’elle eft appellee Lumière Septentrionale -, elle reffemble á un feu volant, & 
"s’étend en l’Air comme une haute & longue paliflade Elle palfe d un lieu 
"a un autre, & laide de la fumée aux lieux qv’elle qvitte. Il n'y a qve ceux, 
’’qvi font vile, qvi soient capables de fe reprefenter la promptitude & lalege- 
"reté de fon mouvement. Elledure toute la nuit, & s’evanou t avec le soleil 
’’levant. - - - On m’a aflure qve cette Lumière Septentrionale fe voit 
’’clairement de l’Islande, & de la Norvège lorsqve le Ciel eft serein, & qve 
"la Nuit n’eft troublée d aucun Nuage. Elle n éclairé pas feulement les 
’peuples de ce continent A ni qve, eile s’étend jusqve à nos Climats; & cette 

’’Lumière eft la même fans douce, qve notre Ami celebre , le eres fea vant
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,”& tres judicieux Philoíophe M. Gajjendi m’a dit avoir obiervéplufieurs fois, 
k”& à laqvelle il a donné le nom à'Aurore Boréale.

Ar denne Relation (som findes indfort u6i M. de Mairans Traétat 
om Nordlyset/ pag. 79. & feqv. hvor der citeres ogsaa den Bog dette 
er taget af/ neml. Voyages au Nord Tom. I. pag. 126)1 henseende 
til det / som berettes om det Gronlandske Nordlys/ stemmer overeens 
med den af Peder Clausen fordanskede Bestrivelse over samme Lys/ 
og er intet andet end en Extrait, som La Peyrere deraf har faaet i 
det Franste Sprog oversat, kand letteligen erfares af det, som for
hen (§. 51) om dette Meteoron er strevet. Men derudi har la Pey
rere, eller rettere at sige Kl. Rets, der udtolkede ham Den Danste 
Bestrivelft/taget Feyl, da hand siger, at den Jslandste Chronike 
har strevkt om dette meteoron.

Af det Skrift om Grönland/ som La Peyrere har udgivet 
paa Franst (hvorom her tilforn er meldet) er denne Beretning om 
Nordlyset ved andre Skribentere igien udstrevet; Happelius har og
saa indfort denne samme iblant sine curieufe Relationer i det Tydste 
Sprog / og heraf er atter en Copie Ord til andet omsider trykt udi 
de Altonaiste Calender paa det Aar 1744 f som kaldes Geschicht- 
und Wunder<a!endep/ eller med en anden Titul tTaturamd Hi- 
siorien-Lalender. Saaledes er da den Relation om Nordlysets na
turlige Skikkelse og scedvwnlige Syne i Grönland og Norge nu i diste 
sidste 100 Aar vidtloftig bleven udspredet i andre Lande.

56.
For Resten finder jeg ingen scrrdeles Observationer giorde i Grön

land/ Island eller Norge over Nordlysene, som i dette Seculo faa tit 
og ustedvanligen have va^ret tilfyne ; mueligt fordi man i disse Lande ere 
saa meget vante tilatseesaadanne phænomena, at de ikke agtes derfor 
noget rart eller merkvcrrdigt. Jeg har derfore intet videre udi dette Ca
pitel at tihette / uden hvad den lcecde og troværdige Mand Hr. Hans 
Egede, forhen Miffionarius, nu Superintendent udi Grönland/ som 
Der paa 64 Graders breede udi 15 samfulde Aar, neml. fra an. 1721 til 
1736 har opholdet sig f om samme meteoron striver udi hans Bog kaldet 
gamle Grønlands nye Periultration, hvor hand siger: "Fornemmelig 
"lees (i Grönland) det saa kaldede Nordlys/naar nye Maane er, alletider 
'.'om Natten i klart Vceir; og bevceger sig hist og her over den heele Him- 

"mel
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"mel med en utrolig Gesvindighed, og lyser faa klart, at man klarligen 
^'derved kand lcrse i en Bog.

Det IX. CAR
Lm den Forklaring, som M.de Mairan over degamle

Norffe og Jflandffe Skribenteres Beretninger om 
Nord-lyset-

§. 57«
Iblandt alle de Skrifter, som hidindtil om Nordlyset ere udkomne, 

bliver den Tra&at i sier meget berommet, fom m. de Mairan har sinn- 
menffrevet, og er trykt i Paris an. 1733. med denne Titul : Traité Phy. 
fiojve Hiftoriqve de P Aurore Boréale.

Afdette lcrrde Skrift har jeg tilforn udi det V. Capitel indfort nogle 
Observationer, som der best kunde passe sig ; Og efterat jeg siden udi 
det nest foregaaende VIH. Capitel har handlet om den Beretning vi have 
af vores gamle Norffe Skribentere om det Nordlys, som gemeenligen i 
Grönland, Island og Norge lader sig tfee, og det bestrides', at M. de 
Mairan udi bemeldte sin Trañats II. Seition l7.Cap. har gjort sig megen 
Umage for at undersoge besilgde Norffe Skribenteres Beretninger og 
at give os derom en bedre Forklaring, faa ffulle jeg ikke heller paa dette 
Stcedforbigaae noget heraf at fremfette.

§. 58.
Den fornemste Hensigt, foniM.de Mairan haver udi forberorte 

Traétat, er at forklare os hvorledes det omtalte Lys har sin naturlige 
Oprindelse as Solens atmosphæra. Hertil betiener band sig afadffillige 
Hypothefes og iblandt andet sormeener hand, at Nordlysets kbXno- 
mena ikke antcendks faa lavt ned udi Luften, fom de fleestekbysiLi holder 
det for at vcere- Thi da disse i Almindelighed ilatuere, at Jordens
Atmosphæra, eller Vcrirdamp, hvorudi de meener faadanne Lysninger 
genereris Og virkes / ikke kand streike sig Op i Luften Over 9 eller 10 af de 
flags Mile, fom regnes 15 paa en Grad ; faa MM. de Mairan herimod 
af mange Observationer og deres parallax! ved Udregning bevise,at dette 
meteorons Phænomena have de fleeste Tider staaet 200 Franffe eller 
120 Geographie Mile hojt fra Jorden (jeg kalder det en Geograpbiff 
Mil, som er ' Deel afen Grad paa Jordens Klode). Hand tilstaar vel, 
at af nogle Observationer er det ved Udregning lbefunden, at vcere 

Bbbz ikkun
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ikkun ioo. Franste Miile hoye i Luften; men derimod iglen af 
nogle andre Obfervarioner har hand befunden i at det stod over 
zoo saadanne Mile h ojt. Hand taler herom udi den II. Sect. m. Cap. 
pag, 61 jaaltdes : ’’Cependant on peut conclure de la totalité des Obfer- 
” varions, qve j :i examine.s, qv’ elles donnent pour la plus p rt environ 

2,°° lieues de hauteur au phenomena : qve qvelqves unes les mettent à ioo, 
& qve qvelqves-autres le portent au de là de 300. lieues.

§. 59.
Dersom nu dette stags phænomena haver ÑN Oprindelse o3Tilholds 

Sftrd iaa Hoyt oppe i Luften- som M. de Mairan formeener/ da bliver 
her Sporsmaah hvorfore Nordlyset udi nest songe Século i en Mands 
gandste Alder neppe har ladet sig see 2 eller 3 gange her i Danmark ? at 
jeg ey stal tale om Frankrige og andre Sydlige Lande, hvor man efter 
den Beretning M. de Mairan giver os udi fin Tradat om Nordly let 
p. 172. ikke finder/ at der udisidstafvigre 170e Seculo fra an. 1621. og 
mdrilan. 1686. nogen Did kieud ligm er seer uden en eeniste gang t Daift 
hig, lom var den 28. Od. 1682. / da den gamle lnkiendre Aftronomus 
Hevel det obferverede, og d . strcv del ligesom nogle skinnende Haler 
af adskillige (Cometer/ d r skipde sig hastig op i Ó. CD, (vide Ada 
Erud. Lipf. an. 1682. pag. 2QI.)

Af de Beretninger og Bestrivelser/ som forhen i det Vin. Capitel 
ere indforte, stude man flut e/ ar udr delcrngst mod Norden beliggende 
Lande var Nordlyset alletlder ttliyne om Vinteren i klart Vceir/ naar 
Maanen er nye eller udi sir forste og sidste Qvarteer. Ole Romer ved 
hans Observationer over Nordlyset an. 1707/ som forhen i det I. Cap. 
er at see/ beretter ogsaa/ ac dette meteoron nesten hverrAar lader sig see 
udi Norge og Island.

Og naar nu dette staaer fast/ at Nordlyset i besagde Lande saa tit er 
tilsyne; faa er det en let Sag forden/ der forstaaer noget lidet af Ma- 
thematiqven.Qt demonftrere og udregNe/l)V0r langt og brekdt kt sññdñNt 
Phænomenon (naar det efter M. de Mairans hypothefin oftest staaer 
200 Franste Mile hoy k fra Jorden) udi andre Lande kand sees/ og hvor 
Hoyt det paa et hvert Srced i sier op ober Horizonten kand opstige. For 
ExempelrNaarLyset udbreder sig ooerZona frigida eller fraNord-Polen 
rundt omkring indtil 23 ' Grad og der da iporges i. hvorvidt der kand 
destraale Jordens Klode hen mod Syden efter M. de Mairans hyporhe- 

fm?
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fin? og 2. hvor hoyt samme Lys kand Vcrre tilsyne op over Horizonten 
her udlKiobenhavn, item i Paris i Fran krige og i Rom i Italien? Saa 
vil en Geometra hertil svare :

1. At dets Skin kand strekke sig fra Zona frigida imod Syden indtil 
z8- Grader 58. Min. Breede paa Jordens Klode, det er, 430. Geogra
phic Miile hen udi Zona temperata.

2. Her iKiobenhavn, som ligger paa 55. Gr. 40. Min. ffulle det 
stige 29. Grad. 8- Min. Hoyt op over Horizonten i Norden. I Paris 
(paa48.Grad. $0. Min. Brede) skulle det sees 14. Grader hoyt. Og 
i Rom (viw 41. Grad. 50. Mm.Breede ffulle det lade sig see indtil 4. 
Grad. 17. Min. hoyt.

Maaden, hvorledes dette erudregnetog Geometrice kunde de- 
monñreres holder jeg ufornodrn Herat indfore : thi enhver, der er no*  
get kyndig i Geometrien, kand desuden let sinde sig derudi, og de, som 
i saadan Videnskab ere ukyndige, have ingen Lyst til at lcrse det de ikke 
forftaae.

Imidlertid kand afdette Erempel noksom erfares, at alle de Nord
lyse, som paa 66 * Graders Brecde bliver feet at ffyde sig op dl Ze
nith, maacte u-feilbarligen vcrre til'yne ikke allene heri Danmark og 
Svcrrige, rnen endogsaa overalt udi Tydffland og Frankrige, og det 
alletider, naar der var klart Vceir om Natten, ja man maarte vente, 
at de ffulle oftere sees i disse Lande ev.d udi Grönland, Island og den 
Norderfte Part afNorge, fordi der i Norden er Himmelen om Vinte
ren mange Tiider ffmlt med en tyk Frofl gov eller Taage^ som gemeenli- 
gm af Haver og Fjordene opstiger, og desforuden om Sommeren ere 
Netterne saa lyse, at det omtalte Luft ffin der ikke kand blive synligt; 
Men udi de andre Sydlige Lande derimod ere Ncetterne om Somme
ren merkere og Vceirliget etter Luften om Vinteren klarere og reenere. 

§. 60.
M. de Mairan, som selv er en habil Mathematicus, har meget vel 

kündet fte forud, at denne Objection ville mede ham, og at hans Hy- 
pothefis om Nordlysets store Hejde og Afstand fra Jorden ikke kunde 
staaeved Magt, saafremtden almindelige Relation, at Nordlysene 
sees alletider om Vinteren i Grönland, eller (fom O. Roemer siger) ne- 
sten hverr Aar udi Island og Norge, havde sin Rigtighed.

Derfore underseger hand denne Relation gandffe neje og ftemset- 
ter 
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ter derimod forst denne Erindring / at der gemeenligen ved Spitzbergen 
i Grönland fees adffiüige Lysninger og Phænomena om Dagen , som 
kommer Deels af Solens Straaler, Deels afdet Skin, som Is og Snee 
kaster fra stg paa Skyerne og paa det Frostgov, som der udbreder sig i 
Luften : hvilket hand beviser afFriderich Martins Beretning , som an. 
i6^ivar derpaa Landet, sor at tage phyfifî’c Obfervationer og indhente 
nojagtig Kundskab om Grönlands Tilstand, Luftens og Vejrligets Be- 
ffaffenhed rc. Og diste flags Phænomena, som Frideric Martin der om 
Sommeren har odserverit, formeener M. de Mairan oí, naar de store 
Crepufcula omVinteren der i Landet komme dertil,kunde vcere deNord- 
lyse ., som efter den almindelige Relation i Grönland og andre Nordli
ge Lande alletider sees om Vinterncrtterne og ikke kommer saa heyt paa 
Himmelen at de kunde sees uden i Grönland, Island og den Norderste 
Part afNorge. Men de Nordlyse, som her i de sydlige Lande i vore 
Tider have ladet sig see, hvilke hand har giort sin Beregning paa at ffutte 
staa saa hojt oppe i Luften, (som tilforn sagt er) holder hand for at vare 
afen anden Mt og Natur; Thi disse, siger hand, udstakkes og blive 
borte i mange Aar tillige ligesaavel i Grönland og de Norderste Lande, 
som udi Danmark og Sverrige eller andre sydlige Lande.

§. 61.
Imod denne af m. de Mairan giordeErindring og Forklaring kunde 

man indvende, at hvad flags Lys eller Luft - ffin afFrideric Martins 
Obfervationer kunde fingeres og giettks at vcere om Vinter Ncrtterne u- 
di de Nordligste Lande tilsyne, det haver man her intet med at bestille; 
Men man vil alleene holde sig til de Beskrivelser, som de Norske og Js- 
landffe Skribentere have efterladt os om Nordlyset; og fordi M. de 
Mairan selv tilstaar (*),  at der kand ikke tvivles 0M/ at det jo er det rette 
Nordlys/ somlaPeyrere! efter samme Skribenteres Beretninger ha
ver beffrevet, aldtfta bliver nu Sporsmaalet, hvorledis man kandbe- 
viise, at saadant Lys i de Norderste Lande udi mange Aar tillige har vcr- 
ret usi)nligt og reent udflukt/ da adffillige trovcerdige Autores, der have 
vcerer i de Lande, beffriver det, føm et Meteoron, der idelig i Norden 
heldst i Grönland er tilsyne ?

Hertil sparer da M. de Mairan, at man maatte vide, paa hvad Ti
der

(*)  T raité Phyfiqve â hiftor. de T Aurore Bor. pag, 79. Selon l’idée, qv’fl (te. la Peyrere) nous e» 
donne ? il n’y a pas de doute, qve ce ne soit véritablement PABrøre Boréale»
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der de Autores, somhave ffrevet om Nordlyset / have befaret eller be- 
ffrevet de Nordlige Lande. Thi hand formecner , at efterdi der findes 
andre Amores, som ogsaa have vceret henreiste längst bort i Nord, og 
diste i deres Reise Beskrivelser fortcelle faa meget om alle flags meteora 
og om Luftens og VcrirligetsBeffaffenhed/som de der ndi de kolde Lande 
neje og med Flid have obferverit, men de tale aldelis intet om Nordly
sene , aldtsaavil hand herafflutte / at dette Lys ey haver vceret meere 
tilsyne men gandffe udflukt paa de Tider, naar disse Autores have vce- 
ret i Grönland eller beskrevet dette Lands Tilstand. Derimod af de 
andre Skribenteres Bsgcr og Reift Beskrivelser, hvorudi der meldes 
om Nordlysene, ligesom de gemeenligen ide Nordligste Lande kunde 
sees i flutter hand, at udi disse Skribenteres Tider, naar de have reyst 
i samme Lande eller derom skrevet,da har Nordlyset igien vceret antcendt 
og ideligen der tilsyne. Dette er, saavidt jeg har begrebet/ Meenin- 
gen afdtt Argument, hvormed M. de Mairan vil besvare det ovenmeldte 
Spersmaal. Men endnu staar her den haardeste Knude tilbage at op
loft , nemlig, om det ogsaa med Exempler af troværdige Skrifter kand 
godtgiores, at Nordlysene have udi Grönland og Island havt de samme 
intervalla ogAfvexlingsTider,som de have havt her iDanmark eller län
gere hen i Syden/ saa at naar de udi faa eller mange Aar have vceret syn
lige eller u synlige her i disse sydlige Lande; de da ogsaa der udi de Nordli
ge Lande i de selvsamme Aar have ligeledes vceret tilsyne eller reent bor
te; Og efterdi der er ingen Tvivl om, at faafcfltme Phænomena jo alle
tider har vceret tilsyne udi de Nordligere Lande,saalcenge som de her i de 
Sydligere have ladet stg see, aldtsaa vil man her afdennem / som agter 
at refutere de gamle Skribenteres Meeninger eller Beretninger om 
Nordlysenes Stedsevarenhed i de Norderste Lande, intet videre forlan
ge , uden at de alleniste beviiser denne Post, nemt, at Nordlysets Phe
nomena udi sidstafvigte Syttende Seculo, da de i mange Aar tillige 
her i Danmark/ saavelsom i Frankrige og andre Sydlige Lande ey vare 
tilsyne, (som tilforn Z. 59. er omtalt), have da ogsaa pas de Tider vceret 
usynlige og gandffe forsvundne udi Grönland, Island og Norge.

§. 62.
Hvorlcmge man udi de Sydlige Lande savnede Nordlysets Phæno

mena i sidste afvigte Seculo, det har M. de Mairan giort sig Umage for 
at udfinde i og hand forsikkrer os, at fra an. 1621. til 1686, det er at st- 

Cce ge,
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ge- udi 6o Aar og lcengere finder hand ingen Obfervation, hvorafhand 
kunde flutte, ar dette Lys imidlertid ret kiendeliqenhar ladet fig see : hvil
ket man kand lcese udi hansTrairé phyfiqve & hiftoriqve de FAuroreBo- 
réaie pag. 172. Hvad nogle Authores, føm udi bemeldte 60 Aacs Tid 
have vcrcet i de Nordlige Lande eller have ftrevet derom, fortcrlle om 
Nordlyset, og hvorfore nogle andre ey mindre kyndige og erfarne Auro
res derimod, som ogsaa have paa de Tider befaret eller beskrevet samme 
Lande, tale aldeles intet om Nordlysene, det har fornevnte derolume- 
lige Skribent (M. de Mairan) udi befagdeTraÄat pag. 78. til 85. givet 
os en vidtleftig Forklaring om, hvorafJndholden her kortettgen fore
stilles:

”La Peyrere (siger M. de Mairan) et Authortii den Relation 0M 
"Grönland, som er ftreven her i Kiobenhavn an. 1646 ; og hvad denne 
"Author beretter om Nordlyset, det har hand taget afden Islandfte 
"Kronike, som Snorro Sturlcrson, en Isländer, der an. 1215. var 0- 
"verste Dommere der i Landet, har forfattet i det Islandfte Sprog; 
"For Resten fortceller La Peyrere ikke noget, som hand selv har sect, 
"men alleene hvad Hand afandre har hort om samme Lys, nemlig at det 
"ogsaa ftulle sees i Island ogNorge,og strekke sig intilDanmarksQimat.

"Tormod, Torfæus, en indfod Islcender, som var den Danske 
"Konges Hiftoriographus, har an. 1715 udgivet en Beftrivelse over 
"Grönland, hvorudi hand ogsaa taler om Nordlyset, som om et Phæ- 
"nomenon, der er meget gemeent i de Norderste Lande ; men det er let 
"at fornemme, at det er den samme Beretning, som man finder hos 
"La Peyrere og at den er tagen af den samme Islandfte Kronike, faa at 
"denne Author siger os ej heller noget om Nordlyset uden dette, at Pe- 
"der Clausen har taget Fejl, naar hand har troet, at dette Phænome- 
"non lod sig alleene see udi Grönland, Island og dm Norderste Part af 
''Norge, hvortil hand (nemlig Tormod Torfæus) hosfojer, at hand 
^havde seet dette samme meteoron i Island med sine egne Kyne ; at det 
'var i Sandhed et Lys, som ftinnede meget roligt og stille hen, endftiont 
''det vel undertiden kunde udbryde med en hastig Fart; at hand var tt 
''Barn, men at hand kommer meget vel ihn den Forundring ogFor- 
"ftrekkelse, soin dette Luststins forfcerdelige Syn havde opvakt hos alle 
' Zndvaanere der i Landet.

Hidmtil har nu denne berommelige Franste Skribent, M. de Mai
ran,
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ran, forklaret os / hvad de forncevnte Authores have ffrevet, oghvor- 
afde have taget deres Beffrivelser over Nordlyset ; Og hvad hand endnu 
videre haver at erindre om samme Materie , det foyer hand hertil i disse 
4 Anmerkninger.

i. "Peder Clausens Feyl/ siger hand/kand allene vcrre kommen der« 
"af, at paa de Tider, da hand ffrev fin Relation om Nordlyset, var 
"det ikke tilsyne i Danmark eller udi den Sydligste Part af Norge, hvor 
"hand boede udi Stavangers Stift i det Sogn, Undal, omtrent paa 
"59 Graders Breeder thi for det forste befindes det, at denne Amor har 
"levet og ffrevet forend det 17 Seculum begyndte, da Nordlysenes kllre- 
"nomena allereede udi lang Tid, neml.'siden an. 1575, ky havde ladet 
"sig fte ; og for Let andet efterdi M. de Mairan formeener sig allereede af 
"Nordlysets parallax! at have beviist, at det er umueligt noget rnerkeligt 
"Nordlys udl Grönland eller og udi de endnu lcengere hen imod Polen 
"beliggende Lande kand vcere tilsyne, uden det ogsaa tillige skulle kunde 
"sees i Danmerk paa 55 Graders Breede, aldtsaa holder hand det for 
"gandffe klart og sandt, at hvad Peter Clausen har seek eller hort angaa- 
"ende Nordlysets Phænomena udi Grönland oq Island, det ffal hcnfo« 
"res til de Tider, da saadanne Lufdffin igien havde begyndt at lade sig see 
"udi de Lande, som ligger lcengere mod Syden.

"2. Fordi Tormod Torfeus ffriver, at da hand var et Barn, blev 
"et forfærdeligt Nordlys seet i Island, hvilket hand mindes at endogsaa 
"gamle Folk forffrekkedes ved at see, saa vil da M. de Mairan derafflutte, 
"at det ej kand vcrre rimeligt eller troligt, hvad man beretter om dette 
"Lyses Stedsevarenhed udiJsland ogGronland : thi hand formeener, at 
"dersom Jslcrnderne ffulle fra UhrgammelTid af vcrre vante til at be- 
"ffue dette Phænomenon ligesom vi, der boer her i Kiobenhavn nu ere 
"i disse sidste 20 eller 30 Aars Tid, da kunde de ikke forffrekkes ved at see 
"det, med mindre det hos dennem, omtrent ligesom i Danmark udi 
"lang Tid havde vcrret borte, og var bleven forglemt eller ubekiendk.

"z. Hvad M. de Mairan her udi sin ncft foregaaendt anden Anmerk- 
"ning haver sagt om Zsland, nemlig at Nordlyset har der sine Alvexlln- 
"ger, og udi lang Tid ligesom i Danmark kand blive borte, det famme 
"vil hand ogsaa ffal forstaaes om den Deel af Grönland, fom Torfæus 
"og La Peyrere eller meget mette den Jslandffe Kwnike have ffrevet 
"om, fom z egge disse Lande ligger m sten paa cens Breede tilsammen.

Ccc 2 ”4.En-
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4„Endelig hvad den Jslandffe Krenike angaar,da har man t Hem 

äffende til Tiden, naar den er ffrevet (font stal vcrre omtrent sidst udi det 
„12te eller udi Begyndelsen af det izde8ecuio) ak tage i agt det samme 
„som tilforn er bleven forklaret. Thi Author til denne Kronike taler u« 
„den Tvivl om det Grenland, som ligger nest ved Island / og om Le 
„Nordlyse, som hand Ler i Grönland har stet/ eller som hand alleene af 

andres Beretninger har hort noget om,saa bor man altid derfore fup- 
„ponere, at paa de Tider, naar noget er ffrevet om Nordlysenes Syne 
„i Grönland, da have disse Phenomena paa nye vieret tilsyne, esterai 
„de der nesten ligesom ndi andreLande have en tidlanq tilforn v^ret borte.

Her har jeg nu allerede udi en kort Samling forestillet Meeningen 
afde Forklaringer og Anmerkninger, som m. de Mairan udi sin Tratiat 
(pag. 78 til 83) frems tter over det / som en Deel Autores have beret
tet og ffrevet om Nordlysene, der sees i Grönland, Island og Norge. 
Hvornest vi herimod have at betragte Aarsagen, hvoraf det er kommen, 
ar andre Authores som ogsaahave befaret og beskrevet Grönland, tale 
dog intet om noget saadant Lys.

§. 63.
Maaffee der torde findes mange, der ikke ville antage saadanne 

Forklaringer og Anmerkninger, som udi nest forige (§. 62) ere anforte, 
for noget gyldig Beviis : thi de kunde sige, at aldt hvad der endnu er 
talt, grunder sig alleene paa den bkotte Suppofition, at saadanne Phæ- 
nomena have deres Afverlinaer i Norden ligesom i de Sydlige Lande, 
faa at de der ligesaa vel som her ere lang Tid borte, og atter paa andre 
Tider komme de iqien oa ere i mange Aar esterbinanden tilsyne. Men 
eftersom det er just denne Post, som ffutte bevises, nemt at det saaledes 
virkelige« er befunden af nogle, font have befaret de Nordlige Lande, saa 
kunde man her paastaa, at de Mcrnds Vidnisbyrd / som bave vceret et 
Aars Tid eller flere i Grönland eller Island, maatte foreviises/ hvoraf 
man kunde blive forvisset om, afostbemeldte phenomenon udi deres 
Tid i de msrke Vinterncetter ej have vceret atste der i Landene. Herud
over har da M. de Mairan vceret betcenkt paa at bestyrke sin Sag med an
dre Argumenter, som vi nu ffal faa at bore.

„Jeg har (siger band) paa den andenSide igiesiemlobet Journaler- 
:,nr over de Reiser, som ere gjorde udi Norden og udi de selvsame Lande,

- - »fom



_______ om Nordlyset.____________ 389
„som her nyligen ere omtalte ever endnu langt Nordligere. Men af 
„alle dem, som have befaret de Nordligste Pladser, synes ham ingen 
„udi den Materie, som vi handler om, at kunde oplyse os bedre end Fri
herre Martens, om hvilken her allereede tilforn er tatet. Tbi, som 
„M. de Mairan forklarer, stal denne Martens have paataget sig lin Rei
he til Spitzbergen ogGronland for at give dctKongelige Societæt i Son» 
„don en udforlig og tilforladelig Beretning omalt hvad rart deriLan- 
„det fandtes, som kunde ttene til at forbedre og illuftrere de Norderste 
„Landes Historiam naturalem. Samme habile Mand, stger M. de 
„Mairan, sejlede bort fra Elben udi April Maaned an. 1671, det er,paa 
„de Tider, da Nordlyset var forglemt og man vedste ikke, at det atter- 
„mindste deraf udi Frankriae har va'ret sect. Altsaa finder man da li
geledes udi Martins Relation, ikke noget Sporr til det Nordlys, fom 
„La Peyrere og Torfæus bestrider os afden Jslandste Kronike. Jnrid- 
„lertiid har man dog sert hvorledes FridericMartens meget noyagtig og 
„stykke viis bestriver Luftens Bestaffenhed i Grönland og Spitzbergen, 
„saavelsomde meteora og mange flags phænomena, som der lade sig 
„ste. Heraf vil da M. de Mairan flutte / at dersom Nordlysene havde 
„paa de Tiidervcrret i Grönland tilsyne, eller om man alleneste havde 
„havt nogen Kundstab derom, saa maatte bemeldte Martens u-feyl« 
„barligen have ralet noget om dette flags meteoron.,,

Fremdeles vi! hand med 2. andre navnkundige Nordfarer bevise, 
at udi deres Tud er ey heller noget saadant meteoron seek, nemlig :

„Capitaine Jean Wood, som 5- Aar derefter fc. an. 1676. VM reist 
„hen i Norden udi det Forsertt at opssge en Paflage til Ostindien, taler 
„lige saa lidet, som Martens om denne Post.

„Jean Huyghens de Linfzhot, som havde havt det sñMMk DeiTein, 
„at soge en Vestil Ostindien udi de Aar i$94- og l595/ da hand giorde 
„sine to Reiser i Norden igiennem det Strcrde NaiTau eller Waygat, 
„har ligeledes taugt stille, og flet imet meldet om noget saadant flags 
„Lys, endstient hand havde havt meere end eengang Leylighcd til at 
„tale derom, og overalt ved dm lange Conversation hand havde med 
„Samoygederne. „

Nu have vi her seet, hvad M. de Mairan unserer til Beviis vaa, at 
Nordlysene ikke havevåret ril udi de Aar, da dissej. bencrvnte Nordfa
rer vare udi de Nordlige Lande : Hand vil hermed sige, m der er mimod- 

Ccc z sigelig 
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sigelig vist/ at disse Mcend havde beffrcvet os disse meteora, dersom de 
udi deres Tüder Ler i Landene havde varet tilsyne/ nun just sordide tale 
flet intet derom, faa har ey heller saadanne Phænomena paa de Tiider 
varet til.

Hvorpaa hand flutter sin Difcours om denne Materie og siger, at 
naar alt hvad udi de Nordiste Reise-Bestrivclftr og udi mange andre 
Boger lceses om denne Materie, er bleven overveyet og overlagt dei ene 
mod det andet, saa falder det ud dertil, at det er intet uden allem een og 
ten famme Relation, der er taget afen Kronike, som er sammenstre« 
vet for 500. Aar siden, og udi denne Kronike, siger hand, er ey heller 
noget, som iringesteMaade, naar det retteligen bliver forstaaet, kand 
bevise, at Nordlyset alletider er tilsyne udi de Norderste Lande, som 
der foregives. Hand taler i det FransteSprog herorn (Seit. 11. cap. vi. 
pag. 85') saaltdes t Ainfi tout ce qvi fe trouve fur ce fujet dans le Reciieil de 
Voyages au Nord. & dans une infinité d’autres Livres étant evalue, fe réduit au 
feul témoignage de la Peyrere, qvi ne tient ce qv’ il en dit, qve d une Chroni- 
qve compof e, il y a 5co. ans, & dans laqvelle encore il n’-y-a rien, qvi, bien en
tendu, puiiîelc moins du monde fa voriler la pretendüe perpétuité del' Auro
re Boreale dans les Pais feptentrionaux.

H. 64.
Her vil jeg da ende dette Capitel med disse faa Anmerknmger :
1. Snorro Sturlæfon, som fordUMVar LaUgMMd (Nomophylax) 

i Island, har strevet en Kronike, som an. 1633. er trykt' her i Kiobem 
havn med denne Titel: Snorre Sturlusons Coi ffe Mongers 
Chronica, udsatt paa Danffe af Peder Clausen fordum Sogne« 
Prust i Urrdal. Denne Bog er her i Landet over aldt bekiendt, og for
di den er forst sammenstrcvet afen Islander idet Zslant ske Sproa, er 
den afnogle kaldet den Islandske Kromke- Den indeholder en Historie 
om de gamle Hoffdingers, Kongers og andre Herrers Aftvm eg Be
drifter, som i de gamle Tiider have regieret i de Nordiste Lande. For 
Resten tales her ikke et eniste Ord i denne Kromke om Nordlyset.

2. Tormod Torfæus lod sin Bestrivelse over gamle Grönland den 
forste gang trykke her i Kiobenhavn an. 1706 ; derudi beretter hand, at 
Author Speculi Regalis har skrevet om Nordlyset ; Cß Torfæus forklarer 
os derhos Aarsagen, hvorafdet er kommen, at summe Author taler om 
dette Meteoren ligesom det bklynderligen i Grönland skulle ftes. Ader« 
nrere sortceuer hand on; dette Lys, hvad hand ftlv haver sert og erfaret

deraf
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deraf baade udi Island, saavelsom paa den Ae Kormte (o: Karmen), 
hvor hand boede omtrent paa 59 Graders Brede. Hvilket aldt ncermere 
kand lees afTorfæi egne Ord, som jeg her tilforn udi Let Vin. Cap ha
ver anfort: og derafkand fluttes/ at dette meteoron udi hans Tid tit 
og ofre har været tilsyne baade i Island og Norge.

3. Pcher Clausen har udi det 18de Seculo skrevet den Bog f som 
kaldes forriges og omliggende Ders Beffrwelfe / og er trykt heri 
Kiobenhavn an. 1632, hvorudi den Relation om Nordlyset sindes/ som 
mettkligen tilskrives Snorro Sturlefon. Denne Author fortæller lldi 
samme Skrift om en riig Fiskefangst/ som hand meget vel kunde mindes/ 
Ler forefaldt i Stavanger Stift udi det Bar 1553 og efterdi hand ffriver/ 
at denne Fangst ffeede for 60 Aar siden, saa folger heraf, at hand udi det 
Aar 1613 har arbeitet paa derme Bog.

At Nordlysets phænomena udi Peder Clausens Leve Tid vare li- 
gesaatit tilsyne, som de nu i aotit 30 Aar i vore Tider have vceret/ det 
kand vel ingen med nogen Grund imodsige. Andreas Ceifiusubtfm 
Fortale over Le 316 Observationer, som jeg tilforn i dette Skrift haver 
meldet om / beretter, at der sindes et dobbelt Calendarium, neml. efter 
Jodernes og efter LeChristnesMaade indrettede paa de tvendeAar 1588. 
og 1589 / fem er trykt i Stockholm an. 1388 af Andreas Gutterwitz. 
Men det er beregnet og sammenffrevet afJorgen Olsen i Upsal. Den
ne Calenders prognofticonSeét.2. fortaller om de Ildsluer/ som om 
Vinterncrttcrne bleve faa tit sect at flyve om paa Himmelen udl det i6 
Seculo, og i sier fremfetter hand til Exempler derpaa et stort Lnft skin 
(chasma ingens), fom an. 1529. d. y. Jan. mellem Kl. 9 og IO om Afte
nen var tilchne i Tydssland fra Osten indtil N.W; et'andet lod sig 
igien imod Norden fee an. 1536 den 16 Dec. om Aftenen mellem Kl. 6 og 
7. „Kort ar fortcelle, (siger bemeldte Author Jürgen Olsen) r fra 
„Verdens Begyndelse ere saadanne Lysninger ikke saa of te seet/ soni udi 
„vor Tid , besynderlig fra an. 1560 indtil det nu varende Aar 1588. 
„Ingen Vinter cr gaaen forbi / at der jo nesten siver Nat naar det har 
„vceret ftart Vceir, har ladet sig see udi Luften flyvende Flammer lige- 
„som Krigs hcere/ der stride imod hinanden/ saa at Lyden deraf kunde 
„grant hores, scrrdeles naar man gav noget noye agt derefter.

Nu er det gandffe naturligt, at diste store Nord lyst, som udi Sver- 
rigei28.Aar (og endnu maaskee lcrnge derefter) vare idelrgen tiln-ne, 

maatte



392 Deni Part _______
mame ogsaa nodvendig lade sig ser udi Undal i Norge omtrent paa 59 Graders 
Brede, og efterdi Peder Clausen paa de Tider var Sogne - Prast i Undal vg en 
Mand paa sin beste Alder, faa kand det ikke feile, at hand jo tit nok selv har 
havt Leilighed at see saadanne Phenomena. Will man nu sporge: Hvvrfore 
har da denne Author skrevet om Nordlysene, at drikke kommer faa host op 
paa Himmelen, at de kunde sees i andre Lande ttden alleene i Grönland, Island og den 
Norderste Part afNorge ? faa kand hertil svares, at Peder Clausen ligesom alle andre 
lcrrde Mand, fom levede udi Det 16 Seculo, var endnu indtagen afden gamle Lårdom 
og Meening om ustedvanlige Himmeltegn og deris besi-nderlige Betydninger, hvilket 
klarligen kand sluttes afv.M Luthers Huus-Postill, fom af det Tydske Sprog er over- 
fat paa Dansk og trykt her i Kiobenhavn forstegang an. 1764. og anden gang an. 1577. 
Udi denne Postill FoL 6 taler Ltlther om mange underlige og ustedvanlige Tegn og Syne, 
som udi hans Tid i de neste 20 eller 30 forledne Aar ere sert baade en Sted og anden, hvor
iblandt hand opregner Kaars, Stierne - ssud, Cometer, fom folge paa hinanden, 
Himmelen at va're gloende?c. og herom gior hand denne Forklaring : "Men (siger hand) 
"hvad heller saadanne eller andreTegn skeer paaHimmelen naturlige« eller ikke naturlige«, 
"faa ere de alligevel Tegn, bessikkede dertil af Glid, at de skulle betyde og betegne Verden 
"noget besynderligt, som Solens og Maanens Formorkelse altid givre, hvilke vi have 
"sert besynderligen i disse Aar mange og store, ja ofte nogle i et Aar, faa kunde der ogsaa 
"ffee (besynderlig nu Verden er paa Fående«) mange underlige, ny, ustedvanlige 
"Tegn-

Dette var den almindelige Lårdom ogForklaring om de store ogu-stedvanligeNord- 
lyses Phænomena, font lode sig fee noget langt borte hen 1' de Sydlige Lande. Derfore 
kand man ikke undre over, at Peder Clausen skriver, at Nordlyfene kommer ikke faa 
hojt op paa Himmelen, at de kand fees uden i Gronland,Jsland og den Norderste Part 
afNorge, fordi hand boedeudiden lydligste EndeafNorge, hvor de smaaNordlyse, 
(som hand har fundet beskrevne i 8peculo Regali eller maaskee havt Underretning om af 

andre, og som sadvanlig sees i ven Norderste Part af Norge) ej kunde sees, og de 
store og ustedvanlige, fom der lode sig fte, hvor hand boede, holdt man paa de Ti
der ikke for at vare noget Nordlys, men man antog dem for prodigia, som sagt er.

Ellers fynes mig ogfaa, at den liden Forstiel mellem Peder Clausens og Tor- 
fæi Relationer kunde have dette til Grund, at den forste boede i Undaludi Lister- 
Lehn, som paa den Nordre Side fra Nord-Ost og hen til Nord-Vest er omringet 
med hoje Fielde. Den anden derimod boede paa en Øe udi Fiordene eller Restée, 
hvor der er en fri Udsigt over Horizonten fra Norden omkring til Vesken og derfo- 
re er det'ingen Under, men gandske naturligt, at Nordlyset, (fom gemeenligen ophol
der sig i den Nordre og Nordvestlige Kant over Horizonten) tit og ofte kand fees 

paa øen, hvor Torfæus boede, da det dog imidlertid ikke stiger faa bojt op paa 
Himmelen, at det i Undal eiler mange andre saadanne Dale-Bygder i Norge, fom 
ere omgivne med hoje Klipper, kand blive tilfyne. Men dette maa vare nok sagt for 
dem som have nogen Indsigt udi Sagen. 4.Naar
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4. Naar de store rode Nordlyse med en bestig Fare flyver og rumler sig i Luf

ten udi Island, da er ikke ar undre paa, om meenige Mand ffrekkes ved saadanne 
grumme Syne, der sielden forekommer. M. de Mau perdus fortæller os et Exem- 
pet, at da band an. 1736 var i Lapland paa 66 Grad. rz Min.Breede, fik hand 
der at see et af saadanne stags rode Nordlyse, og Folkene der i Lander, siger hand, 
blevr bange derfor, ligesom det ffulle betyde nogen stor Ulykke. Hvo ffulle vel vente, 
at Laplænderne, der allereede udi saa mange Aar havde verret vante til ideligen at 
see Nordlysene, krmde forffrekkes ved noget saadant phenomenon? Men M. de 
Maupertuis, som skriver af egen Erfarenhed derom, finder det gandffe rimeligt, at 
Folk i Almindelighed kunde forffrekkes ved deslige Syne: thi efterår hand har be
skrevet, hvor herligm Himmelen der om Vinterncmerne er illumineret, med de 
dejlige Luft-Skin, saa taler hand tilsidst om de rode Lysninger saalcdes:

Je n’ai vu qve deux de ces Lumières rouges, qvi font rares dans ce 
pais, où il y en a tant de Couleurs, & on les y craint comme le figne du 
qvelqve grand malheur. Enfin lorsq’on voit ces phænomenes, on ne peut 
s’étonner que ceux, qvi les regardent avec d’autres yeux, qve les philofophes, 
y voyent des Chars enflammés, des armées combattantes & mille autres 
prodiges.

5. Friderich Martins af Hamburg, (der saa meget berommes for sine accu- 
te Observationer og curieufe Beskrivelser om Grönland og aldt hvad rart og merk- 
vårdigt Hand der har forefundet saavel i Havet, sont i Luften og paa Landet) be
gyndte sin Gronlandffe Reise fra Elben Ben 15 April, an. 1671 og hand kom det samme 
Aar den 21 Aug. tilbage iglen til Elben (*)

6. John Wood seylede fra Engelland den 28 May an. 1676, og da hand var 
kommen til 76 Graders Breede lidde hand Skibbrud ved Nova Zembla den 1 Julii, 
hvor hand samt hans Skibs-Folk den 8 julii bleve bjergede af et Engelsk Skib, som 
bragte dem hiem til Engeland iglen, hvor de ankomme d. 23. Aug. udi samme Aar 
1676 (**).

7- Jean Huyghens van Linschoten begyndte sin forste Gronlandffe Reise fra Texel 
udiHollandan. i 594 Ben 4 Junii, og den i6 Sept, nest derefter var hand kommen til
bage til Texel iglen (f)

Den andrn Reise begyndte hand ligeledes fra Texeld. 2 julii 1795 i d. 19. Aug. 
ankom hand til Waygat, hvor hand ikke kunde komme igiennem foemedelst Driv - Jis, 
men maate seyle derfra den 15 Sept, hiem ad til Holland igien (H).

Herafkandfornemmes, at disse Gronlands-Farer have reist derhen om Somme

ren, og ere reiste derfra igien forend Vinteren begyndte, saa at de have faret om i det 
Gronlandffe Hav og beseet Landet der omkring paa de Tider, da det var idel Dag og in
gen Natt der i Norden ; og Bette er Aarfagen, at ingen af dennem har ffrevet om Nord- 

DBB lystne,
(*)  Collection of Voyages and Travels by John Harris London 170 5. Vol.I, p. 617» 
(**)  ibid. p. óiofeqv.
(f) V/aerachtige Befchryvinge van de Navigatie om den Noorden door Gerrit du Veer. gedr. Am- 

fterdam 1605 fol. I. feqv»
tt) ibid, fol, 9 & feqv.
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lysrne, thi disse meteora lader sig ikke sie der om Sommeren, men i de merke Natter 
om Vinteren, det er omtrent fra medio Octobris indtil medium Marcii, Det er Un# 
der, atM de Mairan ikke har taget denne Tidens Omstandighed i agt-

Men de, som have vceret der i Laudet om Vinteren, kandaileenr 'vidne derom. 
DenHollandffeGapicain G.Zorgdrager har udi det Hoilandffe Sprog ffrevet en Bog 
om det Gronlandsse Fifferie, som er oversat paa Tydff og trykt i Leipzig an 172 z,hvorudi 
der fortaltes pag. 320, ar de Hollandffe Ssen'.and, som ved Spitzbergen paa 76 
GradBreede overvintrede an. 1633 og 1634 have der siet store Nordlysi, neml. forst 
Ao. 1633. d. 20 Dec., derncrstd. 24 i samme Manned, da det varede udi 24 Timer, 
vg atter lod der sig see et mcrgrig stort Lys den 22 Januarii 1634.

Dog hvad ffal jeg her tale meere om denne Eag? jeg agter ikke at forsvare den Re
lation om Nordlysenes (Ltedsevarenhed i Grönland og langst hen i Norden. Men saa« 
vidt mig synes, er der ikke heller u-rimeligr eller u-troligt atsaadanne Natte-ffin der alle 
Aar kunde sies. Thi dersom alle de Spechcula nova & antiqva, som Frobefius udi 
den foromtalte Bog opregner, ffal vare agte Nordlysi, da har disse meteora «bi o« 
tvende sidste Scculisog indtil denne Tid ttesten hvertAar enten paa et eller andetSted i Eu
ropa varet tilsyne: hvad ffulle derforevel hindre,ar de jo da ogsaa alle Aar lode sig see langst 
horte i Norden, hvorfrade have deres Ndsprung og Fortgang til andre Sydlige Landes

Det X. CAP.
Adskillige Anmerkninqer over Nord-lysets Phænomena 

som kunde tiene tilrivere Dplysnmg om dette Mete- 
reoW Natur og Egenffab.

§• 65.
Det vilde uden Tvivl blive et forgiaves Arbeide, om jeg alt for hastig paatog'mig 

at udgrandffe alle dette Lyses forborgene Egen ffaber: Thi man har endogsaa i vore Ti
der ikkuns opdaget gandffe lidet deraf, og det meste er endnu og bliver maaffee stedse ffiult, 
saa at Efterkommerne fremdeles kand finde nyt nok derved at obfervere. Imidlertid vil 
jeg her i et kort Begreb forestille, hvad man afNordlysits Betragtning udi vore Tider 
har erfaret og bemerket:
i. Nordlysets Phænomena strekke fig vidt og bredt ud: Nogle ere storre, andre ere 

mindre.
s. De storre Nordlyfe kalder jeg dem, som udbrede sig langt hen mod Syden, 

hvorpaa man finder Epempel udi denne forste Dcels cap. Il §. 9. indtil §. 14. til« 
lige med den s, 6, 7, 8 og 9de Figur, item Gap. III §. 15 indtil §. 18. med 
dm io og n Figur. Fremdeles i Cap. I V. §. 20. indtil §. 27. og udi Cap. V. 
§- 36. samt den 13 og 14 Figur.

b. Ved de mindre forstaar jeg dem, som alkene sees i de Lande, der ligger narmest 
ved Nord-Polen (som ere Norge, Danmark, Sverrig og de Norderste Par
ter afTydffland). Dette flags Nordlysi beffrives udi Cap. I. §. 2. indtil §. 7. 

med dem, 2, zog 4de Figur. c. Dr
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c. De st orre, sers sielden, de mindre ere oftere tilsynr. Udi Zona temperata 

ftes de ikke heller hvert Aar, men sommetid blive de usynlige udi 20 ril 30 og 
firere Aar tillige; paa andre Tider igien ere de ideligen udi mange Aar efter 
hinanden tilsyne. Om de cre samme Afvexlinger underkastede i Zona frigida 
eller om dr der ideligen sees, tvifies endnu paa; hvilket aldtsammen kand erfares 
af det nastforegaaende IX. Capitel.

2. Der ere visse Aarsens Tider, paa hvilke Nordlysene lade sig oftest see.
3. Udi Zona temperata er befunden, at om Foraaret og Hosten (nemk. I de 

Maaneder Februarius, Martins, September, October og November) sees 
de tiere end om Vinteren, men sielden ere de her om Sommeren tilsi-ne. 
Udi Zona frigida sees de oftest om Vinteren, men aldrig om Sommeren 
formedelst de udi Cap. IX. §. 64. num. 8. anforte Aarsager.

b. Udi Maanens forste og sidste Qvarteer eller i de morke Ncrtter ffinne de ge- 
meenligen allerklarest og oftest. Dog har de undertiden, ffiont meget sielden, 
i fuld Maane > ffin givet et stcerkt Lys fra sig, som tilforn er viist udi Cap. 
VIL §. 44. num. 6.

c. De ere oftest tilsyne udi klart og stille Vajr eller ogsaa naar det blaser en
sagte Vmd, men sielden naar det blaser stärkt; Dog har det ogsaa handet 
sig, ffiont meget sielden, at de ere bleven seet, naar der har varet en heftig 
Storm, saasom an. 1728. Ö.30 Martii og an. 17336- 23 Dec. efter Muschen- 
broeks Vidnesbyrd (EiTai de Phyfiqve pag. 844). Undertiden har man seet
dem, naar Himmelen har varet fuld af tykke Skyer, som tilforn er tilkiende- 
givet udi §. 10 indtil §. 12 og den 5, 6,7 og 8de Figur.

3. Dr opkomme altid iden Norderste Kant af Himmelen; derfra stige de op mod Sy» 
den og vmffifces undertiden til adffillige Figurer og Skikkelser.

a. Det forste et Nordlys lader sig tilsyne, sees det oftest som en lys Bue omkring m 
sortagtig Taage, der hanger i Horizonten, som er viist udi §. 2. og Fig. 1., 
item §. is og i6, samt den 10 og 11 te Figur. Saadan en Bue kaldes af 
nogle et Belte Zona vel fafcia) og Tangen eller Skyen som er indfluttetudi 
Buen kaldes en Hvelning, enKloft, et Svalg eller Cirkel-Stokke (Fornix, 
chasma, vorago feu fegmentum Circuli). Derefter opkommer der ge*  
meenligen en anden lys Bue omkring den forste og imellem dem sees et morkagtigt 
Belle (fafcia) som er viist udi §. 2. Fig. I. item i den 10 og n Figur.

b. Disse Buer ere undertiden ordentlige og regulaires, somas de nylig anforte 
Exempler kand sees, og somme Tid igien har de ikke deres fuldkomne Rundhed, 
men ere giennembrudne og bugtede, som er viist i den 2 og zdie Figur.

c. Den hojeste Part af Buen staar ej altid lige udi Norden, menstundumsres den 
i N- W-vg stundum i N. O-; Buens Hojde over Horizonten, saavelsom og- 
saadensBrede neden i Horizonten er meget foranderlig,aldt ligesomStadernes 
Brede, Aarsens Tider og Varligets Beffassenhed del med sig forer^

Ddd 2 6, Af
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d. Af de lyse Buer ffyde sig ofte lyse Straaler op ad, ligesom Luer ; og Visse Elmå

ler seer man undertiden i storre Mcengde end paa andre Tider. Undert den ere 
de korte, lige brede oven og neden til, ligesom Stolper eller Stotter (see dm i 
Fig.) ; undertiden erede lange og spidse oven til ligesom Spyde (see Fig. 6) ; un
dertiden ere de brede oven til og seer ud som Koeste (see Fig. io. num. 2). Under
tiden synes dear vare parallel med hinanden eller ñtstaa perpendicularpaa 
Horizonten. Svmmetid ere de videre fra hinanden oven end neden til (see 
den so Figur num. 2. og den 15 Figur). Undertiden, men sielden, stode 
de sammen og flyve hisset og her paa mange og forunderlige Maader omkring, 
saa ar vankundige og enfoldige Mennister, naar de loftligen og uden Eftertanke 
beskue dette Syn og Spektakel, lerreligen deraf kand imagínete sig, at de seer 
allehaande gloende Figurer og Skabninger flyve hisset og her omkring paa Him
len , som ncermere udi den efterfolgende II Part stal blive forklaret.

c. Der udbryde ogsaa tit store lysende Straaler afden merke Taagr, som er intel# 
lem Buerne (see Fig. 10. num. 2, item Fig.iiog i;). Undertiden opkomme 
ogsaa saadanne Straaler og Lysninger af morke Skyer (see Fig. 7) og disse 
Skyer have undertiden en lys Rand eller Kam omkring sig, som kand sees af 

den 8de Figur.
f. Undertiden seer Nordlyset ud som Morgenroden, foruden morke Skyer, 

men ffyder lyse Striber eller hvide og ffinnende Straaler fra sig (see Fig. 12).

g. Underriden synes den Nordre Kant afHimmelen at verre gloende og Buerne ttl# 
lige med den nederste Taage at vmstiftes til Llier og Rog (see Fig-9. num. r). 
Det har ogsaa herndet sig, ar fra alle Kanter paa Himmelen ere opkomne glind# 
sende Straaler, som ere opstegne indtil Zenith, hvor de have udbredet sig lige
som en Hvcrlning, som de Franste kalder en Pavillon ; dette Syn bliver af 
nogle kaldet paa Latin Corona og af andre Conopeum, (see Fig. x 4).

4. Fornemmelig er at merke, al Nordlysene vg den morke Taage, som forhen er talt 
om, ere nesten altid saa tynde og sticrre, at man kand see Stiernerne igiennem 
dem, som overaldt af forbemeldte Figurer og Bestrivelser kand fornemmes.

Her kunde endnu siges meget om Nordlysets Materie, Bevægelse, adstillige 
Farver og Forandringer, samt Tiden, hvorlcrnge det lader sig see; Men atdt Dette 

vil jeg overlade til andre af ovenanforre Observationer nejere at udsoge.
Og hermed haver dm I. Part Ende.
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