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Fortsatte Efterretninger
Om

Nogle Loloniers
eller

Fremmede Folkes, sårdeles Tydskers og Fransosers
Ankomst

Og

ForWaMc her i Daimeniark, 
Tillige med Besvarelse paa det Sporsmaal: om 

flige Fremmedes Modtagelse bor regnes for etLands 
Gavn eller Skade?

af
E. Pontoppidan.

§• L
f F>Fet er nu en halv Snees Aar siden at jeg, i dette Selffabs 

Skrifters tredie Bind, publicerede Amagernes og nogle 
andre fra Nederlandene her ankomne og boesatte frem

mede Folkes Historie. Den gang lovede jeg, at give ligeledes Efter
retning om en Deel sieere deslige Colonifters eller Nyeboerers An- 
komst i Hans Kongl. Majestoets Lande, sårdeles om dem af Tydff 
og Franff Nation. At dette mit Forset og Lofte ikke lange siden er 
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opfyldt, dertil har mine Embeders Omffiftelse vceret den fornemmeste 
Aarsag. Imidlertiid erindrer jeg, at Lofte gier Giceld, og at gam
mel Giceld taber ved LElde intet af sin Gyldighed. Derfor vil jeg 
stroebe at efterkomme bemeldte Lofte, om ikke saa fuldkommeligen 
som jeg ynffede, dog saaledes som jeg formaaer, og som mine ncer- 
vcerende Omftcrndigheder af Tiid og anden Leylighed ville tillade.

Allerforft vil jeg melde noget om de Tydffe og Frandffe Co- 
lonier, som Tiid efter anden have nedladt sig her til Lands. Der*  
nceft vil jeg foye her til, nogle uforgribelige Tanker over det proble- 
matiffe Sporsmaal: Enten det er gavnligt eller skadeligt for et 
Lands gamle Indbyggere , at en Deel Kremmede, ved visse Anled
ninger, nedlade stg iblant dem, til Deelagtighed i samme Lands 
Fordeele.

§♦ II.

Ligesom Dannemark ved Cideren, eller Sonder-Iydlands 
Ende, grendfer umiddelbar til Tydffland, saa har vi og derfra faaet 
adffilltge Colonier ved adskillige Anledninger. I de celdste Tider, 
da Tydskland, saavelsom de Nordiske Niger/ var beboet af barba- 
rtffe Hedninger, ffeede tvert imod herfra mange Udvandringer, 
deels til Tydffland selv, deels derigiennem til Italien og andre Lan
de. Jeg lader ftaae derhen, om de Vandalers Navn har taget sin 
Oprindelse af de store Vandringer og Vandre-Skarer, som ved 
Dyr-Tiid, Vandfloder, indbyrdes Kritg og Opror, eller andet Til- 
foelde, fik Anledning til at forlade deres Fode - Stavn og gaae ud, 
for at soge bedre Lykke i fremmede Lande. Vist er det, at Norden 
den gang fornemmeltgen svarede til det Navn, Vagina gentium. 
De mange flags Folk som Tacitus ttlffriver Cimbrien eller Iydland 
og Holfteen allene, ere formodentlig ikke blevne ham bekiendte an
derledes, end ved deres Udreise, da de ligesom adfftllige Biesvcerme 
strejfede vidt og bredt omkring, naar deres eget Hiem blev dem for 
trangt.

Dette
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Dette varede ved, lige indtil Christendommens Tider, da de 

Tydffe, soerdeles under Keyser Henrico Aucupe, lagde sig efter at 
befaste deres Stoeder med Ring-Muure, oven tit Lands med Hun
nernes, men i Neder-Sachsen modAffmannernes, det er deDanffes 
Overfald, hvilket scerdeles gav Anledning til at befoefte Bremen og 
Hamborg.

I det tiende og ellevte 8eculo ytrede sig, tillige med nogen li
den Kundskab om den chriftelige Religion, Begyndelsen til en mere 
rolig og ftedfoerdig Leve-Maade hos 06 Danffe. Til Engelland og 
Rormandien i Frankerige ffeede vel endnu nogle Krigs-Tog, af 
Danske Fribyttere, men da de der fik Herredom og tillige antoge 
Christendom, faa havde deres Streifferier paa fremmede Stceder 
en Ende.

Derimod indfandt sig, fra samme Tiid af, adskillige frem
mede Folk i Dannemark. Siden S. Anfcharü Million, komme af 
og til Franske, Engelske og Tydffe Monte, eller andre Geistlige idet 
vigtige Erende, at oplyse og omvende de Danffe Hedninger, hvor 
om jeg i vor Kirke-Historie Tom. I. Cap. 2. og 3. har givet forno- 
den Efterretning. I de sildigere Tider, have adskillige Tilfalde 
foraarsaget, at fremmede Folk langt sadvanligere har sogt Tieneste 
og Bolig hos os, end vi hos dem, og det baade i Fred og Feide. 
Det sidste fees deraf, at efter A. Hvitf. Ord K. Waidem. I. Ao. 1158. 
lod bygge en Muur paa Dannevirke, for at hindre de Sachsers og 
Slavers Indfald, i steden for at andre fordum byggede Muure for 
at holde de Danffe ude af deres Lande og Stader. De Anlednin
ger ved hvilke Fremmede ere indkomne til at boe blant os f kunde 
vare mange og ikke alle bekiendte, men i Almindelighed at tale, da 
har det varet Krigs-Tog, Kiobmandffab, Haandvarker, Religions 
Forfolgelser og Hekre-Skifter, fom i nogle hundrede Aar, bave hentet 
og inddraget saa mange tusinde Fremmede, sardeles Tydffe, Franffe 
og Skotter, at en femte eller siette Deel af Nationens Blod er ikke 
ret gammel i Dannemark, ffront derfor Landet ligefaa nyttigt, som 
det evrige, hvilket siden ffal vises med noyere Undersogelse,

Hvor
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Hvor oste saadant er ffeet, scerdeles i de crldre Tider, kand 

jeg ey forsikre, efterdi vore Aar-Boger opfyldes fornemmelig allene 
med det fom horer til Krigen og andre anfeelige Bedrifter, men give' 
liden Efterretning om Borgersige Ting, og scerdeles Hcendelser. Det 
lidet som jeg kand udfinde, stal anfores i ovenbemeldte Orden, da 
jeg vil vtise i det mindste nogle tydelige Exempler paa hvert flags 
Nyeb'ocres Ankomst L Dannemark, saasom forst

Z. M.
Ved Anledning af Krigs-Tog ere Fremmede indkomne og 

indkonune endnu, fcerdeles fra Tydffland, i temmelig Mcengde, 
hvor af vel nogle, ester kort Tiid have fogt hiem iglen, men ogsaa 
en god Deel, ja undertiden deflecfte, ere blevne i Landet, og af Sosi 
dater bievne Bonder eller Borgere. Saaledes indforte Kong 
Sveno Grarhe, efter at band to Aar havde vceret landflygtig i Tydff- 
land, en god deel Sachsiffe Hielpe-Tropper med sig og brugede dem 
mod fine tvende Rivaler Waldemar og Knud, baade i Sicelland og 
Iydland. Da Hertug Otro Chriftoph. IL Son vilde indtage sit 
Fcrderne-Rige, forde hand en Tydff Armee ind i Iydland Ao.1337. 
Men den blev flagen og adspredt. Tre Aar derefter, eller 1340. 
indforte Grev Gerhardus Calvus atter i Iydland 10000 Mand fra 
(Stift Bremen, Westphalen og Rhinstrommen, hvilke afderes korte 
Ktceder bleve kaldte Guntz Hofter, som holdt ilde Huns, men bleve 
ligeledes flygtige, efter at Niels Kbbelen havde flaget deres Herre t 
Randers. Hvitf. p. 467. Ncefte Aar derefter, indforte Kong Wal
demar Atterdag en Hob Beyerffe og Markiffe Folk, idem. p. 478. 
Ao. 1416. kom den i Sverrig afsatte K. Albert fra Mecklenborg ind 
i Iydland med Vestphaliffe og Tydffe Ryttere og Knegte, Forster
ne til Hielp. id. p.667. At Waldemar Atterdag ved sin sildige men 
lykkelige Hiemkomft fra Tydffland, har forsorget sig med ligesaadan 
Hielp, si)nes rimeligt af alle Omstccndigheder.

Et storre og tydeligere Exempel herpaa findes i Kong Hanfes 
Historie, nemlig at Ao. 1497, da man rustede fig til Krig mod de 

Svenffe,
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Svenske, kour her ind paa een gang 6000 Mand, under Navn af 
den store Garde, hvilket Krigsfolk tilforn havde ftaaet i Keyser 

^Maximiiiani, og derncest i Hertog Magni af Sachsen hans Tienefte, 
og blev anfert afen Colniff Herremand, ved Navn Junker Slentz, 
(maaskee 8cbleinitz) af hvilken Hvitfeid siger T. II. p. 1015. det Ord
sprog er kommet, at naar man taler om en stiv Selle, kaldes hand 
Junker Slentz. Ligeledes sinde vi udi Chriftiani II. Historie, at 
denne Konge hap sänket, foruden 2000 Fransoser, mange Tydffe, 
Engelske og Skotske Soldater. Hvitfelds Ord ere t.ii. p. 1142. 
disse: Kongen betcenkte fast ilde Sagen, at hand indlagde i Kioben- 
havn de to tusinde Fransoffe Knegte, som Jacobus de Walles forde, 
og derforuden de Tydffe, Engelffe og Skotter, som dog stedse ilde 
forligtes sammen, hvilke hans Forvanter en Part havde sendt ham, 
en Part vare antagne for Sold. De burde at vcrre fordeelte udi 
andre Lande og Stceder, dog hand blev tilforn randet, at hand ikke 
skulle legge saa meget Folk af fremmede Nationer derind tillige. 
Men hand svarede: NebbepO-v^g forligges best, de vare af 
eet Haandvark.

I den saa kaldte Grevens Feyde, som det ffadelige interreg
num efter Friderici I. Dod gav Anledning til, sankedes ogsaa mange 
Tydffe Krigsfolk i Dannemark. Ikke allene Grev chriftopher af 
Oldenborg med de Grever af Hoya og Tecklenborg, indferde en stor 
Hob fra Westphalen og Nederland, men ogsaa den Lybekffe Borge- 
mester Meyer, som selv agerede Oberst, og omsider Hertug Albert 
af Mecklenborg, understottede med meget Folk, det borgerlige Par- 
thie, som ville aabne Lbrittiani II. Foengsel, og sette ham paa Thro- 
nen igien. Af disse bleve vel en god Deel nedlagt, i det Slag paa 
Orenbierg ved Assens, men ved den efter Kiobenhavns Indtagelse 
paafulgte Fred, bleve mange i Landet, og fandt-soerdeles i Fyen (hvor 
nogle afbrandte Kiobstoeder fik nye Previlegier) Leylighedat nedscet- 
te sig med Borgerlig Noering.

I den syv Aars Fcyde mod Sverrig, under Kong Frider. II. 
indkom atter et stort Tal af Tydffe Hielpe-Tropper, med Grev

C c Gun*
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Gunther afSchwartzborg, Helmer von Münnichhaußen Biffoppen 
af Osnabrug og Paderborn, Grev Johan af Hoya og 13 andre Tyd- 
ffc Grever. Sktont de nu ikke forligtes vel med de Danffe, i Be- 
leiringen for Elfsborg, og derover snart bleve aftakkede igien, saa- 
vidt de udgiorde et fremmet Corps, faa toge dog mange af dem 
Tienefte under Danffe Regimenter, og efterlod sig Levninger i 
Landet.

Da Kong Chrift. iv. Ao. 1611. rustede sig til Krig mod 
Sverrig, havde hand foruden 24000 Mand lutter Danffe og Nor*  
ffe/ 4000 fremmede i sin Tienefte, nemlig 2ooo Tydffe til Hest og 
2OOo Engelffe og Skotffe til Fods, siger Slange in vita Chrift. IV. 
pag.244. ligeledes da denne Konge 1625. blev forviklet i den Tydffe 
Religions Krig, sendte ham hans Svoger Kong Jacob Stuart 6000 
Mand Engelske og Skotffe, under General Morgans Comando, af 
hvilke ikkuns faae omsider indkomme i Dannemark, mest de fleeste 
bleve i Tydffland (*)  Ao. 1627. indkomme efter Slanges Beretning 
p. 610. forft 1400 og siden 800 Mand Fransoser under Grev Mont
gomerie hans Anforelse, hvilke K. Ludv. XIII. havde tilladt at hver- 
vesiFrankerig, saavelsom givet nogle affine fornemme Officerer For
lov at trcrde i Danff Tienefte. Samme Aar indfaldt den Keyserltge 
Armee under Hertugen af Friedland i Sonder og Rorre-Iydland, 
blev der liggende i tvende Aar, saasom i et got og mageligt Qvarter, 
hvor bemeldte N. slange p. 624. roser deres ordentlige og Oecono- 
miffe Opforsel, efterdi de haabede at beholde Landet. I fteden for 
at hindre, befordrede de baade Agerdyrkning og Skibsfart, dem 
selv til beste, folgeligen fluttes, at de ikke alle »ere komne tilbage. 
Ja noer havde de besat Landet med en meget ffadelige Colonie og 
Hngel af Tiger-Dyr, thi en Oberst, som havde fort mrd sig ban

de

(*) Af hcn Skokste Nation har fordum varet en temmelig forsamling i Kisbenhavn, 
som fluttes blant andet deraf, at de Ao. 1539. have havt en egen Stiftelse i Helliagierstes Hospital, 
hvilk n K. Chrift. in perpétuereDc fortrrnde Personer afGkotst Herkomst. I Bergen er ku egen 
Gade kaldet GkotteBye, fordum beboet af dem allene, ligesom i den nye Kiobstard Christians-' 
Sund, Skotterne nu drive den stsrste Negoce. ■ Blant Skotste Familier, som deels forekomme i 
vor Lands Historie, deels endnu have deres Afkoin ibant os, cre Brysche, Dishinthun Kromarti 
Leile, Middelthun,Movat, Sinder egentlig Saint Clair yg Sandru egentlig S. Andrew. Wallace og flere.
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de Han og Hun afdette Slags, hvilke vare tamme og afrettede til at 
bringe ham Vildt hiem af Skoven, boede i Sccbye, da Dyrene 
bleve vilde og giorde megen Skade i Vendjysiel, indtil en Herre- 
Mand navnlig Jorgen Kruse, stiod Hannen ihiel, og Hunnen fand
tes dod frussen i en Mose, efter sidst bemeldte Autors Ord, x. 690.

I denne Keyserlige saavelsom i ncrftfolgende Kriig med Sver- 
rig, efter General Thorftensons uformodentlige Indfald i Holsteen 
eg Iydland, blev hvcervet meget Tydst Folk til Dannemarks Tie- 
neste, og stiont det ikke kunde vare andet, scerdeles i Betragtning 
af Adelens Uvittighed til at forsyne sig i Freds Titd, med det som 
Krigen udkraver, saa viiste lnan dog kort efter, sin store Misfor- 
noyelse over disse fremmede Tropper, ved Frider. III. Udvcelgclse, 
da i Haandfaftningen blev blant andre nye Vilkaar, indrykket og- 
saa dette: At ingen fremmede Tropper maatte føres ind i 
Riget.

Den ulykkelige Svenste Kriig under Kong Frider, in. midt i 
forrige Seculo, gav desverre alt for ftor Anledning til Polste og 
Tydste Soldaters Ankomst i Dannemark, under Navn af Hielpe- 
Tropper, stiont det Gavn som de giorde, knap veyede op imod den 
Skade og Vold som de svede i de fleefte Danste Provintzer og af 
dem bleve ved Udmarschen vel ikke mange tilbage.

§. IV.

Derimod vcrr Kong Chriftiani V. Negiering frugtbarere paa 
det som kand regnes her hen. Efter den forandrede Regierings- 
Form, var Hans Majeftcet betankt paa Militair-Etatens ordentligere 
Indrettelse, som steede efter et Model tagen af de Franste, hvilke zi 
Krigs-Konften lcenge siden har- varet heele Europa Lare Mastere. De 
Franste Generaler Comte de Roye, Cormillion, Cicignon og flere 
Stabs Officerer forde deels af deres egen Nation, deels og fornem
melig fra Tydstland, de allerfleeste Krigsfolk herind. Laudmagten 
blev nu sirt paa en bestandig Fod, og giort mere end dobbelt saa stor 

Cc 2 . - som 
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som tilforn. Men da man ikke ville tage Bonden fra Ploven, saa 
hvcervedes Aarligen de fleeste recruter i Tydffland. Derforuden 
indkom Ao. 1677. paa eenganq henimod 8000 Mand, nemlig 1800 
Hessiffe og 6000 Mynfterffe Tropper, til Bistand i den Krig mod 
Sverrig. De forste fom Kongen havde faaet til Laans af sin Svo
ger Land-Greven, komme for en god Deel tilbage, da Krigen endtes. 
Men de sidste, som den navnkundige Monfterske Biffop Chriftoffer 
Bernhard von Galen havde sendt, under General Grev Vedels Com- 
mando, bleve her bestandig. Bel krcrvedes de 1679 tilbage af den 
folgende Biskop Ferdinand v. Fürftenberg, som ikke ville blive ved 
sin Formands Alliance med Dannemark. Men da Formanden hav- 
de overladt dem, uden at bestemme nogen Tiid, og da hverken de 
eller deres General havde svoret den nye Biffop nogen Troffabs 
Eed, saa og heller ynffede at blive i Danff Tieneste, saa ffeede det
te sidste. Bel har jeg hort, at nogle af dem ffulle have sogt hiem 
igien, men i Olearii Holftenffe Chrenicks Continuat, heder det, at 
de bleve her alle, og da dette vel ikke kand tages gandffe neye, er 
det dog venteligt om de allerfleeste.

Ved Land-Militiens Oprettelse saa snart Heylofl. Kong 
Frider. IV. havde tiltrcedet sin Regiering, var dette vel et Hovet- 
Kyemcerk, at man Efterdags mindre ville trcrnge til fremmede 
Krigsfolk, ikke heller har man siden den Tiid Exempel, saasom til
forn, paa hele fremmede Regimenters Antagelse i vor Tteneste. 
Men til de gevorbne, scerdeles Infanterie-Regtmenters Vedligehol
delse, eller hastige Forogelse, har man hidindtil ikke kundet undvoere 
de udenlandffe Recrut-Hvoervinger. Diste falde vel temmelig kost- 
bare, helst da man for gode Penge ikke altid kand vente at faae lutter 
got Folk, betragtede ihenseende til deres egentlige Brug, i Krigs 
Tiid. (*)  Dog saa vidt gaaer mit Oyemcerk ikke paa dette Sted, 
hvor de fremmede Recruter betragtes allene saasom Menniffer, ved 
hvilke saavelsom ved deres Afkom, Landets Indbyggeres Tall fore

ges

(*) Kecrut-Pengene vindes tredobbelt derved, at Landet i en Snees Aar feiger til 
Fremmede alle de Viétualier, som saadan en Recrut ville have kostet at opfede i fald fremmede 
ikke havde sodet ham, sig til Skade.
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Hes og bestyrkes. Detervanffeligtatstge, hvor mange saadanne Re- 
cruter aarligen indkomme i Hans K. M. Lande fra Franckfurt, 
Mühlhansen eller andre Hvcrrvmgs-Pladser, dog meene de som ha
ve nogen Kundffab herom, at naar man ville scrtte et Middel-Tal, 
kunde samme aarligen belobe stg til 600 Mand, saa og at i det 
mindste den halve Deel af disse, nemlig zoo, naar de have udtient, 
forblive i Landet ved een eller anden Rcrring. Efter denne Reg
ning, kand man da (lutte, at siden dette Seculi Begyndelse, 16000 
Freminde ere blevne her i Dannemark og formodentlig efterladt sig 
en Afkom 3 eller 4 gange saa Tall-riig.

§♦ V.

Ru kommer jeg til den anden Hovet-Anledning, ved hvilken 
jeg tilforn sagde, at fremmede Folk, scerdeles af Tydff og Franff 
Ration, have fogt Boepcel i Dannemark. Denne er Kiobmandffab 
og Haandverker eller adffillige Fabriker.

Vore oeldfte Forfadres eenfoldige og tarvelige Leve-Maade 
fritog dem for at bruge eller behove de allerfleeste Ting af det Slags, 
som efter ncervcerende Tiids Indbildning, ere umistelige. Wing og 
Fcedrift ssassede dem Fode og Klcrde efter naturlig Fornodenhed. 
Vidre vidste de afintet at sige, indtil andre Folk, som tidligere vare 
blevne det man kalder pokerte og raffinerte, antcrndte disse Barba
rers Begierlighed og, efter forste Anseelse, befordrede deres Velstand, 
ved at forhielpe dem til en behageligere, mageligere og anseeligere 
Leve-Maade, i Mad og Drikke, Klceder, Boliger og Boeffab. Hvor
vidt dette er gaaet, endogsaa i een Mands Alder, det seer enhver 
Skionsom med Forundring, og hvorledes den Fremgang er ffeet, 
Tiid ester anden, det var en Sag som sortiente at een af vore An- 
tiqvariis hentede den frem for Dagens Lys. Jeg har vel havt Lyst 
men ikke Tiid og Leylighed dertil.

Mt ncervcerende Syemcerk udkrcever ikkuns dette, at fra de 
barbariffe Tider af, hvis Grendse jeg vil sette under Kong Lxmrd 

Cc 3 den 
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belt Store eller i det ellevte Seculi Begyndelse, har Kunst og 
Kiobmandskab her til Lands alt mere og mere aabnet Doren, og 
banet Veyen for mangfoldige fremmede Folk, som ved deres Fortrin 
i hine Håndteringer, have fundet beqvem Leilighed til at gme deres 
Lykke i Dannemark, saa velsom i de ovrige Nordiste Niger. Det 
velbekiendte Ordsprog: Hvad giøv ikke Tydffeit for penge, har 
uden Tvivl sin Oprindelse deraf, at hiin Nation har vceret vore fer- 
ste Lcere-Meftere, ey allene t Kiobmandstab med indbragte fremme« 
de Vahre, men ogsaa i Haandvcerker og Fabriker, da man omsider 
ynffede at see de nye dg fremmede Ting forfærdigede hos sig selv. 
Et tydeligt Bevtis herpaa er dette, at ncesten alle vore Redstaber 
samt det fom giores ved dem, endnu boere Tydste Navne, og altsaa 
vidne om deres Oprindelse i Tydste Lane-Masters Mund. Ex. gr. 
Hammer, Tange, Fill, Raspe, Ambolt, Ore, Hovl, Kytte, Kile 
Litm, Pensel, Farve, Naal, Traae, Lest,rc. Jeg vil ey tale om visse 
Kunster og Haandvcerker, som sildigere ere indforte og endnu daglig 
drage mange fremmede, sårdeles Tydste Mastere og end flere Svenne 
herind, saasom adstittige Klade-og Silke-Vevere, Strompe-Strik- 
kere, Bogtrykkere, Cortun Trykkere, Urmagere, Instrumentmagere, 
Papirmagere, Steenhuggere, Kaaberstikkere, Gartnere, Bysse- 
Smtdde, (*)  og andre deslige, som vi nu efterhaanden have god 

Forraad

(*) Byfse-Smidde og andre Gevver-Magere af Tydst Nation udgksre nu en Colonie 
paa et Par hundrede Mennister, boende i Tie-Kisb-Gogn ved Hclsingser, og at de Tydste af 
Arilds Tiid her til Lands have »«ret sig med at forfærdige adstillige Krigs' Vaaben og deslige 
Redstaber, det sees blant andet deraf/ at Saxo Gramaticus Lib. XII. p. 244. edit. Stephan; for« 
teeller, hvorledes den oprsriste Printz -Harald Loesie ikke kunde fordrives af sin Fcrstning Haralds« 
borg ved Iise-Fiord, fsrend de Tydste som boede i Rostild, havde paa Kong Erich Emunds 
Begiering, sorfverdiget saadanne Muur-Braekkere, ved hvis Hielp beineldte Castell blev saaledes 
knuset, at Harald saae sig usikker deri og om Natten flyede deraf, men siden da hand fik Over- 
haand igien, hevnede sig haardeligen paa hine Tydste Kunstnere, i det hand lo- deres Nrrser as
stivere. A Saxonibus, qvi Rosfcildiæ degebant, tormentorum officia mutuatus, domcfticas vires 
externis cumulavit ingeniis. Qvippe Noftri, rerum adhuc militarium rudes, raro talium ufu 
callebant. Interea Nicolaus, Haraldi Theutonicorum fupplicia exigentis, precibus
inclinatus, Roskildiam irrupit, comprehenfasqve in urbe germanos, incentoris arbitrio mulctan- 
de 8 dimifit. Qyos Haraldus, tum qvia tormentorum opifices, tum qvia de talla nece fiia glori- 

antes
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Forraad af, og ikke saasom fordum tor ved at forskrive. Mm af 
Begyndelsen have alle de som dreve den Slags Håndtering blant os, 
varet og ere endnu for en ftor Deel, af Tydst etter Franst Nation.

§. VI.

Hvad Handel og Kiobmandstab angaaer, da har samme 
lange siden draget mange Fremmede herind, sårdeles fra de Tydste 
Hansi-Stader, som alt forlenge beholdt det Monopolium, hvilket de 
tilfnigede sig i de Vankundtgheds Tider, da vore Forfadre, ligesom 
Resien af de Nordiste Folk, forsommede denne Naring. De Dan
ste fore til Goes, enten attene for at fiste, etter og at ove Soe-Re
verie, som den gang passerede for et arligt Haandvark; Mod En
den af det tolvte Seculo, eller under Kong Canuto VI. da den Tyd
ste Nation fordrev'den Vendiste, og bemastrede sig de Stader om
kring Mer-Soen, begyndte den ogsaa at faae Indpas i Dannemark, 
og der at udhokkre sine Kiobmands-Vahre. Saa siger Pont anus 
Lib. VI. pag. 292. Cumqve tum Simul Vandaliæ Urbes, Lubecha, 
Hamburgum, Roftochium, & Stralefunda, a Saxonibus vicinisqve 
Theutonis exaugeri atqve freqventari client cæpta, illis etiam 
permilia erat apud Danos Negociatio, qvæ indigenis, feu Vandalis 
ipfis, utpote Chriftiani Nominis ac regni Danici perpetuis hofti- 
bus, haud qvaqvam concedebatur. Saa var det da Hedenstabet, 
som indtil den Tiid, havde udelukket hine Staders Indbyggere, 
men Chriftendommen som aabnede dem Deren til at handle her, og 
deels at nedsette Kg iblant os, dog ikke altid saasom bestandige Bor
gere, men attene saasom Factorer, hvilke her til Lands kaldtes Ud
liggere, og med et andet Navn peber-Sverme, fordi de soldte 
sardeles adstittige Spicerier, af vilke Peber den gang var det sad- 
vanligste. Siden er det Navn peber Svend brugt til at betegne 
en gammel ugiftet Mands-Person. Thi det var de Tydste Hus

bonders
antes audierat, extrema narium parte prxcifa, deformes reddidit, percontatus, an Haraldus eo
rum fuerit jaculis interfectus. Hvorledes Keyser Lotharius fibctt antog sig fttlC tpbfFt 8ands-M<kNd, 
stiont det var underligt, at hand befattede sig med dem, da de vare Danstr Undersaatter boende i 
Roskild, derom ser noget mere i jto. Grammii Notis ad Meurjii Hid, Dan. edit. Florent. 1746. 

p. 253, b.
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bonders Politike, her ligesom endnu pan Comtoiret t Bergen, at 
ingen af deres udsendte Factorer etter Udliggere, som holdte Vahre 
fall paa fremmede Stceder, torde gifte sig der, eller flaae Rodder i 
fremmede Lande, og derved aabne Synene paa Landets egne, etter 
loere dem en Handel og Ncertng, som Hanse-Stcrder attene ville 
have sig forbeholden; Til den Ende havde de i vore beste Danske og 
Norffe Soe-Stceder, deres saa kaldte Compagnie-eller Handels» 
Huuse, og derhos et sintret Selffab afKiobmands-Karle, som skutte 
passe paa Nceringen, sattte Prisen og mage det saa, at Profiten 
blev deres egen. Dette varede ved, indtil det 16^ 8ecuii Begyndel
se, u-anseet at Kong Waldemar Atterdag og sieere Konger indsaae 
nogenledes den Skade, og begyndte at klippe de Tydskes Previle- 
gier, ved een og anden Leylighed. Kong Chriftian II. Som var 
Borger-Standen ikke mindre kloer, end Adelen forhadt, saa og, iAn- 
ledning af sit Giftermaal, de Nederlandske Kiobmcend langt mere 
end de Sstersoiffe bevaagen, toenkte alvorlige« paa, at skaffe en For- 
andring i denne skadelige U-orden, begyndte ogsaa baade i Kloben- 
havn og Helsingoer, at trykke de Tydskes Compagnie, som ville vce- 
re neften independent, og adskilt fra det Danske Borgerffab. Af 
deres Forsamlings Stoed, har Csmpagnie-Stroede her i Kiobenhavn, 
endnu sit Navn, ligesom ikke langt derfra, Hyffen-Strcrde Qyafi 
Haufchen-Strcrde, kaldes deraf, at imellem gammel Strand og 
Vimmelffaftet ftode den gang mange smaae Hytter og Kramboder, 
i hvilke de Tydske Peber-Svenne holdt deres Vare Fall om Som- 
meren soerdeles, da mange afdem droge hiem om Vinteren til Lybek 
og Rostok.

Hvad nu Kong Chrift.lL som for er meldt, havde i Sinde, 
det begyndte Kong Friderich l. etter egentlig Rigens Hoff-Mce- 
ster Mogens Giöe, fom en treflig Patriot, baade for Kirken og Sta- 
ten, at sette i Voerk. Grunden lagdes in Augufto 1526. da efter 
A. Hvitfeids Ørt) T.II. p. 1294, blev besiuttet, AtdeTydffe intet 
sirrdeles Tompagme skulle have til Zvi-benhavn, men de Tyd
ffe Borgere ffulle vcrre i Tompagnie med de Danffe. Hvad 
Breve som de Tydffe derpaa tilforn havde haft af Kong 

Thrift.
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Christ, i. de lydede med forbehold. at forandre og tilsette. 
Dog hvilke Tydffe som ngifte ere, de maae holde dem et Coin- 
pagnie rc. Af de sidste Ord sees noksom, at allerede den Gang en 
Deel Udliggere eller Peber-Svenne, havde overtraad deres Regel, 
om ugift Stand, eller taget sig Hustruer, saa velsom Huus og Boe> 
Perl i Kisbenhavn, ligesom det samme efter haanden skeede paa an
dre Stceder i Kongens Lande, undtagen i Bergen. Her bleve de 
Tydffe paa Contorret af Lehnsmanden Chriftopb. Wafchendorf vel 
temrnelig ydmygede, og ved Trusel med den ncerliggende Kastnings 
Canoner, tvungne til Subordination! andre Henseender. Men ind- 

. til denne Dag, tor deres Handels-Forvaltere ikke gifte sig, uden de 
forlade Contoiret, og nedsette sig i Byen som Borgere. Ja ester 
at nu ncrsten det gandffe Contoir horer Byen selv tis, saa finder man 
dog sin Regning ved, at besette alle Handels-Stuer, ikke nred Nor- 
ffe Drenge, fom kunde have alt for mange Bekientere eller 
Drage-Dukker i Byen, men rued Tydffe Loere-Bm scher, af hvilke 
Aarligen indkomme nogle Snese ja Hundrede, og det uden Landets 
Skade, thi naar de have udtrent og ville nedsette sig felv som Bor
gere, da gifte de sig med Norffe Piger, og deres Afkom udgior nu 
nogle hundrede gode KiobmcendS Familier i Bergen. Paa visse 
Maader kand man sige, at det er gaaet ligesaa her i Krobenhavn, 
og gaaer stråledes endnu til deels, da Krcemmerne, af Frygt for en 
indfodt Drengs Fristelse til Utroffab ved Samfund med de omtalte 
Drage-Dukker, allerhelst forffrive sig Loere Drenge fra Tydffland, 
eller i det mindste fra Holsteen.

§. VIL
J Anledning af det forste Norffe Solv-Vcerk, som under 

Kong Chrift. in. blev optagen i Tellemarken, indkomme fra Sach
sen, efter Nie. Kragn Beretning, in Annal, p. 204, en deel Tydffe 
Berg Folk, men samme forltgtes ilde med de Norffe Bonder, som 
ey forftode deres Sprog, hvor over blev et Opror, som kostede nog. 
les Liv. Siden gik det bedre, da Kong chrift. IV. 1623. atter lod 
indhente den Colonie af samme Slags Folk, hvis Afkom endnu boer 

Dd paa 
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paa Kongsberg og der holder Guds-Tieneste t deres Lands Sprog, 
endffiont de loenge siden ere blevne Nordmand, hvad den ftor sie 
Deel angaaer. (*)

(*) Nylia bar jeg hort', at he» tydste GudsDcneste i Kongsberg er afssaffet, fiOt'» 
8rn Ht gandffe overfiodig og for de allerfleste uforflaaeiig..

I Helsingeer har Tydffe og Nederlandffe Kiobmcend, fra 
Chrift. IL Tiid af, haft en temmelig Colonie, men ilden Frid.II. 
Tiid, en Kirke og Tybff Guds-Tienefte. Saa indkomme og under 
Kong Frid, III. Midt i forrige Seculo, adskillige Familier af 
famine Nation til Fridericia i Jylland, hvilken da nylig anlagte 
Stad Hoybemeldte Konge gierne ville fee peupleret, og til den En
de forundte, ikke allene de Tydffe Lutheraner deres egen Kirke og 
Guds Tienefte, men ogfaa de Reformerte og Roman Catholffe de- 
res, hvorfor nceften den halve Deel af bemeldte Byes Indbyggere ere 
fremmede af Tydff og Fransk Nation, om hvilken sidste herefter ffal 
folge nogen mere Beretning.

At i dette Seculo, sikrdeles i de sidste 20 Aar, en temmelig 
stor Ntcengde af fremmede Fabricanter og andre Haandvcerks Folk, 
deels forskrevne, deels kommende af deres egen Drift, have nedfat 
sig i adffiliige Danske Byer, men sirrdeles her i Kiobenhavn, er 
noksom bekiendt, og hvormeget de have foroget Folke-Mcengden i 
denne Kongel. Resident) Stad, fluttes blank andet af Huusleyens 
hoytftigende Priis, saavelfom af den nieget forogede Confnmprion, 
Vil man fette denne kiendekige Tilvextes Grendsir lidet bedre ud, 
da kand det siges, at Kisbenhavns store Ildebrand og nye Opbyggelse, 
siden A0.1728, famt den kort efter foretagne nye Slots-Bygning, har 
hentet Haandvcerks Folk i tusinde Tall her ti! Stedet, og at ellers 
den store For-andring pan Bygninger, i faa kort Tiid, ikke havde 
voeret mmlig.

§. vur.
Den treble Hovet-Anledning til fremmede Nationers Mod- 

tagelsi i Hans Kongel. Majestccts Lande, har voeret udenlandff Re- 
ligions
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ligionsKrig, Forfslgelse og Samvittigheds-Tvang. Ved Reforma
tionens Fuldbyrdelse eller:Kong Chrift. III. Regierings forste Aar, 
tabte Landet en Deel Indbyggere, fterdeles Moncke og andre Geist- 
lige afdet Slags,som heller ville fravige deres Fcederne Land,end deres 
Fcederne Tradition, og Overtroe, i hvad man end sagde dem om Pave- 
domets Nyhed og Luther: Lcerdoms Overeensstemrnelft med den gamle 
Bog Bibelen.Derimod indfandt sig i hine flygtiges Stoed,udi Hoysibe- 
meldte Konges sidste Tider, ved Haab om Religions-Frihed her at vin
de, adskillige storre og mindre Flokke afFremmede,meft Tydffe ogNe- 
derlandffe Folk. Jeg vil ey tale em de fra Engeland fordrevne Exu- 
lanters Reift-Selskab, som under Anforelse af den Polske Baron 
Johannes] a Lafco, Ao. 155z. ankomme til Helsingeer og i samrue 
Aar maatte remme Landet, efterdi man ikke fandt deres Lcrrdom 
overeeneftemmende med Lutheri Lcrrdom og den almindelige Vel- 
fterd/ hvorom in Annalibus er anfort det jeg vidste, men stden har 
jeg med Fornoyelse seet samme mcrrkelige Tildragelse udforligere 
beskreven og documenteret i Hans Hoyccrvcrrdigheds Hr.BiffopA^- 
via Harboes lcrrde Fortale til Hr. Detlev Zvvergn Efterretning om 
det Sicellandske Clerisie. Af disse] fremmede, deels Tydske og 
Nederlandske Folk, blev ikke nogen tilbage i Dannemark, hvorfor 
de ikke heller komme i nogen ft-nderlig Betragtning paa dette Stced. 
Men det samme kand ikke siges om adskillige mindre Hobe og mange 
enkelte Faruilier, som baade kort for og efter den Tiid, indfandt sig 
her oa der i de Danske Provtntzer, og ikke saa letteligen bleve obser- 
verte, ffiont naar det skeede, deres Concilium abeundi var ligssaa 
vift som hines. Deres almindelige Ravn vare paa den Tiid Sa- 
cramemerere og øvcevmere, men etters bestode de af Reformer- 
te, Osiandrister og Anabaptister, fterdeles fra Veftphalen og Neder
land. Blant dem vare Vcevere, Tapet-Magere, Guldsmidde og 
andre gode Haandverks-Folk, hvorfor de paa adskillige Stcrder 
blant Adelige og Borgeltge, bleve vel antagne, og ikke alle ud- 
vitfte, endffiont øvrigheden omsider giorde sig temmelig Umage der
for; Thi at de allerede havde flaget nogenledes Redder her i Landet, 
fluttes blant andet deraf, at de tvende Fyenffe Prcester Mag. Chri- 
ftopher Michelfen dg Hr. Lauritz Helleffon, toge ved deres Lcer- 

r Dd 2 dom 
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tom, angaaende Borne-Daabens Forkastelse og derover bleve dømte 
til stedsevarende Fcengsel Ao. 1552, To Aar derefter, udkomme tven
de Konge-Breve met Befalning, at na ar nogen fremmet Mand be- 
gierede Bolig eller Ophold her, da stutte hand tilsporges, om fin 
Religion og sit Fcederne-Land. Nccfte Aar blev samme Befalning 
igientagen med det Klagemaal, at man fornarn, de forrige Befal- 
ninger vare ikke fnldkommeligen efterlevede, da de fremmede Folk 
endnu indfandt sig her, hvorfor dette Brev stufte offentlig anflaaes 
paa Kirke-Dørene. Endelig havde man endnu 1569 Aarfag til at 
igientage samme Klagemaal, og da at forcstrive 25 Artikler, over
hvilke alle de som ville nyde Bolig og Borgerstab L Hans K. M. 
Lande, stufte vcere pligtige til at erklcere sig. Det medfølgende 
Konges. Mandat, indeholder blant andet disse Ord hidhenborende: 
Bi Jr RIDERI (Cø den anden rc. giere vitterligt, at eftersom 
vi komme udi vis Forfaring, at meget fremmet Folk af adskillige 
Nationer begive sig ind i vore Riger Dannemark og Norge, og er 
at formode, at en ftor Deel af tennem haver en anden Troe og 
Meening om den fande Religion og rette Guds-Tiemste, end vi Selv 
og vore Undersaatter &c. Dette Slags Erulanter synes for en god 
Deel at havevceret Levninger af Johan von Lendens og Kmvperdol- 
lings Tilhoengere, som til Mynster forsøgte at oprette et eget unter- 
ligt Kongerige, og hvor disse siden kom hen, der maatte de endelig 
vcere Ovrigheden meget ubehagelige Gicester. De fif derfor her til 
Lands ingensteds Frihed, undtagen i Eidersted, hvor baade 
baptiffer og Davidjoriter, omsider bleve en Tidkang tolererre, 
under Hertugen af Gottorp. A0.1574. giordr nogle af dem sig 
saa dristige, at de offentlig modsagde Prceften i Eckelnford. Dem 
paatog sig en Herremand, ved Navn Rmirohr at omvende med 
Hug og Slag, hvorfor de flyede til Preussen.

§. IX.

Men ligesom det er venteligt, ak en god Deel afdiffe mange 
fremmede, saasom adspredte i alle Danske ProvinHer, efterhaanden 
kod deres Secttriste Mdkierhed fare, og forstøde sig til at antage 

bemeld-
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bemeldte Articulos, de qvibus interrogabuntur peregrini, og folge- 
[igen vandt Borgerffab saa findes det ogsaa, ar derforuden mange 
andre Fremmede, mod det fiette Seculi Ende og i Begyndelsen af det 
folgende, indfandt sig her, og uden nogen Vanffelighed, bleve mod
tagne, efterdi de allerede vare Lutheraner, som for deres Bekien- 
Delses Skyld, maatte remme, deels viste Provintzer t Tydffland, 
hvor Religions-Freden ikke forend Ao. 1648. blev udvirket, deels og 
fornemmelig, vare de Lutheraner fra Antiverpen og andre neder- 
landffe Stader, hvor Hertugen af Alba ftrcrbte at indfore den 
Spansse inqvifition, og med sin ret tyranniffe Adfterd, drev man
ge Tusinde got Folk ud af Landet, som saaledes blev blaattet for Ind
byggere, at endnu urange store Stceder i Brabant og Flandern staaer 
halv ode. Af diste droge vel de allerfleefte til Holland, hvor man 
ved Vaaben forsvarede sin Samvittigheds-Frihed, men en god 
deel andre fegte De Proteftantiffe Provintzer i Tydffland, saa og de 
Nordiffe Kongeriger, sårdeles det nccrmeftliggende Dannemark. 
Udi Flensborg og flere Schlesviffe Byer, nedlods sig mange, deels 
velhavende Familier, hvis Borne-Bom endnu vide god Rede for 
deres Andkomst. Til NorreIyllanv droge ogsaa nogle, sterdeles til 
Aarhuus, hvor deres Anforer omsider blev Borgemcrster og var 
Stamme-Faderen til de Wormers berommelige Familte. Men i 
Hclsingoer og fornemmelig i Kiobenhavn indfandt sig de fleefte, og 
fik derover Ao. 1585. egne Kirker og Guds- Tienefte, i det Tydffe 
Sprog. Paa et Stced t mine adverfariis finder sig dette at vare 
ffeet io Aar tilforn, nemlig 1575, da maaffee nogen Begyndelse 
dermed kand vcere ffeet, efterat St. Petri Kirke, siden Ao. 1536, 
havde varet brugt til at stobeCanoner i, men Ao. 1585. synes det, 
at den Tydffe Meentghed i Kiobenhavn ordentlige« er etableret. 
Siden finder jeg nf Ao. 1618. og 19. den gang mange fleere af sam
me Nation, som flyede fra Tydffland for den begyndte Rekigions- 
Krrg, Indfandt sig her, er St.Petrt bleven en ordentlig Sogne- 
Kirke, og har faaet tvende Proester, samt ligefaa mange Pmdike- 
ner fom de andre Kirker, Froe-Pradiken undtagen.

Dd 3 Ao. 1621.
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Ao. 1621. Maae man i Kwbenhavn have formerket en ny 

Lilvext af Fremmede, som her indkomme, og ikke alle vare Luthe- 
raner, hvorfore Biskopen D. Johan Refenius, efter Kongel. Ordre, 
sammenkaldte i vor Frue-Kirke, alle saadanne Fremmede, som ikke 
holdt sig til vor Bekiendelse, og sagde dem i Kongens Navn, at de 
enten maatte blive Lutheraner, eller og remme Byen. De som an- 
toge saadant Vilkaar, giorde Eed paa forbemeldte 25. Artikler 
pro peregrinis, hvilket alle ikke synes at have giert. I urine adver- 
fariis heder det: Qvam Conditionem qvi eligebant, in Frid. II. de 
religione articulos jurabant: Nie. Slange siger, in vita Cbrill. IV. 
1.1. p. 402. At den Examination af Biffopen blev anslillet i nog
le Dage, og at af Haandvcrrks-Folk fandtes endeel Menoniter og 
Vedder-Debere, som strax bleve advarede, ittirm en As Tud, at 
forlade Riget, og under hoy Straf, siden ikke der <it: lade sig finde. 
Om andre dissenterende meldes her ikke, at de tillige bleve üdviiste, 
dog tvivler jeg ikke paa, at nogle Reformerte saavelsom Romansk 
Catolffe, den gang ogsaa indfandt sig her, ffiont ingen af Deelene 
havde nogen offentlig Guds-Tienesie. Om nogle af diffe have giort 
Eed paa Artiklerne, eller om deep vare angivne, findes ikke.

I Betragning af denne noye Varetcegt, somscrrdelesiKong 
Chrift. iv. Tiid/blev holdet over Bektendelsens Eenighed her til Lands, 
lynes det ikke meget rimeligt, ak hoystbemeldte Konge ffulle have in
viteret de fra Holland emigrerende Armimaner, til at nedsette sig 
i Glükstad, ligesom Hertug Frid.ill. af Gottorp 1619, havde ind
kommet dem det Stced, paa hvilket en saadan Hollandsk Colonie 
opbyggede den liden nette og ncerlomme Bye Friderickstad, hvor de, 
saavelsom siden Menontsterne, item nogle Nederlandske Papister paa 
Nordstrand eller Pilvorn, nyde tillige med Landets egne, bestandig 
Religions-Frihed, visende sig at vcere et fredelig og flittigt Folk, og 
om den Colonie har jeg allerede tilforn meldet noget lidet, saasom 
et Tilheng ved Amagernes Historie. Angaaende Kong chrift. iv. 
Forset om at sanke fremmede Indbyggere uden Religions Forfficrf, 
til den af ham anlagde nye Glüchftad ved Elben, hvor og nogle frem
mede virkelig henflyttede, da holder jeg det ikke saa urimeligt, fom
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Lakmann. Tom. II. p. 468. naar hand meener, det var ikknns 

Pralerre at Cafp. Barlæus in Epifi. Pavenet, ad Conf ad. Provine, ordines, 
ffrev saaledeS/ Invitant ad fe, qvos vos faftiditis, Danus, Svecus <x 
Holfatiæ dux, item jCP Uytem Bogardus, til Corn-. Ebrftium. de Nea- 
poli, qvam Rex Daniæ Moliri Dicitur, (Gluchftadt) aliqvid etiam 
Nobis innotuit, eftqve jam illis in Regionibus, qvi illius Regis Ani
mum ten rare decrevit, noftro autem nomine, aperte qvid agere, hac
tenus minime Confultum putamus. See Limborg Epifi. Eccles. 3c 
Theo!. p. 613. %

Ao. 1632. Er her til Sicelland ankominen en deel Erulan- 
ter fra Böhmen, riden Tvivl saadanne Böhmffe eller Mähriffe 
Brodre, font Papisterne, i den langvarig Religions-Krig, havde 
fordrevet af deres Fcederne-Land. Jeg foger forgieves t mine ad- 
verfariis orn det Sted, paa hvilket diste have nedladt fig, men der
som ikke min Hukommelse feyler.alt for meget, da har jeg nogen 
Steds last, at de fik Boepcel i Kiege, hvor dog nu ikke haves nogen 
Efterretning derom. Alt hvad'jeg veed tilvisse, er at Biffop §ok 
Pauli Refenius, i et Monito Synodi Roeschildenfis, giver Preksterne 
den Formaning, de maatte ftrcrbe efter beste Formue, at hielpe disse 
fattige Folk, hvilke af det Vittenberffe Univerfitæt vare hannem 
recommderte, saa at enhver Prcrft til hannem indsendte den dem be- 
ffikkede Hielp, hvilken ikke kunde vare ringere end een Specie-- 
Daler.

Ao. 1685. da det navnkundige Nantiffe Editt, som forsikrede 
de Reformerte i Frankerig om -deres Religions-Frihed, af Kong 
Ludov. XIV. blev ophcevet, indkom her til Kiobenhavn en god deel 
Franfoffe Fmnilier, sour i Faveur af hendes Majeff. Dronning 
Charlotte Amalia, ikke allene fik frie Religions Kvelse i en egen Kir
ke, hvis Bygning Ao. 1688. blev ftrrdig, men endogfaa 20 Aars 
Frihed for personlig Skat og Paaleg, samt visse Fortrin, i henseen

de
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de til Tolden og Grundstatten for dem som Dille bygge Huse. See 
Lundorp. Acta Publ. Tom. XII. p. 1)6.

Hoystbemeldte Dronning, som var af deres Kirke, giorde 
derhos en saadan Stiftelse, at de sire Reformerte Plcrster, nemlig 
tvende Franste og tvende Tydste, stntle asen fastsat Capital, nyde 
aarligen hver 400 Rdr. og ved Testamente forogede hendes Maje
stät omsider Gaven til 500 Rdr. Aarlig for enhver, lod ogsaa op
bygge 4aode Prceste Boliger, neft ved Kirken. Af Tydste og Hol
landske Reformerte, var allerede en tennnelig Menighed her tilforn 
som fegte Guds-Tr'eneste hos frennnede Ministre, og da disse nu fik 
deel i den Naade soin hine fattige Refügiez egentlig var tiltcenkt, saa 
forpligtede de sig til, at give Aarligen iQoRdr.-til den Franste Me
nigheds Fattige, saalenge som samme behovede det. Hvem de for- 
sie Franste Familier vare, sees af nogle Breves Underskrift, scerde- 
les af eet dateret paa Jule-Dag eller den 25. Dec. 1685. Saa og af 
en anden Fortegnelse fra famme Tnd, hvor folgende Ravne fiades 
foruden Prccsternes. Frid. Charles Comte de Roye, de la Roche- 
faucault, Marechal des Armées, Mohfr. Rambouillet dela Sabblie- 
re, Danty, Les Junies, Girmay, Frid. Henry Marqvis delaforeft, 
Henry de Cheufles, Sufanner, des Loges, de la Pottrie, de Buy, 
du Perron, La foiTée, Nizet, Abr. de Lys, Theod. Colas, Dre- 
lincourt, Terial, Daniel Schalck, Denis Piengart, Jean Grim pre t, 
Jaqves vallon, Nicol. Dumor, Philippe Beaucourr, Jean Linefeer, 
Henry de Moor. Kort efter, neml.1694. sindes Personernes Tall t 
den Franste Menighed at have vceret 215 af hvilke z6ftode i Kongel. 
Krigs-Tienefte; deres Prcefter have vceret Monfieur Mesnard til Ao. 
1699. La Placette 1711. en Mand af meere en stkdvanlig Fortieneste 
og Retsindighed, le Blåne. 1709. de St. Ferol 1708- de Loges, 1712. 
de laTourdalies, 1711, Martin, l72OEyraud 1743, Mourier 1754, 
Eyraud siden 1743. Mourier siden 1754. be tvende sidste have succe
deret hver sin Fader i Embede og berommelig Forhold. Af Ey
raud har jeg disse Efterretninger, og takker ham meget derfor paa 
Publici Vegne.

IAn-
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I Anledning af disse Franfosse Refugiez, indkomme bande 

tillige, og siden. Aar for Aar, mange flere Reformerte af Tydss 
Nation, fra Pfaltz og andre Lande, faa at den Tydsse Mrenighed 
ml overgaaer den Fransse, bande i Tall og formue.

Ao. 1720. bekom en anden Reformert Colonie af Fransoss 
etter egentlig Vattonss Nation, frie Boepcrl ogReligions-Gvelfe udi 
Fridericia t Jylland. Anledningen dertil gav en Oberst -Lieutnant 
navnlig du Boulet, fom fogte faadan Frihed for disse Folk, hvilke 
den gang boede i det Brandenborsse, menbegierede, formedelst deres 
Borns Udssrivning til Soldater, at emigrere til Dnnnelnark, hvil
ket og sseede i folgende Aar, da nogle og tredive Familier, som nu 
have formeret sig til dobbelt saa mange, ankomme i bemeldte Stad, 
og fik Anviisning paa frie Bygge-Pladser, samt nogen Hielp til 
Bygningen selv, derhos en deel Agre paa Byens Marker, som 
blev Borgerssabet gotgtorte, item 20 Aars Told • Frihed for deres 
Plantages Producter, en Dommer af deres egen Nation, og 300 
Rdr. til aarlig Lon for deres Proeft, hvilken forst var Monfieur 
Jean Martin, som baade agerede deres CommilTaire og deres Stele- 
Sorger, siden David Moutoux, derefter Jaqves Bovet og nu Moife 
Hallard, hvilken sidste har vceret saa god at meddele mig denne Ef
terretning. Den Fransse Kirkes Bygning i Fridericia blev fuldem 
det Ao. 1735. som sees af en Latinss Opssrift paa Frontespicen, 
hvor Kongen og Dronningen takkes for deres Velgierning mod Co- 
lontsterne. Disse arbeidsomme og sparsommelige Folk, hvilke nesten 
alle komme dertil Stedet, ligefaa fattige fom den vandrende Jakob 
med Staven i Haanden, men nu ere velholdne og til deels at regne 
for nogle af Byens bedst bemidlede Borgere, tiene til Beviis paa 
flige Coloniers store Nytte, i det, at Landets Egne undertiden af 
dem toere bedre end tilforn, at benytte sig af deres naturlige For
dele. Deres egentlige og attermeste Hamering er at plante Tobak. 
Dette har Stadens Borgere loert dem af, saa og siden besaaet deres 
Agre, til Forandring, hver tredie etter fierde Aar med Hvede, hvil
ken her geraader nok saavel sonr i Laattand, og fast bedre. Derved 
er bemeldte Agres Priis stegen saa kiendelig, at en Lod Jord, som 
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Ao. 1720. kostede IOQ Slette Daler, glelder nu zoo Rdr. ja ikke al
lene Stedet som de boer paa, rnen ogsaa nogle Ejere i omliggende 
Provmtzer, bar af Dem lcert at benytte sig bedre af deres Jorder, 
baade til Tobaks Plantning og anden fordeelagtig Soed.

§. XL
Endnu er Lil overs den fierde Post af det Slags, som jeg i 

Begyndelsen sagde at have givet Anledning til at peuplere Dan- 
nemark med en Blanding af fremmede Nationer og Folke- 
Fcrrd, nemlig Herre-Skifte og Kongers saavelsom Dronningers 
Indhentelse fra andre Lande, da begge Deele i Fordum Tiid har 
banet Venen for mange Fremmede, sårdeles af Tydss Nation. 
Dog er denne Classe af Landets nye Beboere den mindste, i henseen- 
de til Personernes Tall, ligesom det er den storste, hvad Anseelse 
og Velstand angaaer, thi de Personer som ved den Leylighed ere 
her indkomne, bestaaer fornemmelig i adelige Familier med deres 
Betientere.

Naar a HvitfeU t. i. p. 147. giver nogen Beretning om den 
Dansse Adels Herkomst, sterdeles fiden Waldemar! i. Tiid, da stger 
hand blant andet stråledes: Megen Adel er og hid indkommen 
i Riget fra Tydskland, som tilforn var beadlet der nde, efter 
at Rougerne raadede for Lånte Venden og brugede i deres Tie- 
nefte fremmet Folk. Til disse Ords Bestyrkelse vil jeg anfore nog
le Erempler, ssiont ikkuns faa af mange. Saaledes siger Hvitf. 
ib. p.395. Ao. 1317. haver Margref Waldemar til Brandenborg 
og Lusitz udgivet fit aäbne Brev, "at hand haver lovet K.Erik, at 
"allede Riddere og Vasaller i Slaven og Tydssland, sombave tient 
"K.Erik og hans Anhang i denne Krig imod hannem, ssal hand 
"stye deres Gods iglen, og forhandle hos andre Fsrster, at de ssal 
"iglen bekomme hvls Lehn-Gods de af dennem havde havt, og ikke 
"hindre dem derpaa. Ville disse ogstia heller blive NB. hvor de ere 
"hendragne, og selge deres Gods, da maae de det glsre, inden ti 
"Aar, og da ville vi forssaffe, at de som ktobe ssulle uyde samme 

"Gods
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"Gods med flig Frihed/ som de der^ soldte det^aätte". Disse Ordvise! 
at ligesom K Erik Mendeved, efter foregaaende pag. 390 havde 
Ao. 1316. sendt 7000 Mand til Straalsunds Beleirtng, under hans 
Marschalls Hermann von Glichen Commando, saa vare, den gang, 
mangeMecklenborfle Pomerfle og Brandenborske Adels-Momd i Kon
gens Tieneste, og derved forbrod deres Lehn og andet Arve-Gods 
under Hertug Waldemar af Brandenborg, item at endfliont den
ne lovede at tage dem tilNaadeigten, saa troede de ikke alle Freden, 
men betingede sig heller det Mlkaar at kunde selge deres Tydfle 
Lehu og Landgods, for at sette sig ned i Dannemark, hvilket vente- 
ligen ogsaa er fleet.

I det si)v Aar lange Interegno, som fuldte efter K. Chrifto- 
phorili. bekiendte Skiebne, indkomme mange baade Holftenfle og 
Vendifle Herrer i Dannemark, hvilke efter Hvitf. Klagemaal, p. 
463. holdt ilde Huns, saasom Pants-Herrer. Scerdeles var Grev 
Gerhard, Henrich og Johannes hvis beflikkede Lehns-Mcrnd brugede 
et fremmet Tungemaal og Holster Ret, men ikke den Danfle. Saa 
ilde havde K.Ohriftoph. holdet Huns, at alt Kronens Gods paa et 
par Slotte noer, var bleven forpantet og afstaaettil fremmede Gre
ver og Herrer, hvorimod Kongens tvende Sonner, Ottho og 
Waldemar maate romme Landet. Hine Panthavere indforde nu 
saadanne Folk, fornemmelig af Adels-Stand, som de kiendte og kun
de betroe deres Slotte og Foestninger, folgelig komme alle Kronens 
forlehninger i deres Hcender en Ttidlang, og efter at Kong Wal
demar Atterdag, omsider kom tilbage paa sin Fcedrene - Throne, 
da varede det lcrnge nok, ferend hand ester haanden fik alting tilbage i sin 
forrige Skik, som sees blant andet deraf, at de tvende Nationers Folk 
oste holdt smaa Feldt-Slag med hverandre, da de Tydfle snart giorde 
Udfald af deres faste Slotte, og overrumplede Land-Manden, snart 
denne dem igien, saasom Ao. 1343. da 300 Tydfle t Sicrlland, som 
nyligen havde brcendt Kroge, og fanget Hr.BoeFalk, samt flaget 
hans Folk ved flasse Moste, ftrax efter bleve flagne af de Danfle, 
som drcebte 300 Tydfle paa Stedet, Hvitf. p.480. Item at Albert 
von Often 1346, holdt Slag til Kiobenhavn, med den unge Mas- 
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qvard Schar og blev ham overlegen, idem, p, 493, At jeg ey skal 
tale om, hvorledes det allerede tilforn var gaaet Grev Gerhardo 
Caivo selv, da hand i Randers blev overrumplet og drabt af den 
Iydffe Herremand Niels Ebbesen.

I Kong Erici Pomerani Til'd, bleve ligeledes nogle Vendiske 
Herremand boesatte her til Lands, ikke allene ved Anledning af deres 
Krigs-Tienefte, mm ogfaa sårdeles derved/ at hand, efter Stan
dernes gientagne Klagemaal, indrommede til Hertug Bugislaf de 
Slotte Nyeborg, Hagenffov, og Hintzgavel, item til Hertug Bar
min Aaleholm og til Grev ^icslaf Rafnsborg, hvilke des foruden 
fik frenimede Krigsfolk til Forsvar. Den gang mener uran, som 
Hvirf. ffriver p.792, at det Stetinffe Huns er bygget i Odense, 
og for got anseet, at Adelen skulle indflytte og boe i Kiobstadcrne, 
saa at det andet Folk maatte desto bedre holdes t Hertug Bugislafs 
Lydighed.

Under Kong Chriftophoro Bavaro, fik den Danske Noblefle 
en ny Tilvext af Beyerske og andre Adelsmand, som deels vare i 
hansFolgeffab fra Beyren, deels fik Tieneste og Forlehninqer under 
ham, hvoroln Hvitf. siger p. 838. De Danske og Svenske lode 
ilde med ham, at hand havde faa mange Tydffe i Gaarden, 
og fik dein Lehn, rblant, diste vare, efter samme Autors Ord, 
p. 841. de pasberger og poistcker. Andensteds finder man de 
Brockenhuustr, Skeler/ walkendorfer og flere at henregnes til 
samme Claste. Men af dem som i de forrige Kongers, sardeles 
siden K. Erich Mendeveds Tiid, ofte findes navnte i Danfte Bre
ves Underskrifter, ere adffillige endnu her florerende Familier, saa- 
som Bulow, Devitz, Holst, Lutzdw/ Molch/ Osten, Pentz 
plefse, putbufch, Vireck og flere.

§. XIL

At med Kong Chriftiano I. nogle Tydske Familier skutte va- 
re fra Oldenborg indkomne, finder jeg vel ikke udtrykkeligen, dog 

formo-



Om nogle Soloniers Fortxlankelse i Dannemark. 221 
formodes at hand, ligesom sin Formand, har haft Anledning nok 
til at soge sig et Folgessab af Landsmand paa Reysen til et frem, 
met Land. Da Holsteen, ved denne Konge, kom under Dannemark 
iglen, saa gav og dette Anledning til, at under de folgende Hoylof- 
lige Konaer af det Oldenborgske Huus, ingen Forsstel er giort paa 
den Dansse og den Holftensse Noblesses Adgang til Betieninger 
ved Hoffet og i Armeen. Ligeledes har den ncrrboende Mechlenbor- 
ffe Adel, deels ved sit crldgamle Slagt-og Svogerffab med den 
Dansse, deels ved tvende Heystpriselige Dronningers Indhentelse 
fra det Land, fundet narmeft'Adgang til Dannemark, og der storste 
deels giort god Lykke, saa velsom vrist god Tieneste og Troskab.

. §. XIII.

Hidindtil bar jeg anfort en kort Hiftoriff Opregnelse af de 
vigtigste og meest bekiendte Exempler paa fremmede Folkes Ankomst 
til Dannemark, og deres Blanding med vores Nation, ved Anled
ning af adffillige Tilfalde, saavidt som samme ere mig bekiendte. 
Hernaft bar jeg lovet at anfore noget saadant, som henhsrer til Be
svarelsen af det Hovet-Sporsmaal: (Dm det ogsaa er gavnligt 
for et Lands gamle og egentlige Indbyggere, at saadanne 
fremmede Nationer, udi mindre eller st-rre Tal, nedlade sig. 
blank dem, til Deelagtighed i famme Lands Forderte.

Hertil svares mr forst i Almindelighed dette, at La efter Sa
lomons Weening og alle Tiders Forfarenbed, et Lands Styrke og 
en Konges LEre beroer paa Folkets Wangde, (hvilketbedst sees i Hol
land og fleere Republiqver af Wen Udftrekning, men dog af stor 
Magt, Velstand og Stridbarhed, folgelig af den almindelige Hielp 
baade i Freds og Krigs Tiid) da kand bemeldte Slutning ikke tages 
i Tvivl, Cæteris paribus, eller saa fremt som ikke derhos indfinder 
sig noget Tilsoelde af saadan ond Virkning, at den befrygtede Ska
de virkeligen veyer op imod det forventede Gavn.

C e 3 Der-
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Derncest er mit andet almindelige Svar dette, at her forud 

maae afgiores, enten de omtalte Colonifter komme fra et Land og 
Folk, fom er mere fleben, vittig og forfaren, end det Folk somde blande 
sig i, eller og, at det font er tvcrrttmod haver Sted? Setter jeg det 
sidste Fald, nemlig at en mindre fleben Nation indblander sig t den 
fom har bragt det vtdre i Kundffab og Duelighed, da er Blandin- 
gen ikke ftrax gavnlig, i alle Hensigter, endffisnt den med Tiiden 
kand blive det, nemlig da, naar jeg fetter/ at disse Nyeboere loere 
det Gode af deres bedre Naboer, eller forbedres i Omgang med dem, 
og siden hielpe dem med foelles Krcefter, men ikke, dersom de blive i 
deres stettere Tilstand, og forarge andre med sig felv, hvilket sidste 
kand have Sted, naar disse flette Gicefter komme i faadan Mcengde 
og med faadan Magt, at de fpille Master i Landet. For Exempel: 
da de Barbariffe Nationer Gother, Vender, Longobarder og deres 
Lige, idet femte og siette Seculo, indtroengde sig i det polerte Italien, 
undertrykkede de Romere felv, forvirrede deres Sprog, forqvak- 
lede deres Bygninger, fordervede deres Smag paa Konster og Vi- 
denffaber, og altfaa formorkede Landets Lys, i freden for at lade sig 
felv oplyfe derved. Eller og, da de Araber og Morer fatte over fra 
Afrika til Spanien, og der fpillede Mcester, baade over Kirken og 
Staten? fordervede de aldre polerte; Romerffe Colonier og ind- 
forde vel nogle Philofophiffe Griller ved en Arabiske Overfettelfe af 
Aristotelis Skrifter, men langt mere Blindhed og Overtroe ved Al
koranens Fabler, item Afriffansk Stolthed, Dovenffab, Bedrage
ne og Roverte.

§. XIV.

Men tvert imod denne Forandring fra det bedre til det ver
re, ved fremmede Nationers Blanding, fettes her det muelige Fald, 
at en mere fleben og bedre oplyst Nation, ved Guds Styrelse, kom
mer ind i et Land af ringere Lys og Kundffab, og da er det nnegteligt, 
at bette sidste, efter Haanden, feer fin Velfard derved forbedret. 
Saadant Tilfcelde er nu ikke allene mneligt, men ogfaa, efter alle 
Tilders Historie, virkeligt i mange Exempler, af hvilke det forste
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ssal vare vore egne Nordiske Lande. Den gang Othin med sin 
Vandre-Skare afAstr eller Asiater fra Asgardia, kort for Christi 
FodselsTiid, indtrangede sig i Dannemark, Sverrig og Norge, fandt 
hand disse Lande beboede afen oeldre, Celtiss etter Skytiss Nation,dens 
Soederkandmaaffeehavevoeretuffyldigere, ligesom devare eenfoldi- 
gere og fredeligere end hine nyekomne 2lsers;Thi da disse,efter Pompeji 
Magni Triumph over Mitridates, siygtede fra Ponto og de Asiatisse 
Egne, faa forbede med sig meget af de Grockers og Romeres flebne 
Leve-Maade, Knnst og Videnssab, tienlig, baade i Freds Ttid, til et 
mageligere Levnet, og i Krtigs-Titd, til bedre Forsvar. Derover 
floge sig de Klogeste af Letterne til Asernes Parthi, og befandt sig 
vel derved, men de faa egensindige, som holdt hart ved deres gamle 
Sceder og Kloeder, maatte tage deres Tilflugt til Fieldene og de rim 
geste Egne, hvor deres Afkom endnu kiendes paa Finlapperne, som 
jeg udforligere har viift t Norges Naturlige Historie T. II. C. IX. 
pag.356. feqv.

Udi andre Lande er det samme sseet, nemlig en Forandring 
til Forbedring, ved adssitttge Nationers Vandringer, helst fra Son
den mod Norden og Vesten. SaaledeHhar de Phrygier, som eet af 
de celdfte polerte Folk, ved deres Colonier forst poleret Lybien og 
Groekenland fra Cadmi Tiid og derefter, ligeledes Grcekerne Ita
lien, men Italien Frankerig, Engettand og Tydssland. I dette 
sidste levede man, efter Taciti trovcerdige Beretning, de moribus Ger- 
manwum, ikke meget anderledes end Tartarerne etter Finlapperne 
endnu leve, nemlig ustadig, umagelig, og vankundig. Men da de 
Romere efterhaanden anlagde ved Rhinftrommen og andensteds, 
deres Plante Stcrder etter Colonias, af hvilke visse Byer endnu boe 
re det Navn Köln, saasom Köln am Rhein, Köln an der Spree, rc' 
saa gav den Blanding efterhaanden Leylighed til at flibe Sindet og. 
forbedre Scederne, forstaae ibenseende til det borgerlige Livs storre 
Hielp, Mageligbed, Fornoyelse og Sikkerhed, thi at visse Laster der- 
ved ogsaa have taget til, ligesom ben Barbarisse Eenfoldighed tog 
af, det tilstaaes gierne, og kunde ikke vcrre andet, i Hedenssabet, 
som ikke havde noget ttlstrcrkkeligt Antidotum etter Modgift til 
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at afvcerge det Onde, font i flige Forandringer vil indsnige sig 
tillige.

Herved rinder mig i Sinde det sildigere Erempel af vore 
Danske-Nyeboere paa Grönland, ligesaa tienligt tit min Setnings 
Bestyrkelse. Vi have nu syv DanffeColonierpaa Grönland/ spor
ges her, om samme gier Gronlcrnderne noget Gavn, da vil jeg, pro 
affirmativa, ikke ftrax beraabe mig paa det store Sicrle - Gavn, at 
nogle Hundrede af disse arme Hedninger, ere blevne nogenledes op
lyste om den sande Guds Vcrsen og Vitlie, samt dobte paa hans 
Navn, thi min Hensigt gaaer her egentlige» allene til Statum civi
lem, og hvad som lader sig hentyde paa andre Europoeiffe eller al
lerede chriftelige Nationers Blanding. Jeg tilstaaer ogsaa, at der- 
som ikke Gronlcrnderne blive bedre Chriftne, end som en Deel af 
vore Matroser ere, hvilke ved Slagsmaal, Drukkenffab og anden 
medfolgende Liderlighed, mere forarge end opbygge dem, da har 
Gronlcrnderne os lidet at takke, for deres Daab og saa kaldte Chri
stendom. Men alt dette at forbigaae, da meener jeg, det er for Resten 
ikke Gronlcrndernes Skade at vore Soe-og Haandvcerks-Folk ned- 
sette sig iblant dem. Thi forst fortrcrnges ingen, efterdi Landet er 
mere end stort nok, og kunde tage mod langt fleere. For det andet 
kunde de ved Colonierne have den Fordert, altid at afsette deres Va
re, og kiobe sig det Fornedne, som ellers maatte soges ved uvissere 
Leyltghed af et forbi stylende Skib. For det tredie kunde de lcrre, 
selv at anskaffe sig beqvemmere Redffab til Fifferie og Jagt, fol- 
gelig at forbedre deres Ncrring. For det fierde ventes, at de ved 
vore Folkes Erempel, vcrnne sig noget mere af med deres Flytning 
og Omflakken, foretagende sig hver et kortere District at befare, 
og saaledes blive mere stadige, folgeligen have bedre Gavn af deres 
Jordhytter, og legge sig efter at bygge dem til mere Bestandighed, 
end for een Vinter. Skulle Gronlcrnderne nogen Tttd blive et sta
digt og boesiddende Folk, da kunde den store Ncrring af Hvalfisk- 
Fangsten, som saa mange europoeiffe Nationer nu tage fra dem, 
fordenstorfte og beste Deel, allervissest falde i deres Lod, efter
di ingen, saa tidlig eller sildig oln Aaret, kunde vcrre paa Fcrrde 

som



Om nogle Koloniers Fortplantelse i Dannemark. 225 
font de, naar de med maadelige Skibe og Baade vare for- 
synede.

§. XV.

Men jeg maa komme fra dette Atmindetige til noget sårde
les/ og fra hine Exempler, tagne af Barbartffe Folk i aldre eller 
nyere Tider, til noget ncrrmere og vissere. Naar jeg da, endnu 
een gang fremsetter forrige Sporsmaal: Om det er got for et 
Lands gamle Indbyggere, at Folk af fremmet Nation ned
lader sig iblant og omsider blandes med dcm? Da svares at- 
ter: ja visseligen, med det Bilkaar, at de som tage Deel i Landets 
Gode, ere beqvemme til at forege dets Gode, og at boere dets Byr
der i broderlig Samfund. Er vis unita fortior, eller den foreenede 
Kraft en fterre Kraft, saa kand det ikke feyle, at hvad som gier 
Selffabet folkerigere, gier det tillige fuldkomnere og bedre. Setter 
jeg dertil dette, at Nyeboeme eller de Fremrnede ere af saadant 
Folkefærd, som har noget Fortrin i Kunst og Videnskab, hvis Ud
bydelse geraader flere til Gavn, da bliver Fordeelen endnu sterre 
eg visiere. Er det Principium: perfice te ipfum, en naturlig og 
uskyldig Kierligheds-Regel for hvert Lem i Selffabet, da bliver famme 
ogsaa det qandffe Selffabs Regel, følgelig er den ingen forstan
dig patriot, som seer surt paa en fremmet Naboe, allene for
di hand er fremmet og nyekommen, al den Stund at hand ikkun er 
af det Slags, som kano og vil ttene Kongen og Landet til Bestyr
kelse med det som hand har lcert. (*)

(*) Uge Slags Arbeid re, smdcles Haandvmks Folk fra ftmmde Steder, som ha
ve underholdt dem i deres Barndom, ere en Vinding for det Land hvor de komme i deres mandige 
Alder, da de strax kunde begynde at arbeide.

Monne Rußland endnu vcere det samme som for 50 Aar siden t 
Forfarenhed siger ney. Baade hvad fredelige Konfter, Kiobmand- 
skab og Fabriker, faa og hvad Krigs- Konft og Disciplin angaaer, 
da forbedres Rußland mere end dets Naboer nogen Tttd ventede, og 
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Viser Petri Alexii Ret til det Navn Peter den store, thi hans store 
Land, var fordum et lidet Land, betragtet Civiliter, eller ihenseen- 
de til dets borgerlige Kraft og Velfoerd. Hvad var det da, fom i 
dette Seculo har begyndt at giere den Forandrings Sandelig 
det var Omsorg for at indbyde fremmede Gioester, ikke just i stor 
Mcengde, eller til Bonde-Arbeid, thi af det Slags ere ikke mange 
indkomne i Rußland, men See-og Land-Officerer, lcrrde Folk, Han
dels 'Mccnd, Kunstnere, Manufacturifter og alle saadanne, som 
man haabede at have ftrax Tieneste og med Tiiden gode Loerlinger 
af, blant Landets egne Bern. Mangen Nation, som ikke har 
Mangel paa Menniffer, har dog Mangel paa Lcrre-Moeftere. Der
som Polakkernes Grund-Love vare anderledes, eller og deres Konge 
havde Magt til at giere det samme som man har giert i Rußland, 
da blev det ksnart eet af Europa mcegtigsie Lande, i freden for at 
det nu er tvcert imod.

§. XVL

Her til kommer fremdeles dette, at da det sande Ordsprog 
figer, Cos acuit ferrum, homo hominem, og da dm ene Folkefcktds 
naturlige Art og Egenskab, just ved stn Adskillighed, best fliber og 
fficerper den anden, opvcekker Emulation og setter ligesom en Fer
mentation i Sindet, hvilket kommer i mere Arbeid og Bevcegelse, 
faa skeer det ikke stelden, at nogle faa fremmede Borgere i en Bye 
eller faa saadanne Mcestere i et Laug, hvis de ere af et mere ncer- 
fotnt eller ftrabsomt Naturel, uformoerkt drage flere til deres Ef- 
terfolgelse, opvcekke dem til mere Fliid, og paa visse Maader node 
dem til at gaae saa langt som de ellers ikke gik paa egen Haand. 
Exempel her paa har man scerdeles seet i London, siden den Tiibat 
de mange Franske Refugiez af adskillige Professioner, der bleve 
boefatte, mod Enden af det forrige Seculo. Man har sagt mig 
for vist, at deres Fortrin i Tarvelighed og Arbeydsomhed, men sar- 
deles deres Sparsomhed over den Time efter Maaltidet, da en En- 
gelff Haandvcerks-Karl vil spadsere og tage frie Luft, men den 
Franske bliver paa sit Bark-Stad, har opvakt i Begyndelsen ja- 
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loufie, og siden en fornoden Efterfolgelse, hvis man ikke ville kom*  
me til kort eller staae tilbage paa den fcelles Lobe-Bane. Jeg troer 
og forvift/ at Engelsmandens Blod, som Isenge siden er en Blan
ding af adffilltge fremmede Folkes Blod, har faaet en Samling af 
disse adffillige Folkes adffillige Egenffaber, og just veddenAdfftlltg- 
hed/ et flags fermentum, tam phyficum qvam morale. (*)

(*) Monfr. VAN DER MONDE i sin EJfai far la maniert de perfe&ionntr l’eCpece fra- 
«E, holder meget af adffillige Nationers Blanding ved Egkeffab. Hand rneenrr, at en Tydsk 
Fader med en Fransoff Moder kunde gemeenligen vente ffionnere Barn, end hvis en hver af dem 
havde crgtet en Person af sit eget Land. Grunden kil det gamle Roms Herlighed setter hand der 
i, at Romerne ved Rov forskaffede sig fremmede Sabinffe Qvinder. Endogsaa Forstanden skulle 
ved dette M ddel merkelig ffeerpes. Her i folger denne Skribent Monfr. Buffons Grundsetning, 
men modsiges i de Gottingffe Anzeigen af Aar 1756. k-ig iZ.

§. XVII.

Een Ting er mig endnu tilovers, nemlig at besvare de Ind- 
vendinger, som maaffee kunde giores herimod, og som man under
tiden virkelig har hort, nemlig, at bemeldte Blanding let kand for- 
Verve en Nations gamle Brug og Soeder, forvirre Religionen, for- 
Verve Sproget og endelig svoekke ven patrtotiffe Troeffab og Nid- 
kterhed for Fcrderne Landets Velfcerd.

§. XVIII.

Til det forste svarer jeg, at fremmede Soeder, Adfcerd og 
Leve-Maade er noget Vilkaarligt, som staaer til enhver at antage 
eller forkaste alt eftersom det staaer ham an eller ikke. Er det no
get ringere, ffadeligere eller u-anstcendigere end vort eget, da sees in- 
gen Fristelse til at udvcelge det med vort egets Forkastelse, og man 
beffylder sig selv for en daarlig Letsindighed, i saadan Efterabelse. 
Derimod, hvis det sandelig er noget bedre, bestandigere, nytteligere, 
sparsommeligere eller mageligere, da vil jo sund Sands, atvi ffulle 
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antage og bruge det, uden at spsrge videre efter Adkomsten. Naar 
vores Adelige Ungdom reyser Udenlands, da er jo det beste som den 
burde bringe tilbage, en Efterretning, ikke just om det Allernyeste, 
men om det Allernyttigste og Fornuftigste, som forekommer i andre 
Nationers Brug, kevemaade og Huusholdning, hvilket i hvor 
fremmet det end er, bsr voere os kioerkommen. Jeg holder for, at 
een af de Ting, som hindre Fremgangen af Land-Vcesenets og 
Oeconomiens Kundffab i det kioere Norge, er den store Vanffelig- 
hed for Fremmede at tilkiobe sig Eyendomme i kandet, formedelst 
Odels-Retten, som gier uvis Besiddelse for en Fremmet, hvilken el» 
lers ved sit Exempel, uformerket ville blive en nyttig Loere-Mcester 
for mange Naboer; thi diste adlyde langt snarere Exempler, end 
kove og Befalinger. Ikke langt fra Bergen havde Salig Oberst 
Prizier, for en Snees Aar eller lcengere, forffaffet sig Eyendom 
til en Bonde Gaard, hvis Skov var gandffe sde og forhugget. 
Hand freddede og snittede den saa vel, at den nu af alle med Forum 
dring sees at voere den tetteste og fortrefligste af lige Storhed paa 
nogle Mile. Af alle sine Naboer, blev hand i Begyndelsen udleet 
som en selvklog Tydffer, men omsider maatte man give ham Net. 
Dog, jeg erindrer mig, at det ikke heller er alle Fremmede, som hos os 
beholde deres eget Lands Brug og Skik. Nogle ville heller troede 
over til os, end drage os til deres Efterfskgelse. Exempel sees pan 
en god deel Fabriqveurs og andre Haandvoerks-Moeftere, indkonme 
i de sidste Aaringer fra fremmede kande, hvor de, efter egen Tilstaael« 
se, levede meget knappere og tarveligere end her, folgeligen ogsaa 
kunde give bedre Kiob. Hiemme toge de til takke med det allerforns- 
denste til Levnets Ophold. Her ville de ikke nsyes foruden Delica- 
tesser, Lyft-Retser, Frie-Manddag og hvad Kisbenhavns Leve-Maa- 
de fsrer med sig, saa at i Steden for man maatte have haabet, vo- 
re Danffe ffulle af dem have loert mere Sparsomhed og Arbeyd- 
somhed, da loere de hellere af os Kroesenhed og Magelighed, magen
de det just derved saaledes, at vore Danffe Moestere vel kunde holde 
Ktsb med dem, hvilket ellers var umueligt, uden at efterfolge deres 
Lands Leve-Maade, saasom jeg nyligen har erindret dette om Arbey- 
derne i London af adffillig Nation. Slutningen bliver da til denne

Ind-
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Indvendings Besvarelse: Jeg ynffede at i alle deslige nyttige Ting, 
de Fremmede ikke snarere rettede sig efter vores, end vi os ester deres 
Skik og Leve-Maade.

H. X!X.

At fremmet Folke-Foerd kunde forvirre Indbyggernes Nell- 
gions-krincixi3, synes en vigtigere Indvending, og derpaa svares 
forst dette, at hvad os angaaer, da have de allerflcefte her indkom
mende Fremmede, fettes Religions-Bektendelse med os, og ikke en 
tredie eller fierde Deel kand siges at vare saadanne, fom vi kalde 
Disienterende. Atter iglen blant diste, er ikke den halve Deel af 
saadanne Re!igions.krincipii8, som sigte til at forvirre enten Kirken 
etterStateN/ ved at giore sig fremmede Tilhcengere. Om de Roman- 
Catholffe, kand dette ikke negtes, ogi Folge afden Indbildning,at uden 
for deres Airke er ingen Salighed folgelig hver foregiven Kicet- 
ters Omvendelse, en Sials Frelse fra Deden, item, at man til 
Guds 2Ercs Befordring, ikke jnft tor holde hvad som loves en Kioet- 
ter, i folge af totte Syftemate, siger jeg, giores vift nok hoyligen 
behov, at vaage over dem og at forestille sig, at hvor man i prote- 
stantiffe Lande, indromrner dem een Finger bred, der ville de ufeyl- 
barligen ftrcrbe at indtrcenge sig en Fodbred og langt längere, om 
mueligt. Men just derfor have vores Hoypriselige Kongers Om- 
hue sat saadanne noye og starke Grendfer ved Loven og adffillige 
Refcripter, scerdeles ved de som befale Born af ulige Egteffab, at 
opdrages i den Evangeliffe Lårdom, saa at jeg ikke seer, hvorledes 
de her til Lands, paa den Vey, ville komme ret vidt, lad vare at 
deres Tal endogsaa var storre end det er.

-
Angaaende de afden Reformeerte Kirke, da er mig ikke be- 

kiendt noget Exempel paa deres Tragten efter at giore Proselyter 
blant os, ja ikke at give mindste Anledning til nogen kirkelig Bh 
vcegelse. Dette maae dog nogle af vore velmeenende Theologi udl 
forrige §eculo have beftygtet, og af den Aarsag saa alvorlig fraraa- 
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Det Antagelsen af de Franste Refugiez. Denne blev og derfor dif- 
ficulteret og opfat saalcenge, at det omsider var for sildig, efter at 
man i det Brandenborgste og andensteds, med siorsie Fordeel hav- 
De modtaget de velhavende og beste Familier. De sildigere Indby- 
Delser og Tilladelser, som vidne om bedre Indsigt, have ikke haft og 
kunde ikke heller have nogen skadelig Virkning, naar Lovene ester- 
leves. Doet. He El. Gottf. Maafii Controvers med Sam. Andrea om 
Det Spsrsmaal, enten den Lutherffe eller Reformeerte pirkes 
Lårdom stemmer bedst overeens med den h-yeste øvrigheds 
Magt og med den Lfdighed som Undersaatterne ere famme 
stsldige, hvorom jeg m Annalibus ad an. 1690, har givet nogen Es' 
terretning, synes mig at have vceret en overflodig OEriid, thi 
begge Deelene ville lige lidet undskylde det sierde Buds modtvillige 
Ooertroedere, og^naar nogle saadanne ere fundne paa begge Gider, 
Da have disse forgrebet sig mod øvrigheden, ikke saasom Luchera- 
ner eller Reformeerte, men saasom Syndere og Daarer, hvilke 
ville have fulgt deres eget Sind, om endstiont de havde vceret afen 
anden Religions Bekiendelse, thi i flige Tilftelde handler man ikke 
altid efter sin egentlige Grundsetning, eller Systema, men ester 
visse Tilftelde.

§. XX.

Ru kommer jeg til den tredie Indvending mod fremmede 
Folkes Antagelse, nemlig at samme kand drage flette Folger efter 
sig/ i Henseende til Landets eget Sprog at forderve og forplumpe 
med fremmede Ord, stråledes at det omsider bliver sig selv uliigt, 
hvorimod det er ansioendigere, at hvert Folk bevarer sit Tungemaal 
reent og rigtigt. Her til svarer jeg forsi dette, at andre Europcet- 
ffe Sprog ere selv samme Vandheld underkaste, om det ogsaa ffal 
regnes for et Vandheld, og ikke snarere noget som sigter til Spro
genes Berigelse, formedelst fremmede Ord, hvilke efter nogen Tiids 
Forlob, ikke mere ere fremmede, naar hver Mand forftaaer dem, da 
de og kunde saasom naturaliserte, strives med tndenlandste Bog. 
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ftaver )g Endelser. Vort gamle Danske Sprog findes nu ingen 
Steds uden paa Island, og ikke engang der, i sin fulde Reenhed, 
formedelst Handel med Danske-og Tydsse. Men om vi end kunde 
kalde det tilbage, da tanker jeg ikke, at det var ziirligere og ikke nar 
saa fuldftandigt som det narvarende Dansse. Tingenes Mangde 
og Brug voxer hver Dag/ folgelig Mennissernes Tanke-Billeder 
ligesaa, ffulle nu Sprogene ikke berige- med saadanne Ord, som 
udtrykke Tankerne/ da blev man uden Fornodenhed i en modtvillig 
Mangel, og hindrede sig selv fra at naae Sprogets Hovet-Ave- 
merk, som er at forftaae, og forstaaes. Engelanderne, som i an
den Henseende ere meget krasne og sparsommelige over deres Na
turalisations-Ret at tilftaae de fremmede Folk og Leres Sader, 
giore sig ikke mindste Betankning over at antage fremmede Ord. 
Iust derfor have de eet af de atterrigefte og betydeligste Sprog. 
Blant dem findes mange saa kaldte Puritaner, af et andet Slags, 
men ikke hvad Sproget angaaer. Alt hvad dem fattes og de finde 
beqvemt i noget andet Sprog, sardeles Kunst-Ord til at udtrykke 
visse hope etter delicate Tanker, det antage de og give det Borger
skab, var det end et gradsse Ord. De nyere Tydsse Skribenteres 
Krasenhed i denne Henseende, og deres umaadelige Bemeyelse for 
at bortkaste alle fremmede, ssiontvelbekiendteOrd, og i deres Sted 
at fmidde sig splinder nye, hvis Bemarkelse man endnu lange maae 
giette sig tit, disse Tydsse, siger jeg, udlees undertiden af deres egne 
Landsmand, saasom naar de begynde at ssrive Hör-Sahl, Bu*  
cher-Gahl, Lehr-Stuhl, Kunst - Richter rc. Paa samme 
Grund, nemlig for den fremmede Oprindelses Skyld, maatte de bort
kaste mange hundrede flere Ord, og mig er sagt, at een har projek
teret, i fteden for Fenster, a Feneftra at ssrive Tageleuchter, i sie- 
den for Closter, a Clauftro, Jungfern Zwinger rc. Er dette lat- 
terligt/ saa siger jeg: Magis vel minus non variat Speciem.

Jeg meener da ikke, det er enten Skam eller Skade for et 
Sprog, at der i antages eet etter andet enkelt, men betydeligt Ord, 
af det Slags, som Brug og Vane noksom gier bekiendt, og derhos 
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beqvemt til Tankernes Udtryk. Men hvad jeg beklager og' finder 
ligesaa daarligt som ufornodent, er, at man af stemmede Sprog 
laaner gandffe Phraser og sammensatte Tale-Maader, hvilket ikke 
saa meget kommer fra fremmede Colontfter, boende blank os, som 
fra fremmede Bogers eller Avisers Oversettelse, Ord fra Ord, for 
Er. Herren har indtaget sit Middags-Maaltiid der og der. 
Fruen er kommen ned med en ung øøn, det afsialede Lege
me stal begraves, H-ysi famme begik sin Gebuhrts Dag rc. 
Dette Danff som aabenbar bestrider og forderver Sprogets Idiotis
mum, duer flet intet, og er ikke bedre Danff end Obfcurorum vi
rorum j Gattin, fortiener altfaa vel at lastes og rettes af vore 
Journalister.

Een Ting er der, hvor i jeg ved denne keylighed ttlftaaer, 
at vort Sprog forncermes, i Anledning af indkommende fremmede 
Folk, ikke hvad Reenheden, men hvad Brugen og Anseelsen an- 
gaaer, nemlig dette, at fordi vore hvcervede Infanterie-Regimenter 
recruteres meest med Tydffe Folk, saa er vore Krigs Mands Sprog, 
efterhaanden bleven Tydff, og Armeen der i commanderet. Dette 
glor ingen anden europiffe Ration, end ikke den Hollandske, fftont 
den ogsaa faaer fine fleefte Recruter fra Tydffland, men lader dem 
smukt lare de faae Commando Ord paa Hollanff. Den hele Ror- 
ffe Armee, de DanffeCavalLerie Regimenter, saa ogLand-Militien, 
retter fig efter de Tydffe, hvilket er underligt nok, ligesom Monfr. 
Chardin, i fin voyage en Perfe, figer, at Persianerne ikke comman
dere deres Armee paa Persiff, men paa Tyrkiff. Dette tanker jeg 
ikke gier Perserne til desto bedre Soldater, efterdi Gloria rei mili
taris, med alt hvad dertil henhorer, over alt passerer for at vare 
Summa Gentium Gloria, hvis Contrarium falder tilbage paa Lan
dets Folk, naar dets eget Sprog udelukkes fra den Brug. Dog 
dette underkastes vore Statisters noyere Overveyelse, og fortiener 
den maaffee meere end man ftrax forestiller sig. Sat Sapienti.

§. XXI.
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§. XXI.

Endelig moder endnu til Besvarelse, denne fierde og sidste 
Indvending, at en Nations Blanding med fremmede Folk, kunde 
svcrkke det Patriotiske Sindelag/, etter Troskab og Ridkierhed for 
Kåberne Landets Velfoerd. Dersom dette befandtes overeensftem- 
mende. med Forfaring, da maatte det regnes for een af de atterska- 
deligste Virkninger, efterdi Kierlighed til Foederne Landet, vist nok 
er saadan en god, og til almindelig Velfoerd hensigtende Sinds-Be- 
vcegelse som den viise Skaber ktendeligen har indplantet i alle Men
nister/ oa sielden etter aldrig savnes nogensteds, endogsaa i de Lan- 
de, som Naturen har varet mindst gunstig, ved sine Gavers Uddee- 
lelse. Giver jeg imidlertiid Agt paa bemeldte Forfaring, saasom 
den beste Lare-Master, da siger ben os just det som er tvert imod, 
etter, at det Folke-Fard, som fodes og fremkommer afenudlandisk 
Stamme, oversat til vort Land, og forplantet der i, flaaer ligesaa 
dybe og gode Hierte-Rodder i den nye Jord, som nogen anden, ja 
undertiden frem for de Indenlandske. Om her i er nogen Forskiccl, 
hvad de forste Stamme-Fadre angaaer, saa at den navnkundige 
Dulcis amor patriæ, hos dem har noget Fortrin, det lader jeg ftaae 
ved sit Voerd, og hvis saa er, da kand derpaa hentydes det Ord- 
sprog: stager den Svorne end den Baarne. Men hvad
Colonifternes Born angaaer, da har jeg i mange Erempler kiende- 
ltg merket dette, at deres Patriotiske Sindelag mod Fode - Landet 
ikke attene ligner, mens endogsaa ofte overgaaer deres, som ere frem- 
spirede af Landets crldste Indbyggere. Jeg kiender adskillige saa- 
danne Mccnd, som i Dannemark ere fodte af Udenlandffe Foral
dre, og nogle som i deres Barndom ere her indkomne og opdragne, 
hvilke dog intet eftergive Resten i Patriotskab, ja undertiden gaaer 
videre deri, end mange andre, nceften ligesom det Sade Korn, der 
hentes fra en anden Egn, gemeenlig frugter best, og bevager Bon- 
den ofte til at forandre sin Seed.

h. XXII.
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§. XXII.'

Slutningen som drages her asier denne,at en forstandig Patriot, 
ligesaa lidet som en god Christen, bor misunde den Fremmede som 
Guds Forsyn forer til os, al den stund det er saadan een, som baa- 
de kand og vil noere sig redeligen iblant os, bestyrke vort Selffab, 
bede og arbeide med os, samt i Nodsfald stride for os. Jorden er 
HErrens og al dens Fylde, hand ville at Israel ffulle elffe den Frem
mede, og ihukomme, at man selv havde vceret fremmet i Egypten. 
Af vore Lande, scerdeles af Norge, Vester Jylland og Slesvig, 
udreyse aarlig nogle Tusinde til Skibs, og det ikke af de Svageste 
og Eenfoldtgste, som helst blive hiemme, men af de Allerftcerkeste 
og munterste, som ville friste Lykken i fremmede Riger eller Far
vande. Af disse kommer maaffee den halve Deel omsider tilbage og 
fortcerer i Alderdommen det som i Ungdommen er forhvervet. Den 
anden halve Deel og maaffee fleere, doer Udenlands. I deres 
Stced indkomme aarlig nogle hundrede Udlcendinge, og om der end 
kom fleere, da vare de ey overflodige, naar det ikkun er saadanne, 

som efter min forrige Setning, due til almindelig Velfcrrd, 
og det borgerlig Selffabs

Bestyrkelse.


