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Zyxste Periodus.

^dstillige fremmede Skribentere have bebrejdet vore Historie- 
Skrivere, at de tale for preegtigenomdisse Rigers SElde og 

,x ■/ Forfcrdrenes Bedrifter. Maastee at mange af en patriotic 
Iver derudi ere gangue for vidt: Det alleene kand man 

med Sikkerhed sige, at fast ingenafde nu verrende Europcriste Riger 
have diftinguetet sig meer udi Seilads og Soemandstab. Dertil har 
givet Anledning Dannemarks situation, efterdi Riget bestaaer af ad
skillige omflodte Her, item Norges mange herlige og beqvemme Hav
ne. Der tales om anseelige Flaader udi de allereeldfte Tider. Landets 
Deeling og Oàiâernes Navne viise ogsaa, atSoeåten harver- 
ret disse Nordiste Rigers Styrke: thi Landet var declt udi Havne-lag, 
Skib reeder, Styreshavne rc. Naar jeg siger anseelige Flaader, saa er 
derved at forstaae Skibe efter de Tiders Maade; thi det, som man i 
gamle Dage kaldte et Krigs Skib, var en Zagt med i2.Aarer: thi det 
var ikke uden i Tidens Lerngde, at man begyndte at bruge de saa kaldne 
lange Skibe, hvortil behovedes 120. Mand. Dog finder mand end
også« udi de celdste Tider visse faae store Fartoy, som Kongerne lode 
bygge, ikke mindre til Stats og Pragt end til Krigsbrug. Jeg finder, 
at den forste Eenevolds Konge ndi Norge, Harald Haarfager, haver 
havt anseelige Flaader udi Soen, og at han har bygget blant andre et 
saadant stort Skib kaldet Dragen, hvorpaa han satte sine Bcrrscerker el
ler stcrrkeste Kiemper. Det store decifive Slag, hvorudi Harald Haar
fager erholdt Seyer overdemange smaa allierede Konger, holdtes til 
Soes udi Haverssiorden ved Jeederen (Hafners Firdr) : Saa at 
det er ved et Soestag, at han erhvervede sig Herredom over heele 
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Norge. Dette gav Anledning til de mange Migrationer, fom da steede 
til Soes afNorge, og foraarfagede, at Jisland, Hrkenoer, Hetland 
og Fceroer bleve bedygde ; item at Vester Soen blev opfyldt med Soe- 
rovere/ som La kaldtes Vikinger: thi de fornemste McenL udi Norge 
kunde ikke beqvemme sig ril at leve under Haarfagers Herredom, og der- 
fore giorde saadanne Tog. Man seer saaledes, ar fra Rigets forste 
Begyndelse Havet har vrimler af Norske Soe-Haner, hvilke den heele 
Sommer holdte Soen, og om Vinteren retirerede sig til Syderoer og 
Hrkenoer. Det Ord Viking eller Soe-Rover var da et hårligt 
Navn : thi man finder, at den bekiendte Norste Helt Gange Rolf, som 
undertvang Normandien udi Frankerig, roeses deraf, at han var en 
mcegtig Viking etter Soe^rover. Andre Nationers Historier viise og- 
saa, at faadan Handel ikke har vceret lagt store Mand til Last, men 
tvertimod, at de brystede sig af at have erhvervet Midter derved. Her
udover er (a) eller en der ved Rov er kommen til Rigdom,
det samme son: en rig Mand hos Homerum. Historien viiser, at unge 
Prindfer, ferend de finge Skiceg paa Hagen, bleve afKongerneudstik- 
kede udi Viking: ErikBlodexe, Harald Haarfagers kicereste Son, fik 
udi sit 15de Aar affin Fader 5. Skibe, hvormed han rovede udiMer- 
Soen, paa Dannemark, Sachsen og Friisland ndi 4. Aar. Med et 
Ord : Alle de Nordiste Folkes Hu var ftrstet til Soemandstab. Det 
var udi deres Flaader at Landets Styrke bestod, og bleve derfore alle 
Bygder og Gaarde deelte udi Skibreder, saa at et hvert Lehn vidste, 
hvor mange Skibe det stulde udrede. Den Norste Chronik gier Autor 
til denne Deling Hagen Adelstein, efterdi Riget i hans Tiid var trued 
med Erik Blodoxes Sonners Indfald. Navnet hvorunder visse Di- 
LEer befattes varer endnu til denne Dag.

De Nordiste Folk have fra forste Begyndelse havt talrige Flaader; 
thi mand seer, at den Fkaade, som Harald Gormsen og Hagen Jarl 
forte til Norge, har bestaaet af 700. Skibe : men man kand sige, at 
Skibene vare derefter ; thi Konsten har her saa vel som paa andre Ste
der havt ringe og ufuldkommen Begyndelse. Det er troeligt, at de 

' forste Mennester forsi have betient sig af Planker, for at flyde paa 
Van-

(2) Mand kand vel holde forat er det samme som *»xí«v$6s Le. quí multas fegetcs ha»
bet ; men Homeri interpr, forklarer Orbet Xÿitc ved f» f» soXi<*8 XàÇvgw.
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Vandet; derefter afsmaa Baade ; og at de afFiste og Fugle have lcert 
at detiene sig af Aarcr, og siden af Seil/ for at komme frem. De 
Fartoy, som paa disse Tider kaldtes Krigs-Skibe, vare vel aabneuden 
Dek, men diitinguerete fra Kiebnlands Skibe ved Spidse Stavne, i 
Form af Sporrer, hvorudover de kaldtes sporrede Skibe (naves ro- 
ttratæ). Hvad Skikkelse de Nordiste Skibe da ellers have havt/ der
over findes hos vore Skribentere ingen neye Bestridelse : De't er troe- 
ligt/ at de have vcrret dannede som de Skibe, der vare brugelige udi an
dre Lande, og hvorefter de Nordiste See-Helte, som da flakkede Ver
den vidt omkring, have taget Mynster. Man seer, at negle Skibe udi 
Sterrelse og herlig Bygning have vceret dittinZuerede fta andre : Jeg 
haver tatet om det Skib kaldet Dragen, som Harald Haarfager ti! 
Stats lod bygge; Historien melder alleene om, at det var kiendeligt 
fra andre Skibe, men bestriver ikke dets Bygning. Det tømme kand 
siges om Olav Tryggefens store Skib, kaldet den lange Orm etter Or
men hin lange. Historien taler alleene saaledes derom. Den ncrste 
Vinter Olav Tryggesen var kommen fra Helleland igien, lod hand 
bygge et stort Skib ved Lade-Hammer, Torberg Skofflaugsen var yp
perste Bygmester derfor met» mange andre konstige Bygmestere. Ski
bet var baade langtogbreedt oghéyt paaBorde, item stcrrkt afTem- 
mer. Kongen lod det kalde Ormen hin lange, efterdi det havde en 
Drages Skikkelse. Hovedet for paa Skibet og Rumpen var forgyldt. 
Saa vidt derom tales allene udi Sturlesens Danste Overscrttelse ; hvor- 
udi adstilligt erforbigaaet. Udi Originalen findes meere, nemlig, at 
Bygmesteren Torberg, ferend Skibet var fuldfcrrdiget, giorde en uden
lands Reise, mueligen for at perfektionere sig udi Skibbyggerie, og at 
da han kom hiem, var alting i Stand. Paa Skibet blev graven en 
Drage eller Orm; hvilket baade udi Sterrelse og Herlighed overgik det 
andet forhen bygde Skib, kaldet den lille Orm, (Ormin feamma). 
Paa den lange Orín, siger Autor, var 34. Roersbcrnke: og holdtes 
det for det sterste Skib, som havde vcrret bygget udi Norge. Det var 
paa samme store Skib Olav Tryggesen omkom udi det fåtale See- 
Slag, som hand holdt med de Danste og frafaldne Norste. Man 
kand sige, at, ligesom Skibet var paa de Tider det sterste, som man 
saae udi de Nordiste Farvande, saa var ogsaa denne Konge den sterste 
See-Helt paa de Tider. Historien taler forunderlige Ting om hans
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Behændighed; blank andet/ at hand kunde gaae paa Aarerne/ ime- 
dens hans Folk roede.

Udi Dannemark haver Soemandffab ikke mindre udi de allerå 
ste Tider ñoreret: Ja man kand sige/ at dette Riges Indbyggere have 
fast bestaaet aflutter Soefolk. De vare derfore udiKlådragt kiende- 
lige fra alle deres Naboer; thi/ faasom de sieeste opholdte sig paa Van« 
detmeer end paa Landet/ og sierre Fliid anvendtes paa Seilads end 
paa Agerdyrkning/ saa brugte de gemeenligenMatrosklår: og fynes 
det/ at en Deel Konger felv maa have sort Baadsmands-Dragt. Thi 
den bekiendte Soc-Helt Kong Regner blev kalden Lothbrok/ efterdi 
han bar beegede Burer; og er det klart/ at saadan Dragt maa heller 
tilffrives hans bestandige Seilads/ end den Frygt hand havde for Slan
ger. Dette anferte bestyrkes afet mcrrkeligt Vidnesbyrd/ fom findes 
hos Arnoldum Lubecenfem stråledes: Olim forman nautarum in ve- 
ftiru habuerunt Dani propter navium confuetudinem, quia maritima 
inhabitabant. Nunc non folum fcarlatico vario, grifio, fed & pur
pura & byfíb induuntur: omnibus enim divitiis abundant propter 
pifcationem, quæ quotannis in Scania exercetur. Deter: De Dñnffe 
vare fordum klcrdte soin Soemcrnd/ efterdi de ideligen opholdte sig paa 
Soen/ og boede udi Soc-Stàr; men nu bcrre de baade Skarlagen 
og Purpur/ efterdi de ere blevne rige formedelst Fifferiet ved de Skaan- 
ffe Küster.

Deter stråledes troeligt/ at de gamle Danffe ikke maa have lagt 
stor Vind paa Agerdyrkning. Hiswrienvirser og/ at saavel Kongerne 
selv/ fom Understratterne ncrrede sigved atrove til Soes ; hvilket Hand- 
verk blev kaldet Fribytterie. Det lamme holdtes ikke allene sommeligt, 
nren endogfaa priisvcrrdigt under de Hedenffe Konger. Det havde da ta
get saadan Overhaand/ strr ndi Kong Regner Lothbroks Tiid/ at det er 
uvist/ om der vare flere Danffe paa Havet end paa Landet/ eller om der 
have vceret flere Land-Konaer end SoeKonger. De som ovede dette 
Handverk/ blive udi den Norffe Kronike betegnede med det Navn af 
Vikinger; og udi de Danffe Historier blive de kaldne Fribyttere. 
Man seer affamine Historier/ at Jomsborgevne eller Julinerne/ som 
vareen DanffLolonie, vare de stcrrkeste Fribyttere/ og at de derfore 

forte
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ferte Navn af Jems Vikinger. Man holder for/ at de Vendisse 
Stader leerte allerforst Handverket af dem, som de svede, nu under 
den Titel af Afcomanner og siden af Vitalianer &c. Det almindelige 
Navn var Vikinger eller Fribyttere ; hvoraf man deriverer det endnu 
brugelige Ord Fiibuftiers, som gives de Americansse Sse rovere. Jeg 
har viiset, at saadanne Gierninger holdtes priisvcerdige under de He
densse Konger. De paafolgende Christne Regentere, sar St. Olav for- 
donrte vel saadant Handverk, hvorvel det derfor ikke blev afssaffet, saa- 
fom de Nordisse Folkes Hoved-PaNon var at flakke om i Soen, og der 
at viise Prsver paa deres Tapperhed. Fattigdom og Mangel paa ret» 
staffen Handel opmuntrede dem og dertil.

Intet tiener meere til Beviis, saa velpaa det eene som det andet, 
end de mange store og markelige Tog, som ere sseede af disse Riger/ og 
hvorpaa udi intet Land sindes saadanne Exempler. Disse Tog/ naar 
man undtager de Cimbrere og maassee de Ootbers, ere alle sseede til 
Soes. De Angler, et Folk som beboede den Syndre Part afOmbri- 
caCherfonefo, nu Jylland, giordeAnno 449. under deres tvende An- 
f-Olïre Hengifto og Horfa det mcerkelige Tog til Soes mod Brittannien, 
hvilket Land afdem blev undertvunget, og siden indtil denne Tiid har 
fort Navn af Engeland etter de Anglers Land. Skibene hvorpaa de 
bleve transporterede, kaldtes hos de Tiders Latinsse Autores Ciulæ ; 
hvorafman meener, at det nu brugelige Danste Ord Jolle kommer.

De Normanners store Tog under den bekiendte Norsse Soe-Helt 
Rollo, gemeenligen kalden Gange Rolf/ er ikke mindre merkvcrrdigt. 
De giorde sig da en stor Deel af Frankerige Skatstyldig/ og endelige« 
bekomme til Eyendom den vigtige Province Neuilria, som siden indtil 
denne Tiid har fort Navn (ifNormandien.

Longobarderne^ forste Tog er og steed til Soes. Historien mel
der, at de samlede sig forst udi Skaane, og at de stilede siden til Gul
land, hvor de toge sig Navn af Longobarder. Om dette Tog og Lon
gobardernes Bedrifter udi TydstlñNd/ Pannonien og Italien sindes et 
gammelt Gullandst Vers, fom jeg har indfort udi min Dannemarkes 
Historie. Jeg haver tilforn talet om de Norste Colonier, som ndi Ha

rald 
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raldHaarfagersTudffeede, og hvorved Island, Fmse, Gulland, 
Sydereer, Manser rc. bleve afde Norffe bebyggede.

Dette ffeede alt udi denne fsrste Periodo under de Hedenffe Kon- 
ger, og tiener til Bevits paa de gamle Nordiffe Folks Ssemandffab, 
hvorudi ingen anden Europceiff Nation kand lignes med Lem. -Jeg 
holder mig alleene til det, som er beviisligt, og som af alle andre Na
tioner tilstaaes, og extenderer mig ikke videre med nogle andre Skri« 
bentere, hvilke finde Nordiffe Coionier udi alle Verdens Parter; saa 
at de afNidkicerhed forFcrdernelandets 2Ere henfalde ti! en flags Char- 
latanerie, og grunde Historier allene paa Gisninger. Naar man vil 
tage sig saadan Frihed, og give Imaginationen Tsylen, kand man ud
finde, hvad man foretager sig at viise: Jeg vilde paatage mig, ester 
andres Erempel, atviise, at de Argonaurer, som bemægtigede sig det 
gyldene Fcr, vare Danffe Fribyttere, og at udi den Grceffe Flode, som 
stilede til Troja, var en Efcadre af Norffe Vikinger. Lader os holde 
os ti! det, som er beviisligt, og som andre Nationer ikke kand ucegre : 
Lader os ikke bryste os formeget af visse Forfadres Bedrifter ; thi visse 
afdemeresaadanne, at hvis de viise Prove paa Tapperhed, saa give 
de derhos Immoralitet tilkiende. GUd give, at MÑN i Steden for de 
gamle Nordiffe Folks Fribytterie, kunde viise deres Hurtighed udi ret
skaffen Handel og Vandel, oggioredem til saadannc Ssemcrnd, som 
Tarier og Plloenieier fordum vare, saa kunde man nogenledes undskyl
de vore Antiquarii, naarde soge at multiplicere deres Sse-Toq. Just 
denne bestandige Streiffen til Sses, og just disse store Sse-Tog viise, 
at de Nordiffe Folk ingen Omsorg have havt for deres egne Lande, og 
at de have ladet Agre og Enge ligge udyrkede. Saadant kand meere 
undffytdes hos de Norffe, der beboede et klipagtigt og ufrugtbart Land, 
end de Danffe, hvis Jord Naturen har diftingueret udi Frugtbarhed. 
Saa at derfore den Berommelse, som legges paa vore Forfadre forme
delst deres Bedrifter til Sees, hvilke gemeenligen bestoede i at plyndre 
alle Nationer i Fleng, er lige saa ilde grunded, som om man nu om
stunder vilde legge det Tartariffe Folk og Araber til Bersmmelse, at de 
lade deres egne frugtbare Jorde ligge »Dyrkede, og ssge at erstatte den 
Fattigdom, som deres egen Dovenhed bringer til Vrye, ved idelige Ex- 
curiioner, ved at plyndre Caravaner, og at foruroelige andres rrtMiZs-
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sige Handel. Vel er sandt/ at adstillige andre Nationer paa de Tider 
ovede samme Handverk/ som de gamle Danste og Norste, ja at ingen 
stiemmede sig ved, naar hand blev adspurt, hvo han var? at svare: 
Prædo sum. Det er : Jeg er enFrlbytter. Men ingen har øvet det 
isaadanGrad, som de gamle Danste og Norste: thi Opmuntring til 
Fribytterie var den forste Artikel udi de Nordiste Folks Catechifmo ; og 
Kongerne selv tilholdte deres Born at giore saadanne Tog/ forend de 
havde faart Skicrgpaa Hagen, foregivende, at det var deres Pligt at 
efterfolge deres berommelige Foraldres Fodspor/ anseende saadant ikke 
alleene som tilladelige/ men endog fom ypperlige Gierninger/ helst naar 
de deelede Byttet med deres Guder.

Dette siger jeg ikke/ for at svcerte vore Forfadre; thi de beste Na
tioner kand ved Vane og ond Lårdom fordarves; men alleene/ forat 
erindre vore Skribentere/ at de ikke tale saa pragtigen om Bedrifter/ 
fom man heller burde tie med; item, at de ikke multiplicere saadanne 
Expeditione?/ giore demstsrre og flere/ end de virkeligen havevåret/ 
og tillegge de Nordiste Folk adstilligt, som af andre Nationer er bedre
vet. Jeg for min Part bryster mig ikke deraf, at vore Forfadres Grum
hed har varet indforte udi andre Nationers Litanier. Jeg siger heller 
Med Poeten:

Excidat ifta ætas, nec poftera credant Secula.

Hvis de gamle Nordiste Folk havde kunnet anfore retmasfige Aarsa- 
ger til de ovede Fiendtligbeder/ kunde man holde Skribentere deres Be- 
rommelser til gode, og anser de gamle Skialdres Lovsange som Opmun
tringer til Tapperhed. Men Historien visser/ at de forede Kriig al
leene for at fore Kriig/ og uden at give mindste Skin dertil ; hvorudover 
de fortienede ineer at lastes, end de gamle Graker, der udi 10. Aar be
krigede iroja for etQvindmenneste afmaadelig Reputation: thi der 
var dog noget Skin, men her intet. Vil nogen forekaste mig/ at jeg 
herudi viger fra alle andre Skribenteres Meeninger, og at jeg ikke stri
ver som en Patriot-, da svarerjcgdertil: At det er ikke den forste gang 
jeg gaaer ud af den alfare Vey, og at jeg ikke holder det for en Patriots 
Pligt at forsvare sine Landsmcrnds Synder; Alt hvad jeg siger/ og 
meener/ atmem bor sige herom/ er dette: At vore Forfadres Bedrif- 
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ter bor lastes, men tillige med admirerez ; thi, hvis deres Stridbar
hed havde varet oved udi rette Lider og paa rette Steder, kunde man 
sige, at vor Norden har varet meer frugtbar paa Heroes og store Helte, 
end noget Land; faasom ingensteds kand visses Folk, der have ladet set 
faa stor Foragt for Doden. Det er i den Henseende, og efter den bru
gelige Stiil jeg giver Titel af store Helte til Harald Haarfager, Gange 
Rolf, Olaf Tryggesen, Regner Lothbrok, Svend Tiuguskiagg. 
Man seer af deres forunderlige Bedrifter og Halsbrakkende Actions, 
at de have varet store Soe Haner, og saadanne, lom i Algier, Tunis 
og Tripolis endnu beares med Titler af berommelige Amiraler, men 
ikke udi vel indrettede og moraliserede Stater, hvor saadant ikke kand 
ansees som Heroifmus, og hvor Grumhed skilles fra Tapperhed. Dette 
sier mand dog tillige med, at mangeafdem have besiddet saadanneEgen- 
skabe, at hvis de havde indfaldet i mindre fordervelige Tider, og havde 
havt anden Skolegang, de vilde ved den rette Brug af deres naturlige 
Quaiiteter varet blevne saadanne, hvilke man kunde ansee som Zirather 
udi et Land.

Hvad Harald Haarfager angaaer, da er hans Bedrifter mindst at 
dadle, faasom hans Soetog havde et vist Sigte, nemlig at foreene alle 
fmaa stridige Stater under et Hoved. Han beffrivcs ellers udi den 
Norske Kronike at have varet en viis Herre, dristig, og derhos agtsom. 
Udi Selffab og Omgiangelsevar hand lystig og venlig, sier i Ungdom
men. Hand arede gamle Folk, og omgikkes venligen med sine javnlige 
udi Alder; hvorudover hand var klar för alle sine Undersaatter. Man 
elffede ham formedelst hans Gavmildhed, og arede ham formedelst 
hans sadelige og prydelige Hvff, som hand dagligen holdt. Med et 
Ord: Hand foregede sit Rige ikke rmere med Magt, end med Velta
lenhed og Venffab. Saadant Portrait gives ham udi Historien, 
hvoraf man seer, at hand havde bleven en dydig Regent, hvis hand 
havde levet udi en mecre moralifetxb Alder.

Den anden maekelige Soemand, som er bekiendt ikke mindre udi 
udenlandske end indenlandffe Historier, var Rolf, en Son af Ragn- 
vald Zarl udi Norge. Samme Rolfhlev en magtig Soerover. Han 
var jaa stor m Vcxr, at ingen Hest kunde bare ham ; hvorudover, saa- 
somhan afNodvendighcd stedse maatte gaae til Fods, hand blev kalden 

Gange 
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Gange Rolf. Hand blev afHarald Haarfager dreven i Landflygtig
hed : og giver Historien saadan Aarsag dertil. Kongen havde befalet, 
nt ingen maatte ove Soeroverie inden Rigs : Dette uanfeet, svede dog 
Rolf fît garnie Handverk? sirr en Sonrmer udi Vigen, hvorfra hand 
med et stort Bytte kom tilbage. Da Kongen fik dette at vide, dsmte 
hand ham offmtligen ti! Landflygtighed? og, endstiont hans Moder 
Hildis intercedeecie før ham? blev dog Dommen fuldbyrdet. Efterat 
Rolf saaledes var erklcrret Fredlos, forlod hand Norge, for at forsoge 
Lykken udi fremmete Lande. Hans ovrige Bedrifter henhore meest til 
den Franste Historie? efterdi hand udi Frankerig? vedat bemægtige sig 
en anseelig Deel afLandet, lagde Grundvold til det store Fyrstendom 
flfNormandien. Om hans personlige QyaliteteV findes intet synder
ligt antegnet udi de Nordiste Historier. De Franste Gkribentere be- 
Urivehans Person saaledes. Rollo var en Mand? som var clstet og 
crret ikke alleene afhans eget Folk? men endogsaa af fremmede. Hand 
havde en majeftcetist Anseelse og en heroisk Skikkelse. Hand var afstor 
Forstand, Belevenhed og Oprigtighed ; hvorudover? da hand fik i Sin
de at forsoge Lykken udi fremmede Lande? fik hand stort Tillob fra alle 
Kanter udi Norden; saa at hand i en Hast tilveycbragte en anseelig Flode 
og en storKrigshcrr, hvormed hand efter adstillige Tog omsider landede 
udi Frankerig. Torfæus udi hans OrcadisteHistorie siger? at der endnu 
findes udi Sundmoer udi Norge nogle afdenne Rollonis Skibs Levnin
ger, som hand havde brugt til det Franste Tog ; og citerer han til Be- 
viis en gammel Provstes Sigelse ved Navn Christoffer Hierman : men 
hvor vidt saadan Sigelse kand gielde, vil jeg lade fiaae ved sit Vcrrd. 
Franste Gkribentere vidne, at han efter visse store Heltes Exempel, der 
have? for at giere sig anseelige? fingeret Aabenbarmger, foregav, at 
han havde havt et mcerkeligt Syn, som forsikrede ham om en sirrdeles 
Lykke : og siges der? at samme Syn erhvervede ham ikke mindre Tillob, 
end hans personlige Qualiteter. Naar man legger dette tilsammen? 
kand mand ansee ham som en Nordist Scipio. At hand i Begyndelsen 
M ovede de Dyder, som man udi Ungdommen sime at fremstinne hos 
den Romerste Helt, maa tilstrives hans flette Optugtelse og Tidernes 
Fordervelse ; thi hvis hand havde gaaet i Scipionis Skole? havde hand 
maastee og ovet Scipionis Dyder udi Ungdommen. Til Beviis herpaa 
tiener dette? at? da hand kom udi et meere moraliferet Land, og blev un-
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derviisetudi den Christelige Troe/ dMnguerede hand sig saaledesudi 
Dyd og et fornuftigt Regimente/ at hans Ihukommelse endnu er stor 
og hellig/ ikke alleene udi Normandie»/ men endogfaa udi andre Euro- 
pcriste Lande. Man seer stråledes heraf/ at den Grumhed og Uretfær
dighed/ som mange afde gamle Nordiske Soemcrnd ovede/ maa rilstri- 
ves allene Tiderne/ paa hvilke de levede/ og Stederne/ hvor de vare op
dragne. Et ligesaadam mcerkeligt Exernpel viises udi den Danste Kon
ge Canuto Magno, hvilken afen vild Fribytter blev forvandlet til en stor 
Lovgiver/ og til en afde dydigste Regentere udi Historien.

Dentredie Nordiste Soe-Helt/ som udi denne Hedenske Periodo 
giorde Soerne urolige/ var OlafTryggefen. Jeg siger den Hedenste 
Periodum : thi/ endstiont hand udi sit 46fce Aar ved Daaben blev ind- 
lemmed udi den Christne Kirke/ saa feer man dog/ at hans Christendom 
fast derudi allene har bestaaed; thi hand continuere med sit Fribyt- 
terie/ som tilforn; og viiser Christendommens Jndforsel udi Norge/ 
som steede ved hans Middel/ at hand for tiligen var kommen afSkolen. 
Historien melder om trende Ting/ som bevcrgede ham til at antage den 
Christelige Troe : i.) De JertegN/ som hand havde seet afden Nordiste 
Apostel Poppo, da hand dobte Kong Harald Gormsen udi Dannemark. 
2.) Den Underviisning hand havde faaet afen geistlig Mand ved Navn 
Tangbrand, som siden blev hans Hof-Prcedikant eller Hirdprcrst. 3) Af 
en udenlandst Eremit, efter hvis Raad denne Olafseilede til et Kloster/ 
og der lod sig dobe udi sit 46de Aar. (4.) Af et Syn/ hand udi Gar
derige havde om Natten/ hvilket udi den Norste Kroniks fortcelles saa- 
ledcs. Samme Vinter dode hans Dronning Geira ; thi stilede hand 
af Sorg udafLandet/ oa kom til Garderige: Der havde hand et Syn 
udi Sovne om de Christnes evige Glcede og de fortabte og fordomte 
Hedningers evige Pine; hvorudover hand reisede til Grækenland/ og 
derfra forede en lcerd Mand med sig tilbage ved Navn Paulum, Der
efter stilede hand i Vester Havet/ og rovede paa Engeland/ Skotland/ 
Suderoer/ Irland og Frankerige. Hvorafkand fluttes/ enten at dette 
Syn lkke maa have giort ftorimpreffion paa ham/ eller at hans Lcrre- 
mesters CatecUisation ikke har vcrret ret orthodox ; thi hand blev for
vandlet af en.Heden st til en Christen Viking/ hvorved allene foraarsa- 
gedes/ at Handverket blev meere lastværdigt. Det er trocligt, at Man-
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gel vaa grundig Underviisning har allene foraarsaget saa flet Virkning ; 
thi man fter ellers afhans Historie, at hand har vcrret en Herre af for- 
treffelige Qualireter. Den Norffe Kronike vidner, at hand var altid 
glad og fliemtsom, item at hand var from og ydmyg. Hand hastede 
med alt hvad hand foretog sig, var rund og gavmild. Hand var den 
dueligste og mandigste udi Striid, og strceng imod sine Fiender; hvor
udover hand var ligesaa meget frygtet affine Fiender, som hand var 
elflet afstne Venner : og efterdi somme vare ham lydige af Kicrrlighed, 
andre afFrygt, havde hand stedse Fremgang i sine Sager. Man seer 
afdette Portrait, at, hvis Olaf Tryggesen havde havt anden Optug
telse, eller hvis hand ikke havde levet paa de Tider, da uretfcerdige Kri
ge og Soeroverie vare regnede for heroiffe Gierninger, hand kunde 
have erhvervet lige saa stort Navn af Dyd, som af Stridbarhed, ogat 
hand kunde fortiene al den Bcremmelse, som ham tillegges udi gamle 
Kroniker, hvilke grunde deres Lovsange allene paa hans store og mange 
Soetog, item paa hans forunderlige Styrke og Behcrndighed. Histo
rienvidner, at hand varden behcendigste Mand, som man veed at sige 
af: Hand var ftcrrkere og raflere end nogen anden. Hand kunde besti
ge den Klippe Smalserhorn, og der fcrste sin Skiold op i Bierget ; og da 
een afhans Mcrnd havde forsteegct sig udi Bierget, saa ak hand kunde 
hverken komme frem eller tilbage, tog Kongen ham under sin Arm, og 
bar ham ned paa den flette Mark. Hand kunde gaae paa Aarerne uden 
Borde, naar hans Mcrnd roede. Hand kunde hugge med begge Hcrn- 
der, og flyde m 'd tvende Spyd tillige rc. og lignede ham ingen udi at 
svemme paa Vandet. Jeg vil ikke tale om andre forunderlige Ting, 
som fortcelles om denne Herre udi det besynderlige Skrift, kaldet Olaf 
Tryggesens Historie : thi det synes, at Skribenten i mange Ting gaaer 
for vidt. Af det, som findes antegnet hos Snorro, en tilforladelig 
Skribent, secs dog, at hand har vcrret en forunderlig Mand og den 
storste Soe-Helt, som er at finde udi den gamle Historie. Intet tiener 
meere til Beviis herpaa, end det sidste fatale See-Slag hand holdt mod 
de combinerebe Danfle, Svenfle og Norfle Misfornoyede, hvilke 
med en talrig Flaade angrede hans faae Skibe. Kongen blev da raadet 
at redde sia med Flugten; men hand svarede : Jeg har aldrig flyet i 
Striid, og drrpaa bandt an med Fjenderne, fettende sit eget Skib, nem
lig den lange Orm, hvorom tilforn er talt, ferst udi Spidsen. Efter
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at Trefningen med ftor Hidsighed havde varet en Tiidlang, befteeae de 
Norste Misfornoyede, som anfortes af Eric Jarl/ omsider Kongens 
Skib; hvorudover Kongen , seende ingen Redning meer, efterdi de 
meefte af hans Folk vare flagne/ og de ovrige udmattede, kastede sit 
Skiold over sig, og styrtede sig ud i Vandet/ hvor det er troeligt, at 
hand ftrax druknede/ hvorvel nogle lode udspreede/ at hand var Sleven 
reddet; og rygtedes siden/ saavel udi Engeland/ som udi Norge/ at 
hand skulde have vceret- seek udi et Kloster i Syrien. Men man kand 
holde saadant for en Digt/ og regne det blank de prcegtige Historier/ som 
stnZeres om forunderlige Moend. Vist nok er det/ at hand aldrig blev 
siden Slaget seet i Norge.

Dannemark haver udi denne Periodo ikke vceret mindre frugtbar 
paa store Soemcend. Saadanne vare de steeste Regentere; hvorudo
ver man kand sige/ at Riget var heller regieret af Amiral er og Fribyt- 
tee-Capitaincr end af Konger. Ingen har derudi overgaaet Regner, 
som gemeenligen kaldes Lothbrok. Hans Historie findes bcstreven udi 
en scerdeles Bog paa Islandsk: og seer man deraf/ at hand har vceret 
en afde ftorste Avanturiers, som man veed at sige af; thi hand stakkede 
sin heele Tid om i Soen, uden at have noget vist Sigte dermed/ og uden 
at bekymre sig om sit eget Rige/ hvorudover ofte/ naar hand kom tilba
ge, hand fandt/ at Indbyggerne havde taget sig andre Konger. Der 
siges vel, at hand paa diste Tog undertvang sig Engeland/ Skotland, 
Srkenoerne rc. men detvil ikke andet sige/ end at hand udplyndrede sam
me Lande, og reisede med stort Bytte derfra. Derudi bestoede saa vel 
hans som de andre Danste Kongers Conqvéter, som de siges at have 
giort i Engeland : thi ingen ssgte at fette sig fast udi Landet, forend 
Svend Haraldsen/ kalden Tiugufficeg, eller rettere forend Kong Knud 
den Store. Kong Regner lod sig ikke noye med at agere Fribytter udi 
de Nordiske Soer/ men krydsede ogsaa udi detMiddellandste Hav: thi 
Historien viser, at han giorde Tog til Conftantinopel, soin de Nordiste 
Folk da kaldte Mykilgaard ; thi alle fremmede Stcrders Navne expri- 
merede de paa Danst og Norst: saaledes kaldtes Strcrdct Norva Sund, 
Italien Walland, Jerusalem Jorfala, den Flod Tanais Vanaqvisl, Rus
land Oftragard &c. Til Beviis paa Kong Regners idelige Flakken til 
Sees, er det Navn, som ham gives, nemlig RegnerLothbrok, deter 
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med de lodne eller beegede Buxer ;, faa det er troeligt, at hand har lignet 
meer en Baadsmand end en Konge. At de Nordiffe Soe-Helte ellers 
ved deres mange Expedinoner intet anbet <Bi<jte have havt/ end Fribyt- 
terie, sees deraf, at de jcrvnligen have krydset udi detMidlandffeHav, 
hvor de beste og rigeste Prüfer fulde. Der tales om denne Regners Tog 
til Conftantinopei, og Olaf Tryggesen, som levede paa samme Did/ 
blev kalden OlafGrcrffe, afhans Tog paa de Grceske Stceder. Det er 
troeligt/ at 0e have luret paa de Skibe/ som ginge fra Alexandria, hvil
ken da var en Stapel-Stad for den rige OstIndrffe Handel/ efterdi den 
Jndianffe Rigdom blev fort der igiennern til Griffe og andre Europæi
ske Stceder, indtil Portugiserne udfunde en anden Vey forbi Capo bonæ 
fpei. Dec er ubeskriveligt/ hvad Rigdom bete Fribytterie haver bragt 
de Nordiffe Folk til Veye. Det var fra den Midlandffe Soe Kong 
Harald Sigurdfen og Sigurd Jorfalafar bragte det megkt Guld 0g Solv 
med sig til Norge.

Den anden navnkundige Danffe Seemand udi denne Período var 
Svend Haraldsen, som gemeenligen kaldes Svend Tiugufficegg. Den
ne Konge er scrrdeles bekrendt afde ulykkelige Soe-Krige hand forte med 
JomsborgerNe eller Julinerne/ og afde lykkelige Tog/ hand giorde mod 
Engeland/ om man ellers kand kalde lykkelige Krige, de fom fores al
lene af Begierlighed efter Rov og Bytte. Udi den Krig/ som hand forte 
med Julinerne/ blev hand 3 gange fangen. Dette fortceller saaledes : 
Kongen, efter at hand efter 2de Fcengsel var loskommen/ forsamlede 
hand 3'oie gang sin Flode imellem Moen og Falster, hvormed hand ag
tede at besoge sine Fiendcr paa nye. Julinerne grebe da til en dristig 
Gierning, som neppe har lige udi Historien. Thi da den Danffe Flode 
laae for Anker, begave nogle af dem sig udi en Baad, hvormed de roede 
til Kongens Skib, foregivende, at de havde noget at sige ham, som var 
magtpaaliggende. Men, da Kongen stak sit Hoved over Bord, forat 
bore, hvad deres Forlangende var, greebe de ham om Halsen, og roede 
bort med ham : Og et dette et Beviis paa Jomsborgernes store Forvo
venhed. Kong Svend, da hand kom los igien, var siden lykkeligere : 
thi hand erholdt ved deSvenffes og misfornoyede NorffesHielp Seyer 
udi der store Soe-Slag udi Sundet, hvor Olaf Tryggesen omkom. 
Derefter giorde han adffilligeTog modEngeland, udi hvilket Land hand 
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huserede ssrekkeligen. Hidindtilvare saadanne Streiferier ffeede, al
lene for at erhverve Bytte: men ved det tredie ogstdsteTog, son; Kong 
Svend giorde paa Engeland/ sogte hand at fette jig fast i Landet. Hand 
havde da og faadan Fremgang/ at han tvang den Engelsse Konge Ethel- 
red at flygte til Normandien/ og derpaa erobrede den Stad London, 
hvor hand blev proclameret til Konge.

Jeg vil ikke tale om fleere af denne Periodi See Bedrifter: mmt 
fter tilstraekkeligen af ovenanfortt/ at de Nordisse Folk da have spillet 
Mester til Soes. Det var at onsse/ at diste Expeditions havde stgtet 
til andet/ end til Fribytterie. Man seer dog/ at adssillige Colonier ved 
Disse Leyligheder ere stiftede. Island, Fceroe/ Hethiand, Suderoer rc. 
ere da blevne bebyggede afde Norsse; er nyt Herredom ubi Britannien 
opretted af de Angler ; Northumberland, ct vigtigt Stykke Land udi 
Engeland, giorttil en Danss/ ligesom Normandien udi Frankerig til 
en dîorfFProvince. En Danss Colonie blev iligemaa.de stiftet udi Ven
den. Denne Colonie forte Titel af Jomsborgere eller Joms Vikin- 
ger/ det er Julinsse Soerovere. Disse Folk overginge alle udi Dristig
hed, Halsbrækkende Aåioner og Foragt for Doden; hvorpaa viises 
mcerkelige Epempler udi den saa kaldede Joms-Vikinga Saga. Men med 
al den Grumhed, som antegnes hos dem/ flndes dog visseTegn til Mora
litet, ja noget/ fom ncermer stg til Heroifmus. Saadant tilssrives deres 
Lovgiver Painatoko, en Danss Herre, som levede under Harald Gorm- 
sen. Den samme gav disse Juliner/ eller den Soeåpublique nogle 
Love/hvilke jeg her vil opregne, saasom det er de crldste Love/ som man 
med Omstændighed finder omtalte her udi Norden. Vel anforer Saxo 
nogle afKong Frodes Forordninger, iligemaade Kong Shies ; men man 
kand lidet bygge paa den allerceldste Dansse Historie. Samme Saxo ta
ler ogsaa om en Anordning afRegner Lothbrok, hvorved blev befalet, at 
hver Huus Fader ssulde overgive til Krigs tieneste den af sine Sonner/, 
som var meest uduelig, og som han ingen god Forhaabning havde om; 
item at alle Tretter ssulde paakiend es af tolv gamle fornuftige Mcend. 
Intet videre meldes derom; hvorudover man kand holde Painatokos 
Lovefor deallerceldste.

Lovene/ som findes antegnet udi låi store Norsse Historie, ere 
efterfolgende:

i.)  Hvo som er under 18» og over 50. Aar, maa ikke antages udi det 
Joins-
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Jomsborgffe Societet, ey hellerden, font veigrer sig ved at gaae i Kamp 
med en bevcebnet Mand. Hvoraf sees, at hand vilde, at République^ 
ffulde bestaaeatteene afunge og stridbare Mcend, og at hand havde farn* 
me Principia, fern ben Laced-emoniffe Lovgiver Lycurgus, hvis Stift 
telftr sigtede fornemmeligen til at givre Staden stridbar.

2. ) Enhver fomblev antagen udi Societetet, ffulde forbindes til at 
hcevne den Uret, fom vederfoer een afde andre Medborgere, og det lige
som det kunde vcere hans egen Fader eller Broder. Dette viistr, at 
ZomsborgernesRépublique har betretet Gilde-Laug, hvoraf de paa- 
felgende Gilde-Love udi Norden kand Deere udcopierede.

3. ) Ingen maatte bagtale en anden.
4. ) Hvis nogen begik noget Mord, kunde hand dog ikke drives ud 

af Societetet strax derfor, men Sagen maatte underkastes Palnatoki 
Kiendelse allene.

5. ) Ingen maatte under Straf af Landflygtighed udfpreede nye 
Tidender; hvis de herte noget nyt, maatte de bringe det for Palnatoko, 
som meenede ved faadan Anordning at hindreOpror og Bevrrgelfer udi 
Societetet

6. ) Ingen Qvinder maatte boe udi Staden: saasom deres Om- 
gicengelft kunde ikke vcere tienlig for Stridsmcrnd.

7. ) Ingen maatte uden Palnatoki Tilladelfe vcerez. Dage fravæ
rende.

8. ) Alt Bytte maattehenfores til et vist Sted, for der at ftelges.
9. ) Ingen maatte lade see mindste Tegn til Frygt, endffiont hand 

var i yderste Farne.
Disse Love bleve heiligen iagttagne og Lorerede lcengeder under dette 

Societet etter AmiraifFab. Staden Jomsborg etter Julin var stor og an
seelig, og havde en Havn, ffm kunde bierge 300. lange Skibe. Den blev 
ogfaa kalden Soeborg, efterdi den var anlagt ved Soen. Hvorledes 
dette Amiralffab etters videre har tiltaget, og hvilke Figurer fcen fulinffe 
République har gi ort i Norden,indtil dm omsider afWaldemaro I. blev 
sdelagt, derom ffal tales udi efterfolgende Periodi Historie, hvortil 
saadant henhorer.

Man feer heraf, hvorledes SoeSagerne vare paa den Tiid udi 
Norden. Jeg haver tilforn viifet, at man i Begyndelfen betienede sig 
afIagte, hvortil udfordredes iråoerskarle, og at man siden byggede 
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de faa faline lange Skibe/ hvorafnogle ferte over ivo. Mand. Jeg ha» 
ver ogsaa giveten liden Beffrivelse over de tvende statelige Krigs-Skibe/ 
nemlig Dragen og den lange Orm. Detsidste Skib/hvorpaa Kong Olaf 
Tryggesen omkom udi det store Slag/ som blev holdet i Sundet, havde 
Z4.Rotrsbamke; hvorafkand fluttes, at det maa have vcrret afen ansee
lig Sterrelse. Udi samme Slag tales om Erik Jarls store Skib/ kaldet 
Jcernbarden/ hvilket var beflaget med Jernsprcrnger fra Vandgangen 
op ad Borde, og havde en Jern-Kam oven paa rundt omkring. Dette 
viiser, at man da allerede stcerkt haver konstlet paa Skibbyggcrie/ ffivnt 
man ikke begriber, hvortil det Jern Bcflag ffulde tiene, som giorde kun 
Skibet tuvgt og umageligt til at stile, helst saasom man seer af de Ti
ders Soe-Slag, at mand gemeenligeu figtede fra Stavnene/hvilke,naar 
Slag t ffulde gaae for sig, blcve lagde tilsammen, og fegte man gemeen- 
ligen udi Se-Slag at bestige de fiendtlige Skibe, og efferat man havde 
emkommetFolket/ at ladede lemme Skibe bortlove.

Man maa forundre sig over de Nordiffe Folkes store og vidtlofti- 
ge Soeàxeâiàer paa de Tider, efterdi Compaflév da ikke vare op« 
fULrdne. Det samme fand vel og siges om andre Nationer ; men ingen 
svcermede ffa ideligen til Soes som de Danffe og Norffe, ey heller giorde 
faa vidtioftige Reyser, som fra Norge til Conilantinopel og andre Ste
der udi den Mtddellandffe Soe. Det er troeligt/ at de stedse ey have 
fulgt Kusterne; hvorudover man maa holde for, at de ikke have vceret 
ukyndige udi Himmelens Lob, helst saasom man finder, at de ikke gierne 
have taget Feil ndi Seiladsen.

Jeg har viiset, at deres Sse-Tog sigtede allene til at berige sig vedFribytterie, og 
det ikke allene ved at plyndre alle fremmede Skibe udi Soen, men endogsaa ved at giere 
Landgang, og lade sig derved neye, uden at bekymre sig om at giere videre Conqt érer: 
Saa at Tilstanden her udi Norden var, som den nu omstunder er udi Algier, Tunis og 
Tripolis, hvilke fere Krig moxen med det heele mennesselige Kien, og fbbíiíkre allene 
afFribytterne. Saadan Håndtering rejfede sig af Mangel paa Handel og anden re
delig Ncering. Det er troeligt, at de ingen Vind have lagr paa Agerdyrkning, og fin
der man intet talt om nogen Nordiss Handelstad paa de Tider. Saadan var Tilstan
den ikke allene udi den Hedensse, men endogsaa lernge udi den Christelige Alder, og varede 
Den lMgere'udi Norge end udi Dannemark, hvor den efterhaanden ophorede, da Ind

byggerne begyndte at beflitte sig me.ere paa Agerdyrkning, ogat ncrre sig ved 
det Skaansse Fisserie, som davar af stor importance,
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