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en store Qvcrg-Syge, font har udspreder sig over de fleeste 
åropDiffe Lande, og hvormed i scrr dette Rige samt Fer
stendommer en lang Tid har vcrret plaget, er en af de mcrrk- 
værdigste Ting , som udi nogle Seculis er hendet, saa at 

deraf kand gives Anledning til en Epocha udi Chronologien , lige
som man tilforn har regnet Tiden fra den sorte Ded : Jeg siger, at 
det er een af de mcrrkvcrrdigste Hendelser, og det een Deel i henseen
de til dens Almindelighed, saasom den storfte Deel af Europa der
med har vcrret og endnu er befcrnget ; een Deel i henseende til dens 
Hcrftighed, saasom den gemeenligen har foraarsaget en hastig og to
tal Sdeleggelse, hvor den er kommen, endelig ogsaa i henseende til 
dens Ubegribelighkd, saasom den har forrykket de Naturkyndiges Con- 
ceprer, og vcrret for demligesaadanPiinebcenk, som Maanens Gang 
for Altronomis. Thi aldrig have Phyfici tilget meer Feil udi deres 
Gisninger, og Medici meer i deres Recepter. De Præcautioner, 
som syntes nyttige paa et Sted , befandtes skadelige paa et andet 
Sted, og hvad som her har vcrret en Lcrgedom, har der vcrret en 
Gift, som des hastigere befordrede Qvcrgets Ded- Dette har gi- 
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vet Anledning til hastige Tvistigheder om Sygdomtnens Natur og 
dens Aarsag. De steeste have holdet for, at det er en ordinaire 
Contagion, saasom al Psst kand foraarsage ñdffillige og forunderli
ge Symptomata, og derfore haver adskillige Navne. Nogle have 
lignet den ved den Contagion, som graflerede udi det 14de Seculo, 
og strakte sig over vor heele Hemisphere. Den samme siges at ha
ve haft sin Begyndelse udi de Nordlige Parter af China, og at va- 
re foraarsaget af Heede og stinkende Damper/ som steege op af Jor
den , fortarede alring indtil Traer, ia befangede Luften saatedes, at 
man saae mdfaîde smaa Slanger og andre giftige infeéter. Men 
de som have givet noye Agt paa den nu regierende Qvag Sygdom, 
have market, at den ingen ret Analogie har enten med den saa kal
det Sorte Dod eller med andre ordinaire Contagiones Den ha
ver vel nogen Overeensstemmelse med den forste, efterdi den samme 
saavel som denne befcrngede den storste Deel af Europa. Men For- 
ftiellen er denne, at da den Sorte Dod edelagde levende Creature 
indtil Trcrer og Planter , saa har denne derimod alleene angrebet 
Horn - Qvag, uden at beskadige enten andre Dyr eller Mennesker. 
Den anden Forffiel er, at da bemeldte almindelige Dod eller andre 
sadvanlige Conragioner sparer den halve etter i det ringeste den tre
die Deel af Dyr eller Mennesker/ saa har denne gemeenligen giort 
reent Bord, hvor den er kommen, saa at paa de steeste Steder er in
tet levnet, uden maa ffee en Kalv eller gammel Koe, og har man se
rt Herregaarder,hvor en heel friff Bescetning udi 24. Timer er bort- 
dod. Videre, andre Peste rase hastigen ud, saasom det er alle hef
tige Svagheders Natur, at jo stärkere de regiere, jo snarere faae de
res Regimente Ende, og man derfore har market, at en Pest ikke 
regierer tangere end nogle Maaneder, eller i det hoyeste et Aar paa 
hver Sted, men denne Qvag-Syge derimod har raset nogle Aar u- 
di hvert Land og i en hver Province, og ved Tiden intet har tabt af 
sin Styrke, saa det synes, at det ligesom ved Guds befluttede Raad 
er beffikked, at alt Horn-Qvag skal forgaae. Det er just disse 
tvende Hendelser, som giere denne Svaghed saa markelig 
frem for andre som er at finde udi Historier, og foraarsa- 
ger, at den graverer meer end andre Contazioner ; thi den bortta
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ger ikke alleene alting paa eengang, men endogsaa lader sig indfin
de paa nye, hvorved Landmanden taber ikke alleene sinVelfard, men 
endogsaa alt Haab om videre Opkomst; saasom den, der haver no
gen Krafter, ikke tor forsyne sig med nyt Qvag, efterdi Erfarenhed 
har viiset, at den sidste Besatning har haft samme Uheld som den 
forste. Hvorpaa Holland forneminelig viiser Exempel, hvor denne 
Qvag - Sygdonl har graiFeret udi 6. Aar. Kort at sige : denne 
Sygdom har i henseende til dens Selsomhed forrykket saavel Land- 
Mcrnds som Medicorum Concepter, saasom de forste ikke have kun
det tage nogen Mefures udi deres Oeconomie, og de sidste have ikke 
vidst , hvad de om Sygdommen ffulde domme. I henseende til 
Landmanden ere forestillede selfomme og bedrovelige Scener. Man 
turde ikke holde paa Ovaget , som man frygtede strax at miste, og 
man kunde ikke salge det, efterdi man kunde ikke faae det betalt: thi, 
jo mindre deraf blev tilovers, jo meer faldt Prüfen, saa at Qvagets 
Rarhed , som ellers ffulde foraarsage dyr Tid, har foraarsaget saa- 
dant Kiob,saa at mange befluttede heller at staae deres Eventyr, end 
at selge med alt for megen Skade. Aarsagen dertil var, at de flee- 
ste strommede med deres Qvceg til Kiobstader og Markeder, for i en 
Hast at salge, hvad de frygtede ellers reent at miste : saa at derfo- 
re en Tidlaug vore Slagterboder ey have varet forsynede med meere 
Kiod, efterdi alle vilde salge, ey heller med bedre, efterdi Creaturene 
aldrig havde haft bedre og oversiodigere Grasgang.

Hvad Medici angaar, da have denne Sygdoms Symptomati 
gandffe forvildet dem. Hvad Dom de have faldet; hvad Concept 
de have giort sig om Svagheden, til hvilken Classe de have sogt at 
henfore den, og hvad Aarsag de dertil have givet, saa have de fun
det deres Thefes anfagtede af Obje&ioner, som de ikke have kundet 
besvare. De som her i Landet have givet noye Agt paa Sygdom
mens Symptomata, have market, at somme ere fundne indvortes 
ubeffadigede, andre at vare dode af Lande-Blod, Forstoppelser og 
saadanne Svagheder som lange famles paa: thi man har udi nogle 
fundet haarde Materier, i andre temmeligen store Orme, hvilke ikke 
kand afles udi en Hast og udi saa mange Hoveder just paa eengang.

C c c 2 Det



z88 L.H, Korte BetceMmg
Det samme kand og siges om Galdens Overflod , font den sidste trykte 
Recept fornemmeligen tilstriver Svagheden. Af de forste Anmcerk- 
ninger kand sluttes.', at det har varet en Pest: thi saa mange friste 
Creatures hastige Dod tillader ikke at falde paa andre Tanker, helst 
saasom Sygdommen har ligesom en fimdtlig Krigsmagt marcheret 
igiennem Landet fra et Diftriét til andet. Den yttrede sig her i Sial- 
land fyrst iWordinZdorgAmt, hvor den odelagde alting, og siden 
deelede sig ud i visse Greene, hvoraf een strakte sig mod Kioge, en 
anden mod Ringsted: hvilket naar man eftertanker, da synes Haert- 
föeckers hypothefis ot vare antageligst, som holder for, at Pest for- 
aarsages af smaa giftige infeéter udi Luften, hvilke dråbe ved deres 
giftige Sting; og holder han for at samme infeéter fodes og avles 
udi visse Afiatifh Lande, sar udi det Aflåste lartarie eller det norfc 
lige China, hvorfra man marker den store Contagion, fom grafiere- 
de udi det 14de Seculo, at vare kommen : dog er dette herved mark» 
vårdigt, at, endstiont saadan Pest haver sin Oprindelse udi Allen, saa 
er dog Indien derfore befried, hvor vel Indianerne ere plagede med an
dre Sygdomme, som ere lige saa flemme. Denne Hypothefis om In
feéter bestyrkes af Pestens adstillige Virkninger og Egenstaber; thi 
der erMenneste Pest, Qvag Pest, Haste-Pest, Faarc-Pest, Traers 
og Planters Pest, saa at alleene visse Species af Creature angribes, da 
alle andre ere befriede. Man kand heraf flutte, at det er migrationer, 
som bestaae nu af et flags Folk, nu af et andet, og at dW infeéter, fom 
nu graífere, ere tene Buphagi, eller faadanne, der finde meest eller 
eene Smag udi Oxckiod, og at de derfor gaae andre Dyr ogMeune- 
ster forbi. Erfarenhed viifer, at adstillige Dyr holde sig alleene til en 
vis flags Fode: Silke-Orme leve afMorbcerblade, Bier afBlom
ster &c. er derfore troeligk, at hvis samme Dyr vare udi stor Mcengde 
og derhos giftige, vilde derved Morbcrr og Blomster Pest foraarfa« 
ge, uden at andre Planter, Trcrer eller Dyr vilde bestadiges. Hvis 
man ikke legger denne Hypothefin til Grundvold, er det ubegribeligt, 
hvi Sygdommen alleene hefter sig ved visse Species af Creature, uden 
at snfegte andre, hvilket maatte stee, naar man efter den beromte 
Willis eller andre Naturkyndiges Meening vilde derivere stadan Con
tagion afLuftens Forraadnelft : thi man har erfaret undertiden en
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Art ñfPeft, font treffer Hons âne, uden at angribe andre enten 
tamme eller vilde Fugle. Intet er meere forunderligt og herudi meere 
fpeciel, end hvad den lcrrde Engelsse Medicus Rriend in Ñ1Ñ. åd. har 
antegnet om den bekiendte Svaghed, som haver faaet Navn af Su
dor Anglicus, eller den Engelske Sveed: nemlig at den angreeb ikke 
uden rette indfodde Engellcrnder/ saa at fremmede intilSkotter, som 
paa samme Tiid opholdte sig uti London og andre Engelsse Stcrder, 
vare uanflratede: Jndfodde Engellcrnder derimod dede deraf, end» 
ffiont de opholdte sig udi Frankrige. Jeg ssulde dog ikke have dristet 
mig til faadant at anfore, hvis jeg ikkej havde en saa anseelig Mand 
til garand. Hvis Relationen er rigtig, saa flyder deraf/ at denne En
gelsse Sveed er foraarsaget af giftige smaa infe&er, som have fundet 
en scrrdeeles Delice udi Engelsk Kied, og af lutter årlighed til Na
tionen have giort faadant Nederlag: og kunde i. saa Maade enhver 
Engellcrnder sige med den Franske Poet :

A force de m’ aimer, tu me rends miferable.'
Dette vil jeg dog lade staa ved sit Vcrrd : iligemaade den Gisning,som 
en Landmand af mine Venner haver giort over denne Qvcrgsyge/ nem
lig at kullede Koer beginge sig bedre end hornede: Vist nok er det/at 
han alleene af Curiofitet og ved et Indfald havde tillagt sig en Be- 
fletning af kullede Koer uden Horn, og at Sygdommen i nogle Maa- 
neder rasede allevegne rundt omkring hans Gaard, uden at bessadige 
et eeneste Hovde af Gaardens kullede Bescrtning. Jeg for min part 
refleéteret)e dog intet derpaa, men- tilssrev denne Conservation en 
pur Hendelse ; og visede endelig Udfaldet/ at jeg ikke tog feil. Jeg hol
der mig alleene til det som beviises af daglig Erfarenhed, nemlig / at 
de fleeste Contagiones angribe ikke uden visse Species af Dyr / og at 
man derfore letteligen kand bevceges til at folge fcettHypothefin om 
giftige Inseår, hvilke enten MÑÑ vcrre af den Natur, at de soge al- 
leene Hornqvceg/ som deres rette Fode, eller efterdi deres Gift er al
leene dodelig forSx'n: thi man veed, ar der er adss lligt, somdrcw 
ber et flags Dyr, og derimod er en Fode ogLcrgedom for andre.
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Herimod indvendes vel tvende Ting: i.) Hvorledes det kan- 

vare mueligt , at infedter, der ere saa fmaa, at de ikke med Mennestets 
Syne kand sees,paa nogle Timers Tid kand falde starke Qvag, og som 
er bevabnede med tykke Hude. 2.) Sporges, hvi Sygdommen, hvis 
den er foraarsaget ttf fiwbiinne Infe&ersMarche, som foregives / i en 
Hast er sprungen fra et Sted til ek andet, saa at visse imellem liggen 
de Diftri&er ere blevne urerte. 3.) At den mest raser om Vinteren, 
der ellers draber Utei. Til det ferste kand svares, at disse infeéter 
kand trakkes ind med Qvagets Aande, saa at Indvoldene dermed i en 
Hast kand blive opfyldte, og at de derfore ikke have forneden at bore 
sig igiennem Huden. Hvad den anden Indvending angaaer,da styrkes 
deller derved, end svakkes denne Thefis: thi hvis Sygdommen kom af 
Luftens Forraadnelse, kunde saadant Spring ikke gieres fta et Sted til 
et andet uden at befange de imellem liggende Steder. Derimod, 
naar ftatuereé saadanne flyvende Arméer udi Luften , er dette Phæ- 
nomenon let at begribe, ja lige saa let, som man kand fatte, at en 
Bande af Rovfugle kand, efterår den har giort Nederlag paa Hens 
og Gias udi een Landsbye, flyve den nesthosliggende forbi, og falde 
paa nye ned udi en anden langt fraliggende Landsbye. Tilmed kand 
saadanne giftige infeéter, som udiMangde hange udi uldene Klaver, 
vare med saadanne Klader bragte til et langt bortliggende Sted, hvor 
Hornqvaget af dem er bleven infefteret* Alt dette bestyrkes af det 
fom fortalles om et Hastedekken, der blev fort fra etbefanged Sted, 
hvilket da nogle Koer lugtede til, bleve de strax anstukne og dode; 
item af visse blaae Skyer eller Taager, som nogle foregive stg at have 
seet nedfalde afLuften, og at mortalitet strax derpaa er fulgt. Thi 
det er gandste rimeligt at flutte,at flige Taager have bestaaet afen 
Svarm af saadanne infeéter, Hvad den zdie Indvending angaar, 
nemlig, at denne Sygdom mest har raset om Vinteren, lom ellers 
draber alt Utoi, da kand disse infeéter vare af saadan Natur, at 
Kulden ikke stader dem: Thi man seer jo utallige smaa Dyr, helst udi 
Vandet, at confervere sig om Vinteren.

Ja denne Meening om giftige Infe&er, hvorved visse flags Conta
giones foraarsages, grunder stg ikke allene paa prebabie Gisninger, 
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men endogsaa paa Erfarenhed. Chevalier de Forbin anferer udi 
sine Mémoires herpaa et merkeligt Exernpel: nemlig/ at/ da han 
paa sin Reise fra Siam til Europa var henved 8. Miile fra Mafíuiipa- 
tan, blev man var ved Kysterne kN fort tyk Skye/ som man frygtede 
at vare Tegn til Storm: Da den ncermede sig til Skibet/ blev den 
befunden at vare enSvarm af utallige Fluer/hvormed saavel Skibs- 
bakket som det heele Hav blev bestroet. Fire Miile fra Staden saae 
man en Skye/fomffiulte alting saaledes/atman ikke kunde see uden 
Spidsen afBiergene. Da man landede merkede man at det og var 
enSvarm af Fluer/ ffiondt de udi Skikkelse differerede fra de forri
ge. Chevalier de Forbin s0M Mkd nogle Folk udi tN Sluppt lod sig 
satte udi Land/ fandt ved sin Ankomst Staden fast ede/ og fik han da 
ar vide af de Overblevne/ at saadan Defolation var foraarsaget afPest. 
De fleeste af hans Folk som havde varet med udi Sluppen z dede og 
strap derpaa: Han felv med nogle faa cureredes igien ved stark Svee- 
den/ men alle de som brugte Aareladen/ omkomme. At andre Con- 
tagioner ikke kand sees som denne/ maa reise sig deraf/ at infetieme 
maa vare mindre/ja saa smaae/ at de end mebMicrofcopns ikke kand 
sees. Man beloe udi den sidste Kisbenhavnste Mennesse Pest een af 
tore Medicis, som betienede sig aset Microscopio udi de Syges Kame- 
re/for at see om handenten udi Atmofphæra Corporis eller de Syges 
Aande kunde diftingvere noget Utoi: Men Ukyndighed foraarsager at 
man bekeer alt hvad som rimeligt er, naar det er usadvanligt.

Naar man nulegger alk dette ovenanforte sammen/ bestyrkes 
Seraf den Hypothecs om giftige infeéter, der soge Hornqvag alleene 
som deres ret og behageligste Få/ eller som ere eene giftige for de 
samme. Derimod synes denne Meening at til intet giores/ naae 
Man betragter alle de Symptomata, som ved denne ZrafferendeQvag- 
Syge have varet markede; thi derudaf kunde man flutte/ at det in
gen Pest har varet/ men at man kunde heller henfore Sygdommen 
til ordinaire Svagheder/ som ere enten famlede af forderved Foer eller 
andre Aarsager/ og som aarligen paakommer Qvaget/ men udi disse 
Aaringer har varetmeere almindelige/end de pleie. Det fletteFoer/ 
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som ferend Sygdommen begyndte, her i Landet blev indhostet/ synes 
og saadant at bestyrke. Thi man kunde horde for/ atQvcrget deraf 
har samlet paa den Svaghed/ hvoraf det Ttd efter anden er hortdoed. 
Sygdommens Langvarighed/ som paa visse Steder udi nogle Aar har 
raset/ synes og at tilkiendegive, at det ingen Pest har vceret/ saasom 
Erfarenhed viifer/ at Contagioner og faadanne hidsige Sygdomme ere 
gemeenligen ligesaa sorte som de ere hidsige/ ogat de ikke regiere lcrm 
gere end nogle Maaneder paa hvert Sted. Saasom nu denne Qvcrg« 
Syge har vceret af saadan Beffaffenhed, og den haver haft Sympto
mata , som baade give og ikke give tilkiende Pest, saa have vore Me
dici og Naturkyndige vceret gandffe raadvilde, og tilstaatt et non plus 
ultra for deres Vldenffab, og derfore lidet eller intet befattet sig med 
Lcegedom derimod; hvorudi de syntes ingen Uret at have/ saasom de 
af Sygdommens Irregularitet tflgin Definition have kundet give der» 
pññ/ og man maa lcrre at tiende en Fiende, forend man bevcrbner sig 
imod ham. Men/ saasom gemeenligen störst Aétivité findes hos Folk/ 
som intet forstaar/ og som ingen crvne have til at giert noget rerffaf» 
sent/ saa have derimod alle Markffriere og u» gradueretit Doétores 
vceret i Bevcrgelse / og Landet er bleven opfyldt med Recepter/ hvoraf 
enhver forer Titul af tilforladeligt og experiméntete!) Medicament, 
ssiont da experimenternt skulle giores, intet vilde holde stik. Vel er 
sandt, at nogle ved Atteftct kunde visse, at deres Recepter paa et og 
andet Sted havde haft nogen god Virkning: men Ulykken var, at de 
ingen Kraft havde paa andre Steder; saa at Landmcrnd omsider be
sluttede at lade alting komme an paa Guds Forsyn / og alleene at tage 
den precaution at separere deres Qvceg fra andre, hvorved adskillige 
ere bleve hidindtil reddede.

Hvad man med nogen Sikkerbed herom kand domme, er dette, 
at denne Sygdom har vceret en Samling af en extraordinaire Con
tagion, enten den maa tilffrives giftige infe&er, Luftens Forraadnel- 
ft/ eller Damper af Jorden &c. og af ordinaire aarlige Svagheder 
tillige/ saa at et Hovde udi en Bescrtning er dod af Pest og et andet 
afLcmdeblod, Forstoppelser eller anden scrdvanlig Svaghed/ eller og



over ben nu regierende Qvtvg-Syge. 393 
af begge tillige ; hvilket har givet Anledning til den Forvildelse/ som 
i alle Præcautioner have været tagne , og at mange Penge paa Re
cepter forgiæves ere spildte , efterdi adstillige have meenet/ at de Re
cepter , som med nogen Virkning ere brugte for de ordinaire Svaghe
der / skulde oq hielpe for Contagione« / hvorudi Hoved-Ulykken har 
bestaaet ; Thi man maa giøre saa mange Indvendinger herimod, 
som man lyster , saa giver dog den store og hastige Mortalitet, som 
paa visse Steder er merket, hvor en heel gandste frist Besætning u- 
di 24. Timer er styrtet f tilkiende f at det maa være en stærk og hæf- 
tig Pest tillige med de ordinaire Svagheder, som dermed concurre- re , for at befordre en totale Deftruction. Jeg siger en totale De- 
ftru etion : saasom der neppe stal findes Exempel udi Historien paa 
en saa hastig og ftor Mortalitet, der ligesom en Kræft udbreder sig i 
alle Landets Parter, og fast intet levner, hvor den kommer. Udi 
den trykte Recept, som kom for Lyset ben 22. Novembr. tales om 
Sygdommen/ som paa et og andet Sted har yttret sig her i Landet. 
Om Recepten er probat kand jeg ikke sige: Erfarenhed alleene viisec 
des verre, at Historien ikke er grundet paa gode Mémoires, thi paa 
samme Tid, som der mentioneres om Sygdommen som har yttret 
sig paa et og andet Sted udi Landet, fandtes allerede paa min Ca
talogo over 6o. Herregaardk/ hvor fast alle Besætninger vare reent 
bortdode ; Hvorudover naar man betragter, at Srælland har kun 
14» Miile udi Længden, man med Billighed kand tale om en tota
le Sdeleggelsk/ og sige at aldrig nogen Pest udi kortere Tid har stær
kere raset.

Saasom denne stores Calamitet er indfalden just paa samme 
Tid, da den forfærdelige Comet lod sig fee, ere Folk over alt blevne 
bestyrkede udi deres gamleOvertroe om Cometers Betydelse og Virk
ning ; og kand man ikke fortænke Almuen, at den ved saadsn Hen« 
delse falder paa de Tanker, efterdi man forhen har seek fornuftige 
Skribentere og de største Hiftorici at giøre Cometer til Forbud eller 
Aarsag til langt mindre Hændelser, som til Krig, til store Herrers 
Dødsfald, til Vandflod, til Ildebrand og andet deslige. Thi stulde 
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Cometer paatage sig saadanne vitloftige Reiser/for enten at foraar- 
sage eller at tilkiendegive en Uheld, saa kunde man sige, at intet uden 
fññdan total og almindelig Calamitet, hvis Lige udi nogle Seculis ik
ke er hort, hertil kunde vcrre nogen Motif : men herved er at mcrr- 
ke, at bemeldte Comete kand ansees hverken som Aarsag eller som 
Forbud for denne Uheld; ikke som Forbud, efterdi Svagheden paa 
visse Steder havde lernge raset, forend Cometen aflagde denne Vifi- 
te, med mindre man vilde flutte, at Cometen havde taget Feil i sin 
Marche-Route, og at den havde forestillet sig Veyen längere end den 
var: Ey heller kand den ansees som Aarsag, og dommes, ved sin In
fluence saadan Uheld at have forvoldet, efterdi Naturkyndige.have 
observeret, at den var saa langt fra vor Jordkugle, at den ingen Pa- 
ralaxin havde. Hvorudover man bor holde for / at hverken denne 
etter andre Cometer gaae i saadanne LErinder.

Man sogte i Begyndelsen ved adskillige Anstalter at standse den
ne Svagheds Fremgang : Man sogte ved Poleringer at hceve etDi- 
ftriéts Communication med et andet ; Utallige Recepter bleve 0g 
brugte: men intet kunde hielve; hvorudover man omsider overgav 
sig udi Guds Hcrnder, og lod det ankomme paa den Guddommelige 
Forsyn. Gud er i saadanr og andre Tilfcrlde den eenesteLcrge. Han 
kand udi et Hyeblik, naar Svagheden er udi sin siorste Porce, stum
pe dens Braad og giere den gandste Magreslos ; og skeer saadant 
gemeenligen ved en Influence udi Luften, hvorved Sygdommen, en
ten den reiser sig af forderrved Lufc og af jordiste Vapeurs eller af gif
tige Infe&er, forsvinder. Saaledks mcrrkede man, da Holland for 
nogle Aar siden var plaget med Orme , som truede det heele Land 
med Undergang, at paa eengang alt det stadelige Utoy af sig selv 
bortdode.

Det var i ten henseende, at, endstiont jeg haver haft mange Re- 
cepter, som alle holdtes for ufeilbare, jeg dog ikke har cornmunice- 
rer nogen ril mine Bonder ; jeg har formanet dem alleene at vare 
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betankte paa hvorledes de i Fremtiden, naar Sygdommen eengang 
ophorde , kunde reise sig af denne Skade igten. Mine Raad beftode 
fornemmcligen derudi : at holde paa deres Kalve, hvoraf mange fel» 
ges nyefodde for samme Priis som et par Kyllinger ; thi dec er der
ved Horn Qvergets Mangel igien stal erstattes, om de blive confer- 
verefce, og hvis de dse tillige med Qvcrget, saa er Forliisen ikke pr© 
tempore stoor.

Dette maa i Agt tages sa avel paa de friste som svageSteder : paa de 
friste Steder for at have noget til at overlade til de defolerede Gaarde, 
og paa desvage Steder,at de kand have noget af det Overblevne til Op- 
vext. Og/saasom Kiedkt/ naar Sygdommen engang ophorer,vil blive 
dyrt/da intet udi denne Tilstand at stagte,som er ungt,men at lade alting 
komme til sin Vext. I saa Maade kand Adeleggelsen ikke blive saa 
stor, som man forestiller sig, alleene Slagterboderne ville præfente- 
re andre Scener , og i Steden for Opekiod broderes med Faare-og 
Svinekiod, samt med Gies, Hons, åder og andre Fugle. Land- 
Mandens Handel vil i saa Maade ey heller gandste ophore, men 
heller forandre Skikkelse. Hvis man maerker, at Landmcrnd og Bon
der saadant ikke ville r Agt tage, er fornodent ved en Forordning, ved 
Markeder at erklerre for contrebande Vare, Kalve, Lam, Gieslingcr, 
Kyllinger, Gruse og andre deslige smaa Creature, og det indtil man 
i Tidens Lerngde kand tillegge sig Horn Qvcrg igien, og alting kand 
komme udi forige Stand. Jeg tilstaaer vel , at alle Grersgaarde, 
hvis Indkomster hcrves meere af Stude og Hollernderie end afKorn, 
i denne Tilstand ville komme udi flet Priis, og at saadant Hull ikke saa 
hastigt kand tilstoppes. Det vil derfore blive raadeligst,at de beflitte 
sig paa Schcrffmer og Stutterier, for ved Faarene nogenledes at bo
ve paa Mangel af Koe-Melk og Oxe Kiod, og ved Handel med Her
ste at bode paa den gamle Stude - Handel : Thi Grcrsgang vil udi 
nogle Aar herefter blive overfiodig, og det Grers og Hoe, som de 
mange Stude forhen har fortcrret, vil komme Besterne til Pas, som 
de fleefte forhen maatte om Sommeren af Mangel paa Grers udset- 
te paa Leie - Foer. Ikke at tale om at ved Heste - Mog nogenledes
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kand erstattes den Mangel til Jordens Giodnmg, som KoemogSFat- 
telse vil foraarsage. I det ovrige er den Frygt for Jordens Grod- 
ning ikke faa betydelig, som man forestiller sig; Thi Jorden kand 
saa hastig ikke giores ufrugtbar, og de fieeste Proprietarier have For« 
raad paa Giodning til en Tidlang. Mstillige opmuntredcs af denne 
min Catechifation, og ginge trostå bort: Men nogle vilde ikke lade 
fig tröste, men raabte paa Smsr og Melk, som er dette Lands Ho- 
ved-Fode. Jeg foreholdt dem derpaa, at Mennestet lever ikke al« 
leene af Smor, og anførte Exempler af mange Nationer, som bru« 
ge lidet eller intet deraf : Een Deel efterdi de derudi ikke finde saa- 
Dan Himmel-smag, som vore Nordiste Folk, een Deel ogsaa, efterdi 
de holde for, at Smor formeerer Galden, og at den umaadelige 
Smor-crden foraarsager at de Nordiste Folk ere meere choleriste end 
andre. Videre sagde jeg, at saasom Smor er ikke faa meget Fode, 
som Fodens Vehiculum , der bruges til at faae Maden ti! at glide 
med, faa kand man til en Tid detiene sig af andre Slags Saucer, som 
kand have samme Virkning; Thi, ligesom man kand faa kaagt Kiod 
tü at glide uden Smor, saa kand man og hitte paa nogetRaad med 
steegt Kiod, om det ellers stal holdes foren absolut Fornodenhed, at 
Kiodet stal steeges. Vehiculum tii kaagtKiod er Roer, Rodder, 
Kaal, Senep, Peberod og andet Hauge-Vcxt. Den store Priis, 
som Smorret vil komme udi, kand foraarsage, atBonderne, fom 
over alt forsemme deres Hauger, herefter vil blive bedre Urtegaards- 
Mwnd : Thi Erfarenhed viiftr, at Noden har vcrret Mesterinde udi 
de fieeste gode Ting. Ingen uden de fom have forfogt det, veed af 
hvilken importance Urtegñardsmñndstñb, Biekuber og andet deslige 
er for Bonder og Landmcrnd. Og maatte jeg gierne vide, om man 
ikke kunde faae Brod til at glide, saavel ved Honning, Sirup og 
Miod fom v° d Smor. Smørrets Mange! kand ogsaa drive vore 
Nordiste Fo k til at omgaaes noget bedre deres Kiod, hvilket de ge- 
meenligen kaage og steege saa tenge, indtil al Saft og Kraft er bor
te, forladende sig paa Smorret, som maa bode paa saadan Hånd
tering; hvilket en Engeltender ikke har nsdigt, efttrdi hand steeger 
og kaager Kkødet saa, at det beholder fin Kraft, faa at derfore ved det 
forste Skaar, som giores derudi, Fadet opfyldes med Saft. Diste
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Opmuntringer syntes de fleeste at virre trostelige ; Smorrets Mam 
gel stod dem meest for Hovedet, hvilket er som Siælen udi de Nordi
ste Folkes Fode, og uden hvilket de meene Verden ikke kand bestaae : 
Thi de befatte under det Ord Smerredrod alt hvad som Jorden og 
Havet til Veye bringer, saasom intet holdes erdendes uden det er syl
tet i Smor: og derfore, naar de invitere til Gæstebud, byde de ge- 
meenligen paa et Smorrebrod ; Man veed oqsaa, at Smorret gi or 
fast den fierdeDeel udi en Huusholdning. Men Smortanden maa 
udflaaes , og vore Smor-åre maa til en Tid renonce« paa dm 
Vellyst, og bilde sig ind, at de ere udi Frankerig, Spanien etter Ita
lien / hvor man mcrrker, at de af vore Landsmænd, som reife udi 
samme Lande, have levet uden Smor, og med fuldkommen Hel
bred ere komne tilbage.

Jeg siger, at denne almindelige Mortalitet kand drive Bonder 
til at anlegge sig mange Ting, fom hidindtil i Landet have været for- 
somte, som Kaal og Frugt-Hanger, Roer, Rodder og anden Ge- 
vext, og det efter Fremmedes item vore Amager Bonders Exempel, 
hvilke kand sige, af hvilken Importance saadant er, og hvad det hiel- 
per paa en Huusholdning. Den kand ogsaa lære dem til at bruge 
adffillige andre ædendes Varer, som man uden nogen naturlig Aar- 
sag, men alleene af Sædvane og Indbildning haver Afffye for. Den 
fattigste Bonde ffulde heller hungre og torste ti! dode, end betiene 
sig af Hoppe-Melk, som dog er en Delice for visse OrientalfFe Folk, 
ja saa stor, at de finde bedre Smag derudi end udi Koe-og Faare- 
Melk. Indbyggerne udi Finmarken betiene sig af RinsdyrsMelk, 
og trives deraf ligefaavel, som vi af Koe - Melk. Hvad Kiod an- 
gaar, da er og adskilligt, som kunde spiises, men af puur Vane, Ind
bildning og Ooertroe vrages. Jeg for min Part tog ikke i Be
tænkning ac spiise Orne, Hoge, Strandmaager, Krager, Ravne, 
item Ulve og Biorne rc. hvis jeg var paa de Steder, hvor de findes, 
og hvor de dræbes alleene for at dræbes. Ja mig Mes, at det man 
nu med mindre Scrupei kunde flagte adffillige Creature, som vi un
derholde, ffiont de ere atteene til incommoditet > end Koer, OM 
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ög Faar, som klckde og fede os, som giere vor Arbejde, og som Tak- 
nemmeligheds Lov byder os helst at spare. Naar det er Menneffet 
tilladt at flagte og cede Creature, faa raader Fornuften at detiene 
stg helst af dem, som ere meere til Incommoditet end Nytte ; Thi, 
om Tallet af viste Dyr, hvormed ere opfyldte alle Huuse, endogså« 
fattige Folkes/ der neope have Fode til dem selv og deres Born, blev 
formindsket, tabte Srcrder og Lande intet derved. Man vil dog ik
ke haabe, at Mangel paa Kiod ffulde blive saa stor, at man skulde 
nodes til udfckdvaulig/ ffiont erdendes Spiise. Thi hvis Gud af 
Naade vil confervere Bondens mindre Creature/ og velstgne de 
Schcrfferier, som Landmand maa i denne Tilstand tillegge stg, kand 
man bekomme saa meget Kied, at man til en Tid kand leve, om ikke 
paa Engelsk saa dog paa Franff eller Ztalienff. Min Betænkning 
sigter ikke heller til at recommendere userdvanlig (Bpiifc, nren allee- 
ue til at bestride Overtroe og ugrundet Scrdvane, og at viise, at 
der ere adffîllîge Ting/ som Menneffer kand fore stg til Nytte, men 
som de have Asffye for, alleene efterdi de ikke ere brugelige. Skul
de man have Afffye for nogen Fode/ maatte det heller verre Sviin 
og Blod, som er forbudet udi det gamle Testamente, og i sig selv er 
usundt, eller Aal, Hummer og Krabber, som ere et flags Slanger 
og Soe êlonà : men saadant vrages af ingen, efterdi det er en 
antagen Spiise. Jeg kand lkke see, at en Slagter kunde tabe noget 
af fi» Valeur intrinfeqve , ved at flaae en Ulv, BtøM eller Hund, 
meere end ved at flagte et Sviin. Jeg kand ey heller see, at en 
Kokkepige, der uden Skye vrider Halsen om paa Duer, Kyllinger 
rc. kunde holde det for en Samvittighed at expedere viste Creature 
som ingen anden merite har, end at ffidne Folkes Stuer. Naar 
Mangel paa et flags Kied kommer udi et Land, maa man examíne
te hvad andet som er erdende, og kand give god Fede: Naar Kyllin
ger og Agerbens rc. flaa er feil, maa vi forsege at spiise Viber, Strand- 
moger rc. Naar Teelle mangler, maa vi betiene os af Tran , og 
naar Giedning fattes kil Jorden, maa vi informere os om visse 
Felkes Maader, som med Succes bruges for at erstatte saadan Man
gel ; Thi Gud har givet os fleere Midler til Livets Ophold, end vi 
gemeenligen indbilde os.
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Dttte anfsrer jeg ikke for at giere Skaden ringe, herst udi den» 

ne Province, hvor Sygdommen synes at have raset sterkere end udi no
get andet Land i Europa, men alleene for at opmuntre nedslagne Ge
mytter , og som frygte for Hunger. Thi man kand ellers i Alminde
lighed sige, at denne Uheld er stor, ikke alleene for Landmcrnd, men 
endogså« for Kioöstedmcrnd, ikke alleene for dem som have lidet Ska
de, men end og for mange/ som ere conferveret: Thi de tage mer- 
keligen Feil, som bilde sig ind at alle conferveret Gaarde ville af 
denne Ulykke profitere. Nogle ville vel vinde derved : andre der
imod tabe den halve Deel af deres Indkomster. Til dette at for- 
staae, maa man i Agt tage/at Landet bestaar en Deel af Korngaar- 
t / een Deel af Gmsgaarde. De forste fom beholde deres Koer, 
ville ufeilbarligen derved vinde/ og deres Hollcrnderier blive af dob
belt saa stor importance som tilforn , og det saavel i henseende tit 
Melk og Smor,som kommer udi stor Prris, fom i henseende til Giod- 
ningen: de andre derimod, nemlig Grcrsgaarder, hvoraf ere fast li
ge saa mange, og hvis fornemste Herlighed bestaar udi Studehan
del , ville tabe den halve, om ikke 2. tredie Deele af deres Indkom
ster; Thi nu ere Studene saalte, som man endnu ikke tor kiobe eller 
saa hastig kand faae til kiods igien, saa atGmsset vil staae og raad- 
ne paa Marken, Studehandelen ophore, og confeqvcnter den hal
ve Deel af Gaardenes Afgifter forsvinde. Vil man sige at Grcrs- 
gaarde kand forvandles til ScrDegaarde, da lader det sig ikke giore, 
een Deel saasom mange Jorder ere ubeqvemme til Soed / og derfor 
af Nodvendighed ere udlagde til Grcrsning, een Deel ogsaa efterdi 
de fleeste Landmoend have ikke fleere Hoverie - Bonder end de behove 
til deres Jorders Drift, ikke at tale om, at Studene, som udi Ploy- 
ning cre Agermandens Medhielpere, ogsaa mangle. Dette har jeg 
holdet fornodent at erindre, saasom jeg marker Folk almindeligen u- 
di flige Raifonnemcnts at vildfare.

Etters, saasom ingen Ulykke er saa stor at der jo noget Got 
kand flyde deraf, saa kand derved Skovene, der udi en Tid af 100. 
Aar og mindre have mretudi faadan Aftagelse,at man inden stakket 
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Tid kunde vente M see dem gandste ode, igien komme til nye Vaxt. 
Aarsagen til Skovenes Aftügelse i vor Tid, maa fornemmeligen til- 
strives den store Mangde afKeer og Stude, som Landmand have 
tttlagt sig meer end deres Forfadre : Thi paa adstillige Hovedgaar- 
de/ hvorBesatningen for 50. Aar siden bestoed kun af 50. Koer, fin
des den nu at destaae af 100,, og hvor man fordum holdt 100. Stude 
holdes nu 200» Mange tilstrive vel Skovenes Aftagelse andre Aar- 
sager, nemlig Forsommelse i at plante, og alt for megen Skovhug ; 
men den rette A arsag er Crea turenes store Mangde, hvoraf vore 
Skove vrimle og hvorved al Opvaxt hindres ; Thi en Stud eller 
Koe kand udi en halv Time fortåre det som kand blive til nogle tusin
de Las. Vore Forfadre have varet ligesaa forsemmelige i at plan
te som Folk nu omstunder ere, og Skovhug har varet sierre i gamle 
Dage, da fast alle Kiobsted-Bygninger vare af Tra, og dog have 
alle Skove udi nogle tusinde Aar varet ved Magt ; saa at Skovenes 
store Aftagelse bliver et Myfterium, hvis den ikke tilskrives Creatu- 
renes Mangde, som i vor Tid ikke haver varet proportioneret efter 
Landets Evne. Ved denne Handelse kand foraarsages en nye Epo
chs udi Skovhistorien : Thi der kand udi de Skove, hvor Grunden 
er frugtbar, udi nogle Aar opspire saa meget, at Skoven udi nogle 
100. Aar kand holdes ved lige.

Jeg vil flutte min Betankning over denne Uheld med en liden 
Opmuntring og Formaning : med Opmuntring tit dem, som have 
lidet Skaden , ar de med Taalmodighed stikke sig udi Guds Villie, 
og haabe, at den, som har saaret, kand og lage, at de ikke gandste 
lade Modet falde , men sege at betiene sig af alle de Midler, som 
Gud har givet Mennestene til at oprette de faldne Sager. Jeg 
haver fonflaaet nogle Midler, og andre, som ere meere kyndige udi 
ceconomiste Videnstaber, kand viise fleere. Skaden kand nest Guds 
Bistand igien oprettes , naar Landmand med en sardeeles Omhed 
udi de forste Aar , medens Saaret endnu er aabent, blive tractere- 
de; Thi de ere nu som stiere Egg, der ikke taale at reres meget ved, 
og Landets Styrke grunder sig paa deres Velstand. Jeg stger: de 
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ere som skiore Egg der lkke wale ar rsres ved , thi faa som Kiod, 
Swor/Ost fartes: Have de inret at abe uden Kornet ; saa at Bon- 
derne intet kand feige til at yde deres Landgilde og Skatte. Min 
Formaanmg er til de Conferveret)?, at de ikke soge at profitere af 
deres Medbrodres Ulykke ; men heller at beviise dem al chrrstelig 
Affiftance : JligemaaSk/ at de ikke bilde sig ind/ at deres Conferva- 
tioner ringeste Beviis paa deres Meriter ; Thi mangen Gudfrygtig 
Enke har mistet udi denne Calamitet sin ftorste Velfarrd , og man
gen en u-barmhiertig Kornpuger er bleven confervered. Jeg la
ster vel ikke den Talemaade om Guds Straf: men naar jeg horer 
den for ofte i de sidste Folkes Munde/ raader jeg ikke at giore saada n 
Misbrug deraf/ at Vantro? og Forargelse derved kand foraarsages. 
Vi have alle foment Guds Scraf: hvorudover / ligesom ingen / der 
geraader udi saadan Uheld/ kand proteftere imod Himmelen derfore, 
saa kand og bor ingen at regne sig sin Conformation til nogen Meri
te, og troe/at efterdi han har ingen Deel haft udi den almmdelige Ska
de, han ogsaa ingen Deel haver haft udi Landets almindelige Synder.

I Anledning afdenne Mortalitet er bleven omtvistet, hvilken Ulyk
ke kunde vcrre störst, enten saadan Sygdom havde angrebet Hestene eb 
ler Horn Qvcrget. Nogle meene, at Mortalitet blantBeesterne vilde
have foraarsaget störst Ulempe ; og til at bestyrke deres Meening/bruge 
saadanne Argumenter : 1.) Efterdi man ingenlunde kand undvcere He
stene, i henseende til Jordens Dyrkning, og i sar til daglig Kisrsel; thi 
hvorledes vilde Bonden og Landmanden blive af med sine Vahrer/som 
maa fores paa Vogne, og ikke kand bcrres paa Arleme tilKiobstàr. 
2.) Vilde deres Havre, som meest fortåres afHaste, blive til liden Nyt
te. Det forste Argument er heel vigtigt; thi, endffront mani Nods- 
fald kunde spende Stude for Vognene, vilde Reiser blive langvarige: 
Hvad det andet derimod angaar om Hoes og Havres debit, da er det 
ikke af lige Vigtighed; Thi en stor Deel Havre bruges til Staldstude og 
andre Creatures Fode, og meere derafkunde end forbruges, hvis Bon
der efterForpagternesExempel og vilde staldeStude. Derforuden ere 
de fleefte Havre-Jorder afden Bestaffenhed, atderudikandsaaes/ saa- 
vel Byg som Rug og Boghvede. Det Hoe, som fortcrres afBon der- E e e nes 

i



402 L.H. Korte Betamkmng &c.  
nes Haste', og som bliver fort til Kiobstaderne at selgeS, kunde med stor
ke Fordeel tiene til Fode for Vendernes Qvag, hvorpna de fieefte ikke 
legge meget Vind/ ssiont den halve Deel af Bondens Velfard derudi 
bestaar. Saadant haver jeg forestillet nogle af mine nye kiobte Bon
der, hvilke alle have stor Hee Biering, men r Steden for at legge sig Ko
rr og Stude til/ have fort Hoettil Kiobenhavn, hvorved de have flidet 
deres Heste og Vogne, og forsomt deres Tid/ saa at med al den Herlig
hed/ som deres Gaarde bestddk/ deres Tilstand stedse har varet flet. Sn 
fornuftig og duelig Bonde selger aldrig fit Hoe, men veed bedre at fore 
sig det til Nytte. Man seer heraf/ hvad Uleylighed, der vilde flyde af 
Hasternes Mortalitet, item hvorvit man kunde bode paa saadan Man
gel. Horn Qvaqets Odeleggelfe derimod incommodereriangt meere: 
thi derved tabes Melk, Smor/ Ost, Kiod/Giodning, Plov-Arbeyd/LyS, 
Huder, som giorden halve Deel afMennessets Fode og Klade, paa een- 
gang ; saa at ingen fornuftig Landmand kand tage i Betankning at bi
falde deres Meening, som holde Qvagsygen ffadeligst : thi det er kun 
Kiobsted-Folk, Petits Maîtres og Fruentimmer der frygte at bruge deres 
Beene/ som kand falde paa den anden Meening ; men de samme ere her
udi ikke competente Dommere.

Ellers maa her saavel fom i adffillige andreTvistigheder diftinguereg 
imellem Tider og Steder. Om et Land udi Krigs-Tider paa eengang 
mistede alle Haste, var deten ubodelig Skade, saasom en stor Deel af 
en Stats Styrke derudi bestaar. Hvad Stederne angaar/da ere der visse 
Lande, hvorudi Qvag bedre kunde undvares end Haste: udi Sverrig 
og Norge for Exempel ere Veyene af den Beskaffenhed, at man ikke 
kand komme frem uden til Hast; saa at Mangel paa Ride Haste vilde 
foraarsage,at paa mange Steder Kirke Tienester vilde ophore/med min

dre Prasten vilde reise ttí Annexer paa en Koe eller Stud/hvilket baa- 
de var uanstandigt og ugiorligt, og at gaae til Fods, 

hklst 0M Vinteren, var et Martyrium.


