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G, SCHÖNINGS Afhandling

om

De gamle Gmkers og Romeres rette Begreb og Kund- 
stab om de Nordiske Lande, sårdeles om den af dem 

saa kaldte Scandinavia.

C Lapitel.
Om de Grsekers og Romeres Begreb og Kundffab derom 

for og ved Chrrftl Tider.

i.
t de gamle Grcekers og Romeres Kundffab om vor Norden har for Chri

sti Tider vceret rer stor, der er saa meget mindre ar formode, som man 
ey allene af Tingens egen og de Tiders Beskaffenhed, sammenlignet

med vore, ler kan flutte sig tit, hvor milstrekkelig og ringe den maa have vceret, 
men man og af deres egne veste og trvevcerdigste Skribenter har tydelige Vid
nesbyrd derom. Til begge Deeles Rigtighed at gvtgiere, kunde mere end eet 
Beviis udfindes , om man vilde vcere vivtlsftig; men da vi gierne ville tage os 
vare derfor, saavidr mueligt er, saa ville vi lade os noye med, til Beviis for 
det sidste, og til en Prove, her at anfsre folgende: 1.) At Polybius, et Myn
ster for alle ffivnfomme og troevcerdige Historie-Skrivere, udtrykkelig bevid
ner (3), ar alt der, som laae imellem Tanaim og Narbonne, og saa 
videre Nord efter, var ril hans Tid (by ubekiendr, og at de, fom entert 
fortcrllede eller streve noget om de Lande, frembragte lutter Dromme 
og Eventyr. Og giver han siden (c), Aarsagen dertil ncrrmere tilkiende, nem

lig

(a) Hi flor. pag. 192. edit. C«fauk fom Thucidydes bevidner, vidste dkiGwker ey engang
ret deres egne gamle Gager, ja syere end' Ost vilde i at fortchlle nye. Hiftor. Lib. 9. 
P r6- edit. Meri; Hvorfra W'flyttes om deres'Kundffab, angaaende faa ftcur- 
niede og langt borkliggende Lande, fom vore vare.

(b) Han levede i det' andet sæculo fyr Christi Fodsel.
(c) Loc. cit. 210. 2H.
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lig, atsieldennogm af ve Græker havde i forrige Tider kundet undersoge de 
yderste Verdens Kanrer for De uovervindelige Farlighrder, som vare Derved, 
at om end nogen kom didhen, var det Dog heel vanffeltgt at faae noget ret at 
vide, for De grumme barbariste Folk, som der boede, og for de mange store Ud- 
orkener, som der vare, foruden Den store Vanskelighed, som reyste sig af Spro
genes Ulighed ag AdstilltMed; og at De, som vidste noget fra De Kanter at for- 
ralle, kunde ikke bare sig at opmænge Det med Fabler og forunderlige Histo
rier (d). Hvilket Polybii Udsigende er saa meget mere rroevardigr, som decey 
allene er overeensstemmende med mangfoldige Exempler baade af aldre og see
nere Tider, men og (2) bekræftes af en saa kyndig og auseelig Mand, som Ci
cero var, Der levede Christi Tider saa meget nærmere end hin, men gior syart 
endnu mindre Vasen af de gamle Romeres Kundffab, endog om Gallien og 
Germanien, naar han saa siger: (e) “ Han (nemlig Julius Cæiar) har sigtet 
3, med stor Lykke imod de meget stridbare og mægtige Folk, De Germaner og 
„ Helvetier rc., og de Lande, og De Folk, som ikke tilforn have pcerxc os 
„ bekiendre, enren ved Gkcifrer, eller ved Forreellelser, eller ved 2Xyg# 
„ rec, dem har nu denne vor General, og vor Krigshår og Det RoniersteFol» 
„ kes Vaaben igiennemvandret#l, Har da Det meste af Gallien, har hele 
Germanien, som laae de Romere saa mer, været indtil De Tider saa ubekiendt, 
hvilke Tanker stal vi Davel giere os om vor Norden, som laae saa meget læn
gere borte? Allerhelst Da pi (3) af Den ypperlige Skribents Strabonis Vidnes
byrd , som levede endog efter Christi Fodsel, i Tibefii Tider, kan .tydelig see, 
at de Grækers og Romeres Kundffab Derom har endnu den T>d været '.ringe, el
ler saa godt som ingen, naar han beretter : (f) ■“ At ligesom Alexander den 
s. Store, ved sine Krigstoge, giorde en stor Deel af Asien og de Nordlige De- 
3, le af Europa til Floden Ister bekiendte; saa have de Rcmere paa samme Maa- 
,3 De giort Den hele Vestlige Deel af Europa bekiendt alt indtil Elven, som js- 

bev

(d) Det er ey at tvivle paa, at Skribenten jo her har sigtet til Pythcas Maffilienfes j sier, 
og andre gamle Graste Skribenter, svin ester .denne havde .berettet noget om de Vest« 
lige Lande i Europa.

(c) In Orat. de Provine. Confular. Part, 2. fag. 593. edit. Gionov 4.
(f) Geographic Lib k, pag. 26 «dit. Cafauboni, hvor ogsaa efterfelgende Hans Orb ere 

verrde at legge Marke til: “ JJlteripra (trans Tyran, fluv.) ad M«otidem lacum & 
„ oram maritimam, qv.e ad .Colchos linitur, Mithridates cognomento Eu pator nota 
,, reddidit <& Duces ejus. Parthi Hyrcaniam, Bactrianam & Scythis, ultra eam ia- 
„ colentes, notiores nobis reddiderunt, cuui prioribus nobis minus e (Cent nota
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,, ber mjdkigiennem Germanien Men, siger han videre paa et andet Sted'§), 
„ alt det, som ligger paa hin Side Elben , hen imod det store Hav, er os 
„ gandsse og aldeles ubekiendt; thi de Romere have aldrig kommet paa hin Si* 
,, de Elben, ry heller har nogen reyst over Land til de Steder

§. 2.
Disse Ord ere saa tydelige, at vi med god Feye og Vished kan deraf 

giore den Slutning, at den Kundstab, som man stal hente af de Graste og 
Romerste Skribenter, om vor Nordens «ldste Tilstand for Christi Tider, bli
ver liden eller ncesten ingen. De aldste Graste Skribenter, som vi endnu ha
ve, have ganste vist ey engang kiendt vor Norden af Navn, end sige mere: rhi 
i Homeri Tider var end og det sorte Hav for Gråkerne nasten saa fremmet og 
ubekiendt, som Havet mod den Sydlige Pol kan vare for os (h), og Hero
dotus, som dog blank alle Graste Skribenter har varet best underrettet om dr 
Lande, som laae neden for bemeldte Hav, >, maa selv bekiende (i), at endstiom 
„ han havde giort sig Umage og stor Flid for at sporge Derom, saa kunde han dog 

ey af nogen, som selv havde seer det, faae at vide, hvorledes Havet paa den 
„ Kant af Europa (mod Vesten (k,) var bestaffet, at han selv intet vidste 
», om disse disse Europa yderste Kanter nied nogen Vished at berette; at han 
,, ey kunde antage der for gyldigt, at Eridanus var nogen Flod, saa kaldet af 
„de Barbarer, som lob ud i Havet mod Nord, hvorfra man fortalte, at 
>, Bernsteen kom, da NavnetEridanus selv kunde bevise, at det var et Grastt, 

og

(g) !-o,c. cit, Lib. 7. pag. 451. See og pag. 4,2. hvor ha« siger: at man ey vidste,
out der boede Folk imellem de østlige Tydske og ^avet, og at man var li# 
ges«» vankundig om de -vrige Steder Der Norden for.

(h) Stk Strabonis Geographiae Lib. 1. pag. 39. fwt'V det saa heder: “ Omnino ifta «täte
„ (Homeri) mare Ponticum pro Oceano qvodam fecundo habebatur, & qvi eo na- 
„ vigaffent, non minus procul ab hominibus receflifle putabantur, qvam qvi extra 
„ columnas Herculis client profecti

(i) In Thalia v. 115. pag. 203. edit. Gronovii.

(k) Om disse Europa? ydcrste Kanter vidste Herodotus for Resten ikke meget andet at be
rette t end at Ister,Kloden havde sit bldl-b fra de Leiter og Staden pyrene, 
at de Leiter boede uden for Herculis Støtter ydersi i Europa, og at midt 
igiennem Europa tyb Ister - Floden. Saa denne Skribent ha? altsaa forestillet 
sig Europam, som en lang Strimmel Land, sirerkkeude sig fra Wen til Veste«.

U
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„ og intet barbarist Navn (!), opfundet af een eller anden Poet (m); at han 

ey heller kiendte de Cassiteriste Aer, hvorfra der kom Tin; men (det han kun- 
» de med Vished sige, var dette, at) fra det'yderste af Europa kom Tin og 
» Lernsteen. *

3*

Efter Herodoti Tider har de GrcekersKundstab om de nord< ostll'ge Lam 
Leaf Europa, heller taget af, end til, og om de Nordvestlige synes den ey ae 
have varet synderlig storm, end den var i hans Tid : Thi alt hvad man af Ari- 
ftotelis rette og egne Skrifter kan stutte sig til at han har vidst om de lcengst 
bortliggende Lande mod Vest og Nord , belober sig ey til videre, end dette (n) 
a, At af det Pyrenwiste Bierg i Celiiea udlobe de Floder Tartessus og Ister, 
„ den fsrste i Havet uden for Herculis Stotter, men den sidste igiennem hele 
„ Europa ude i det Pontiste Hav (o); At af de Arc^msse (p) Bierge, som 
3, baade i Weengde og Hsyhed vare de storste paa de Steder udlsbe de fleste 
a, andre Floder hen mod Norden (eller Nord-Stiernen); Men under Nord- 

Stier^

(1) Italien var Herodoto kun lM bekiendk, og derfor er han faa uvis paa, hvor han stal 
finde denne Flod iglen. Dersom jeg torve komme frem med Gietninger, saa var 
det maastee ey urimeligt at sige, at Navnet Eridanus var sammcnswbt af det Grce- 
steeg Ordet Dan, Tan eller Dw, som hos de Gamle bcmcerkede en Flod i Al
mindelighed. Saa- at. Eridanus ey vilde sige andet, end den store Aod, fordi dem 
er den storste i Italien.

§w) Altsga tager vel den bcemmnelige Bayer feyl, naar. han in Comment, Aead. Petrope- 
Jit. Tom. 7. Pag, §46, og efter ham Fruneheville in Differt, fur l’origine du Peupic 
Pruflien pag, 504 in Hiftoire de PAcad. de Berlin An 1749, mene, at Navnet Eri
danus er taget as dm lille ubetydelige Flod Ruden, Rodaune eller Reddune i Preusen: 
Thi da disse sande vare i de Lider endog af Navnet ubckiendtc, saa er det saa me
get mindre rimeligt, at faadan liden Flod var de Gamle bekiendt. Ligcsvtn alle de 
Beviftr, lom tages af en blot Overeeusstemmelse mellem viste Navne ere meget usik- 

fre, naar de ey understottes af andre stärkere.
(n) Ser hans Meteorolog, lib. l. cap. 13.

(cr) Dette kommer n«stm ovcrrens med foranforte Herodbti- Ord,. undtagen at Ariftoteles 
har vidst, at Pyrene var en Field-Strekning, og ikke en Stad, og deri rettet den 
andens Wldfarche.

(p) Dette Ord udtrykker bedre Navnet Bartz-., hvormed visse bekiendte Bierge i Tvdffland 
mdnu kaldes, end Ordet, Hercyniffe Bjerge, Hercxniste Skove, som de sceners 
Gmstr og Romerste Skribenter bruge-

u.
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S, ©(ternen selv, oven for Scychien og vens yderste Grændser, laae de Merge 
I, Rhipce, om hvis Storrelse fortællingerne vare fulde af mange Fabler „. 
Og om man end og vil antage, at de saa kaldte Mirabiles Aufcukationes ere 
Ariftotelis egne, som de dog vel ikke ere, faa faae vi deraf dog intet andet, ar 
vide, end (q) ak „ det Lelriffe Tin var blsvere end Blye, og lod sig end og op- 
„ lose i Vand (hvilket er.godt Snak); at i det Adriatiffe Havs Bugt laae de 

ElectriffeOer, hvilke Floden Eridanus havde udkastet, hvor Bernsteen flod 
„ ud af visse Træer, hvilken Indbyggerne opsamlede og forte til Grækerland;

at, som man fortættede, udlob Floden Ister af den Hercyniffe Skov deels i 
«det Pontiffs, deels i det Adriatiffe Hav „, og ander mere, som stel ingerr 
Oplysning giver i de Ting, som egentlig angaae von Kyemerke.

§. 4*

Saa 'vidt gik da de Grækers Kundffab om de nordvestlige Lande af Eu
ropa i De Tider, og stort længer har Den ey heller gaaet i De folgenve lige indtil 
Christi Fodsel. Jeg siger med Flid: De Grækers; saa vidt nemlig, fom man 
af deres overblevne Skrifter kan flutte sig til: Thi derfor nægter jeg ikke, ar jo 
andre, men i sær Phoenicier, kan have havt langt bedre Kundffab baade om De 
vestlige og nordlige Kanter af Europa: Thi at de Phoenicier fra ældgamle Ti
der af have været mægtige til Soes, at de have strakt Deres Seilats og Han
del næsten til alle Verdens Hiorner, at De i sær vare de forste, som giorde Eu
ropa bekiendt for de Asiatiske Folk (r), at De ere komne til dens yderste Grænd- 
fer mod Vesten, nemlig til Gades eller Spanien, som De kaldte TarcelTus (s);

U 2 at

(q) Diste mirabiles Aufcultationes staae Blflllt Ariftotelis Opera; og endffiont deres Autor
vel er meget yngere end Ariftoteles, saa vise de dog, hvor Herodoti Eridanus bor 
soges, nemlig ikke her i Norden, men i Italien, hvor vg andre Skribenter sætte den.

(r) Thi for de Phoemeiers Tider var Europa for dem i Asien saa fremmed, at hine maat-
te lede efter den, som et ubekiendt Laich. Ser Herodoti Euterpe, v. 44.

(s) Med dette Navn har og Herodotus med andre Græske Skribenter, Feflus Avienus I
fær, og de Romere selv kaldet Spanien. At Skrivteus Tbarfis er dette Tarteflus, 
tvivler jeg ey paa: thi vel er det saa, at Veyens Længde, da Seiladtsen varede i 3 
Aar, og Vahrenes Beskaffenhed, som iblant andet besiode af Aber og Paafugle, sy
nes at rære derimod; men hvo har sagt, at Seylatsen paa Tharfis gik lige sia Ty
rus igiennein Middel-Havet? Jeg troer, at den heller har gaaet fra det rode Ha* 
omkring Afriea til Spanien; og antager man den Troe, saa falde begge diste Van
skeligheder bort paa eeugang. Za jeg ttoer endnu mere, nemlig at de Phoenicierr 

Skibs-
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at de under en Herculis Anforsel have fon Indbyggerne der Krig paa (t), og 
der varet mcegtige og rige (u); at de have giorr saa viVtlsftrgeSeilatser, at de 
have varet borte i tre samfulde Aar; ak de ere komne kangr uden for Herculis 
Stotter, og at de have drevet Handel end og paa Britannien, det er ey allene 
<n bekiendt Sag, men og noget, som baade af den hellige Skriftes og andre 
gamle Skribenters Vidnesbyrd kan gioreS noksom bevisligt.

§. 5»
Ere da de Phoenicier komne vor Norden saa nar, at de have drevet Han

del i Britannien, saa er det leet at stum, at de ey allene have kunder faae nogen 
Kundffab om samme, men at de ogsaa have strakt deres Seylats didhen, hvor
om vi siden faae Leylighed at tale noget mere; Og der faa meget mere, som man 
ey allene finder, at det i Taciti Tider var et gangbare Rygte , at Herculis 
Stotter vare ar finde r Norden, (v) , og at der ogsaa paa Gen Valcheren i 
Nederlandene ffal l en Kirke vare, eller have verret , at see en Inscription, op
sat Herculi Magufano til LEre, hvilket Ord Magufanus ffal paa Phoeniciff 
bemerke en, som reiser over Havet eller til Soes(x); hvilken Hercules altsan 

vel

Skibsfart, omkring Africa tik Spanien , cr enkcir aldre, eller i det mindste liae saa 
gammel, (om deres Skibsfart fra Tyrus paa M;ddcl-Havet. Hvilket, som vor Ma
terie uvedkommende, her ikke videre kan udfores.

(t) Dette bevidner Auctor til de forommeldtr Mirabiles Auicultattones-.
(U) At levr paa fin LartessiE var derfor hos de Gamle det samme, som at leve vel os 

lykkkelig. Som Phot IMS I sit Bibliothca pag. mg, anforer af Himeri Sötihifta Decla- 
Hiationibus.

(v) Det cr venteligt, at Taciti Mening hermed har ikke varet anden , end at der i Nor
den var et trangt Sund nrellem 2de Hav, som det Herculiffe mellem Spanien oa 
Africa, og at cn Hercules sagdes at have befaret samme Sund. At denne har boet 
paa Kullrn i Skanne, og at Hercules vil sige det samme, som Herren paa Rullen, 
cr noget, som bor regnes blant det larde Spog. Rimcligst er det, at Navnet er 
Phoenieist, og bemarker cn Kisbmand. Men derfor er det vel ikke sagt, at alle Her
cules vare ey andet, end omstrippende Kisbmand, som den larde Clcrc har villet 
gjort dem tik. Thi det har hart sig med de Phoenicier omtrent, som med Hvllan- 
dcrne i vore Tider, at Kisbmandffab vel har varet deres Hoved-Gag , men at de oa 
under tappere Anforere have sigtet for deres Handel, naar Set galt dervaa. Liaesom 
sg Mel» beretter, at de forst opfandt den Kunst at sigte til Goes.

(x) See Jeutnrf des Scavans An. 1688. p. 454> af Serv atü Galkei Dfflére, de Sybillfc.
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vel ikke kan blive nogen anden, end den Phoeniciske (y)> Men som man ogsaa, 
naar man antager, at Phoenicierne og vore Forfadre have havt Omgiengelse 
med hinanden, let kan udfinde Aarsagen, hvorfor vore Forfadre have, som 
Pytheas Maffilienfis bevidner, vidst af Agerdyrkning, lange forend de fleste 
Tyvste begyndte at drive den; hvorfra vore Forfadre have faaet deres Rune- 
Bogstaver, hvilke saa meget ligne de Phoeniciste Bogstaver, samt de Britan- 
niste og Spanste Runer; og al hvem de have lart Skibsfarten, samt ved hvil
ken Leylighed de ere bievne saa mægtige kil Soes, som Tacitus beretter (z), 
frem for de Tydste, som vare næsten gandste vankundige derudi.

§. 6.
Zgiennem Le Phoenicier og deres Skibsfart, er der da flutteligk, æt Ho~ 

merus, om han ellers har havt nogen Kundskab om de Steder, som Strabo 
paastaaer (a), og fornemmelig Herodotus har ved Rygtet faaet den smule Un
derretning, som man hos den sidste i sar finder om de yderste Kanter af Euro
pa. Og kan deraf tillige udfindes, hvorfor denne satter Europa yderste Grand
ser mod Vesten, og ey mob Norden ; hvorfor han ingen kunde faae far paa, 
fom selv havde varer paa de Steder ; hvorfor han ved ak navne de langst bort
liggende Cassiteriste Ger, og ar berette, ar fra de yderste Kanter af Europa 
kom Tin og Bernsteen, samt at de Celter der boede, men har derimod ey en
gang kienvt de Romere af Navn, og satter ey en Tvddel om Germanien, da 
bisse Lande dog laae ham og de Græker saa meget nærmere , uden man didhen 
vil fore hvad han beretter om Ister- eller Donau-Floden, nemlig at den havde 
sit Udspring fra Pyrene, hvorved han maae have forstaaet de Pyrenaiffe Bjer
ge, og synes endog at giere disse til en Stad (b). Hvilket noksom viser, hvor 
urigtigt Begreb han har g tort sig om de Steder.

ll 3 §. 7,

(y) Plimur forwllcr i ssn Hiftorto Natur. L 7. cap. 57. at en ved Ravn Midacrifar var 
den forste, font bragte Tinnet fra den Caffeteriste Se. Dette Navn Midacritus ville 
nogle giere til Midas Phrygius; men jeg troer, at det heller er giort af Navnet Md- 
cbartusf hvormed den Phsenistske Hercules blev kalder

' (z) In Germanis.

(a) Geographiae Lib. T. pag. 4. 6. Ja enderel ville nttne, flf Moses end Off af de Phoem'r
tier har tort, hvad han beretter om de Folk og deres Oprindelse, font boede ves 
Middck-Haset. Gee Forftk til Historia om Handel ok Stofart i de «tofte Li
der. p. 54. Hvilket ikke er saa let at troe.

(b) See hans Thalia V, pag. 10a. edit, Stephani,
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Efter Herodoti og Ariftotelis Tider synes de Græker fsrst at have tørt 
at nævne Britannien (c) og tillige hort adstilligt fortælle eller snakke, deels om 
en stor Se, som laae Norden for benævnte Britannien, kalder Thule, deels om 
en anden saadan Øe, liggende lige over for der faste Land af Scythien, ved 
Navn Ballia, Basilea eller Malus, Navnene paa disse Lande, eller i det 
mindste en Slags Underretning om dem, synes de Græker forst at have faaet 
af en, ved Ravn Pytheas Maslilienfis, hvilken stal have levet 300 Aar omtrent 
for Christi Fodsel, og den Tid foretaget sig en Neyse til de Nordlige Lande om
kring Europa, ja lige til Werdens Ende som han selv foregav (d). Strabo (e) 
Polybius (f) og endeel andre troværdige Skribenter give ham kun et meget fler 
Skuysmaal fox hans Kyndighed og Troværdighed i de Ting, hvilke han for
tæller. At dette Skudsmaal er tildeels rigtigt, stal vj see af efterfolgende, men 
tree tillige, at det og til deels (gien er gaaet den gode Pytheas, isom det gemenli» 
gen gaaer dem, hvilke ere befundne i Logn, at man ey vil troe dem, end og 
na ar dr sige sandt; eller som dem, der frembringe Ting, der overgaae andres 
Begreb og Kundffab, at de Ukyndige ansee dem for Fabelhanse: thi at Pytheas 
har om de Nordlige Kanter af Europa havt bedre Kundffab, hvor han end har 
faaet den fra, end baade Polybius og Strabo, der er vel en rigtig Sag, hvor
om vi længere frem stal faae Leylighed at sige vor Mening.

§- 8-
Men for ey at afbryde Materien, ville vi strap tage bemeldte Pytheam for 

os, og hore hans Efterretninger, som det var at onffe, vihavde hele og holdne, 
i Ste»

(c) De ældste Græker have altsaa ey engang vidst af noget egentlig Navn paa denne Se,
men kaldet den efter de fornemste Dahrer, som derfta blcve forte, Tm-Oen, eller 
den Cassittriste. Da nn Navnet Britannien siden kom i Brug, og blev bekieudt for 
et Sted, hvcrfra Tinnet kom; saa vidste de secnere Skribenter ey, hvor de fluide gie
re af de Cassittriste Ser, og satte dem til deels saa langt borte fra Britannien, at 

i vore Tiders Fortolkere over de gamle Skribenter have til deels ansret det for rime
ligt, at dermed kan være ineent endog de Azvrifle Ser, som Hill i hans Comment, 
ad Dionyfii Periegefin pag, 320.

(d) See Strabonis Geographie lib- 2. pag. l6z.

(e) See bemeldte Skribent lib. 1. pag. no. hvor denne kalder ham den storste Logner, som
har været til, pag. in. 160. lib. 9. og pag. 308. lib. g. hvor han beflyldes fer, at 
have levet om S tæder, som vare vel bekiendte, hvorfra man kunde flutte om Resien,

(f) See hans Vidnesbyrd hos Strabon. Geograph, lib. 2, pag. i6z.- 
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i Steden for al vi nu maa lade vs nsye med nogle faa Stumper deraf; og som 
forbenavme store De norden for Britannien, Thule kaldet, er uden Tvivl ble, 
ven forst bekiendt, saa ville vi og begynde fra den, da vi finde, at han om den 
og omliggende Steder har vidst at berette : “ At en 6 Dages Reyse fra den De 
„ Britannien, hen imod Nord, laae Thule, ncrr ved det sammenfrosne Hav 
„ (gb; at Gen Britannien var 22002 stadier lang, Kent kaae nogle Dages 
„ Seylats fra Celtica (h); at paa hin Side Rhinen boede de DstiEer hen til 
„ Scykhien (i); at han vel ey havde overfaret hele Britannien, men dens Om# 
„ kreds var dog mere end 40000 Stadier (k); at ved Thule og de Stader 
„ var hverken Jord, eller Hav, eller Luft, men en Blanding af alt dette, ligt 
„ en Havlunge, hvori Jorden, Havet og alle Ting hangte, og hvorved alle 
,, Ting bleve som vedet Baand sammenfoiede, men var ey at komme hen til, 
„ hverken tit Lands eller Vands (y. Hvilken Lunges Skikkelse han selv haver 
,, fett, men Resten hort af andres Fortallinger (m); at omkring ved Thule, 
„ som blank de Britannifie Der laae allerlangst mod Nord, var Verdens 
,> Ende, men melder mtet derom, at Thule just var en De (n). Hvortil endnu

Strabo

(g) See Strabonis Geograph. Lik r. pag. 109. Den larrde Gajjendus forsvarer Pytheanr 
ret grundig i fili Proportio Gnomonis ad Solltitialem Umbram, obfervata Mafliliæ, 
og siger, at hans Fode-Bye havde rtdsendk ham, for at uirdersoge de nordlige Lande, 
som en, der var baade Philosoph, samt forfaren i Astronomie og Mathesi.

(h) Forstaaer man ved Ordet Celtica det nu vm-cude Frankerige, saa har Pytheas her 
skammelig lsyek; men den Beflyldning kan han lettelig befries for, naar man, hvil« 
ket og i sig selv er rigtigt, ved Celtica- forstaaer Spanien, i hvilket Land Herodotus 
og de «vidste Skribenter fttte de Cellers Bocpael,

(i) Saalcdcs staae vel ikke Ordene hos Strabonem pag. in. I. cif.; Men Meeningen af
dem bliver dog denne, naar han siger, at Pytheas har overalt l-byet om ve Osticver 
og de andre Steder paa hin Side Rhinen, hen til de Scythev.

(k) Strabo loc. cif. pag. 163.

(l) Dette har og en nyere Gkivfl Skribent Joh. Tzetzes videre udfort og pan sin Maade
udtydet i et Mrs hvoraf Cafimbonus anforer nogle Stykker i hans Annmrkninger til 
Strabonis Geographie p. no.

(m) Manden har visselig bedre hort end seet: Thi det som han siger sig at have sect, er
urimeligt, inen hvad han havde bort om Thule, er langt- anderledes bejkaffet- Til
Beviis, at de sortivllende havde vidst temmelig god Bcflced om de Steder.

(n) Pytheas har intet derom , at Thule var en Se, som Strabo beretter, loc. eit. pag. ,75-,
Dog anforer han i det mrstforegaacnde Pytte* Ord saaledes, som han fluide have 
dnføC- Thule for en Se,
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Strabo lægger, naar han taler om Øerne, som jaae omkring Britannien (o) : 
„ At Historien om Thule var endnu mere mork (end om Irland) fordi den laae 
„ saa langt bort: Thi af alle de Øer som man havde Navn paa, satte man 
„ denne allerleengst mod Nord. Øg endffism man kunde see, at det, som Py- 
„ theas havde formalt PM denneØe og andre Steder der omkring, var Logn, 
» deraf, nt han havde loyet om andre hekiendte Steder; Saa syntes han dog 
„ ikke ubillig at have bestrevet Luftens Beffaffenhed i de Lande som laae saa 
„ nar mod den kolde Nord, nemlig at af Have-Frugter var der siet intet, ogaf 
„ tamme Dyr kun lidt; at man levede ver af Hirse, adskillige andre til Mad 
„ tienlige Urter og Rodder ; at hvor Korn voxte og Honning faldt, hos dem, 

lavede man ogsaa Drik deraf, og at fordi Solen der ey ff tunede reent og 
,, klart, bar man Kornaxene sammen i store Huse, pg bankede (eller tcrrffede) 
„ dem deraf, da de ellers formedelst Mangel paa Svelffin pg alt formegen Regn 
„ bieve udffiemte„(jr). Saa meget har Strabo anfort af Pytheæ Beretnin
ger om Thule, hvortil endnu kan legges hvad Plinius i sine Skrifter af ham be
retter, nemlig: .-At oven for Britannien (hvor Thule laae) var sterk Ebbe og 
,, Flod (q), eg tit der paa Thule var om Sinteren 6 Måneder lutter Nat, pg 
,, om Sommeren lige saa lange idel Dag--"

§. 9.
Dette er hvad vi endnu have tilovers af PytbeD Beretninger om Thule, 

Har han varet i Britannien, fom hat» selv bevidner (r) saa er det venteligt, at 
han der har faaet disse Underretninger, eller og maa han have faaet dem der
fra, eftersom han bestemmer Thules Beliggenhed efter Britanniens; Men da 
man af foranforte Herodoti Ord, kan see, at Britannien eller de CassimMe 

Øer

(o) Sce Geograph. Lib- 4. Pag. ZL9.
(p) Man feer vel hvad Pytheas her Har meent, nemlig den Skik, font har verret og end

nu er i Brug her j Norden., at bringe Kornet af Ageren ind i Korn-Lader og der 
ta'rste det af, hvilket kom dem fremmet fpr som vare fra de sydlige Lande, hpor man 
ey giorbe sig saa megen Umage, men lyde Kornet staae ude under gaben Himmel, og 
der ved Hielp as Hxne terrffede det af.

(q) See Plinii Hiflor. Natural. Lib, 2. Cap. 97. Og Lib. 4. pag. 482. siger han, at 
paa Thule var ved Soelhvervs Tider, naar Solen gik igiennem Krabbens Tegn, 
ingen Nat, og tvertimod om Vinteren ingen Dag.

(r) See Str abon. Geograph. Lib. 2. pag. 163, hvor han dog tilstaaer, at han ey havde
oversåret den hele He.
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Ser ere blevne de Graker bekiendte af det Tin, som kom derfra, det og er vitter
ligt nok, at de Phoenieier vare de, font allene dreve Handel paa de Steder, og 
hentede Tinnet derfra, uden at andre Folk havde Deel derudi (rr); Saa maae 
enten den gode Pytheas paa een eller anden Maade verre kommen til at giore m 
Soe-Reyse paa et Phoenicijk Skib til Britannien, som kan synes rimeligt der
af, at han har vidst saa vel at bestemme denne Ses baade Lerngde og Omkreds, 
og at han fornemmelig kun taler om Soe-Kysterne og Serne, som laae omkring 
ved de Steder, eller og maae den ringe og morke Kundffab, som han havde 
fanet om Britannien og bemeldte' store Norden for samme beliggende Se, 
vcere kommen til ham fra de Phoenieier, men disse, enten fordi de selv ey vid
ste bedre, givet ham tildeels nogle uvisie Skipper-Tidender ak lobe med, eller 
for ar ffiule deres Handel, og udelukke alle andre derfra, bundet ham og andre 
tildeels noget paa Ermet, og givet dem et langt andet Begreb om Landenes Be- 
ffaffenhed og Beliggenhed, end Tingen var i sig selv (s).

§. io.
Hidhen kan i sier og fornemmeligen henfores den Snak om Hav-Lungen 

ved Thule (*), hvilken han siger, sig selv at have stet. Men af den Beskrivelse, 
som han gior derover, kan man let mcrrke, at han maa have seek med andres Syne, 
og disse vidst at indbilde ham Ting, som de aldrig havde feet: Thi af det som 

leggeS

(rr) Dette er ikke tit blot Gietning og Formodning, men noget, som Strabo selv bevid
ner, sigende Geograph. Lib. 3. pag 265. c. at ve phoenieier i de fyrste Tider 
allene stilede fra Gaves didhen (til de Cassiterissc Ser) og holdte den Ssilads hem, 
rnelig for andre. Saa at en Phoenicijk Skipper da han imrrkcde, at et Romerst 
Skib feylede ester sig, sor at l«re Vcycu didhen, seylcde sit eget og det Romersse 
Skib tillige paa en Grund, hvorved begge Skibene gik til Grunde, men sig selv vidste 
han dog at bierge, og fik siden, for denne Vclgierning mod F<rdcrnelandet, alle fist 
Wahrer, som han havde tabt, af det almindelige Skatkammer betalte. Som Strabo 
paa nys anforte Sted bevidner.

(«) I Almindelighed giorde man sig den Tanke, at Thule laae allerlerngst henne mod Nor
den. Omnium qvoruin feruntur nomina, maxime verfus Septentrionem effe hanc 
Thulen diditam ferunt, siger Strabo Lib. 4. pag. ZvZ. Hpilkct Vg Vak NKsitN det 
ceuesie, som man vidste om dette Sted at sige.

C) Gaffendus paa foranftrtc Sted. See §. 7. Not. (g) mcencr, at ved Hav-Lungen kan 
Pytheas og tiidccls have forstaact den tykke morke Luft og bestandige Taage, som ec 
om Island. Seettcr man i Steden for Island Norge, kan dette kel paffe sig sam
men med hvad ftvii; efter anforcs em denne Hav-Lunge.
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legges til, nemlig at ingen kunde komme didheu, hverken til Lands eller Vands, 
lader det sig anser, som Thule har varet et betydeligt Sted for de Phveniciers 
Handel og Skibsfart (r), fom de gierne vilde holde ssiulc for andre, og sogtr 
derfor at bilde dem ind, at didhen var ikke at komme formedelst bemeldte Hav- 
Lunge, hvorved jeg kroer, at de Phvenieier ey ander have forstaaer imeHein sig 
selv, end det, som af andre kaldes pigrum og congelatum mare, hvilket sidste 
Navn Pytheas og felv bruger, sigende at Thule laae ret hos samme (u), og 
som de Phoenicier mueligt have kaldet Lever« eller Lunge-Haver, og af 
saadant Navn taget Anledning tik at snakke Pytheæ noget for om. bemeldte 
Hav - Lunge.

§. II.

For Resten er der i Pytheæ Beretninger intet urimeligt, men adssMigk, 
som viser, at han om de Steder har havt bedre Kundffab, end Strabo , som 
af Uvidenhed beskylder ham for en Logner Saa det nu allene f omnier an paa 
at udfinde , hvilket Land, den gode Herre har forstaaer ved sin Thule. Skal 
man domme derom efter hvad hidindtil er anfort, og efter Pytheæ egne Ord, 
som vel er den crldste og forste Skribent , der navner Thule, og hvilken de an
dre uden Tvivl have fulgtSaa kan derved hverken forstaaes nogen af de Het- 
landiske, eller nogen af de andre omkring ved Britannien beliggende Oer, efter
som det Mellemrum paa 6 Dages Reyfe, som Pytheas fatter imellem Britan
nien og Thule (v), den Omstændighed at Thulelaae ncerved As-Haver, og an

dre 

(O Hvo veed , om de Phoenincr iffe have i Norden', som stedse har varet og endnu 
.er beromt af dens store Fiffe- Mangde, drevet Fifferie, og siden Handel der
med i de sydlige Lande? Det font gier saadant heel rimeligt, er et markvarbigt Stev 
i de saa kaldte Mirabiles Aufcultätiones, hvor der fortaves, at de Phoenicicr fra Ga
des, naar de uden for Herculis Stotter i fire Dage havde seilet med en Sydost- 
Vind, saa komme de hen til nogle ode Steder, fulde af Tang og Giv, og som un
dertiden. stodc under Vand, hvor de fiffede en stor Mængde af den Fiff Thynnus, 
som der faldt sårdeles stor og feed, hvilken ve nedsalteve i Fade og forte til Car
thago. At dette Sted har verret her i Norden, kan man just ey paastaae. Men nok 
er det, at man deraf tydelig seer, at de Phocmcicr have lagt Vind paa Fiffericr , at 
de have forstaaet den Kunst at virke ven fangede Fiff,, og fort dm omkring, til frem
mede Stader.

(u) See Strabonis Geograph. Libi. 2. p. 109..

(v) Som Ptolemæus deretter, har Manius blandt de Gamle regnet paa een Dags Rey
fe til Goes too» Stadier. Men Ärifitdes* i» Ægyptio striver, at naar god Bor

blaste
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Dre saadanne, ingenlunde kan passe sig derpaa, det og ingen Rimelighed har, 
at da de ganrle Grceker ikke kiendte de stsrste og betydeligste Lande mod Nord, 
ey engang af Navnet, De dog ffulde have kiendt og vidst at ncevne og at snakke 
saa meget og med saadanne Omstændigheder om en liden Øe, som intet mcrrk- 
vcrrdigt var ved. For hvilke og andre Aarsagers Skyld Det lige saa lidet kan 
holde Stik, at Thule ffulde vare Istand (x), en Øe, som i nogle ioobe Aar 
efter Christi Fodsel var ubekiendt, endog for De Nordi,ffe Folk selv; og hvorle« 
des kunde den Da vare bleven bekiendt for Fremmede, som neppe vidste at nav
ne de rnarkoardigste Lande her i Norden, og som laae Dem narmest? Ligesom 
»9 Strabo, ved nt satte (y), at foruden andre smaa Oer, som iaae omkring 
ved Britannien, laae endnu Norden for den en stor ^eHibernia, som tilden 
storste Deel var ubekiendt, men endnu mere Thule, fordi Den laae saa langt 
borte, noksom tilkiendegiver , at Thule kan hverken an fees for een af de smaa 
Øer ved Britannien (z), ey heller for Istand (a), men, som han selv,5-

T 2 ger

blccftr, kan man let een Dag rejse 2200 Stadier. See Cafauioni Anmærkninger til 
Strabonis Geograph. Lib. i. pag 60. Regner man altsaa som gcmeenligen steer 30 
Stadier paa een Will, saa kommer Thule, naar den forstes Regning fslges, at ligge 
200 Miile fra Britannien, men -efter den andens over 400 Mile derfra. Og denne 
Regning kommer heel vel ovcrccns med vor Meening: Thi fra Kent, og hen tilRord- 
Cap, haver man en L«ngde imellem 200 og zoo Tvdste Mile.

(x) Om denne Materie var der i forrige Sæculo i sar en sior Strid imellem Joh. IL 
Lontanum, svin endelig vilde have Thule til at vare Istand, og den larde Istan
der Arngrim. jonæ, som af al Magt bestridde den Meening, og det med god Foye, 
ffiont en anden af hans Landsmand, nemlig Theodorus Thorlachis, har i en Di
sputats , holdt i Bitten berg, Mder Ægidii Sfrattcbii'^ra/dio, de Islandia, sogt at for
svare den gamle Meening.

(y) See Strabonis Geograph. Lib. 4. pag. 307.

(7.) At saa er, tilkiendegiver og Strabo selv end videre, naar han loc. tit pag. no. siger, 
at de, forn have stet Hibernia, eller Irland, intet melde om Thule, men tale 
tun om andre sniaae Ker, som laae omkring ved Britannien, beskyldende der
for Pytheas for at Vare en Logncr. ,

(a) Dem, som mene, at Thule er Island, vilde sieg gierne hore forklare, hvorledes det 
kan rare gaact til dermed, at de Gamle havde kiendt og af adskillige Omsttvndighe- 
bcr vidst at beskrive Island, et ode, saa langt borte fra alle andre i det store Is- 
Hav beliggende Land, og derimod intet vidst om vor store og meegtige Halv-Se'? Thi 
naar Thule stal vare Island, saa findes bemeldte Halv-Oe ey engang navnet hos 
de Skribenter, som have levet for.Christi Fodsel. Ligesom jeg og gierne gabt see, 
hvorledes de got Folk vilde bare sig ad, naar de ffuldc faae deOmstamdigheder som 

Pytheas 
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ger (b) for det nordeste blank alle de Lande, fom man vidste ar ncrvne, hvilket sid, 
fie naturlig viis vel hellere og fnarere maa verve freer mei) et beboet, og de Phoeni
cia i sier faa nar ved Haanden, nemlig ep langt fra Britannien, beliggende 
Land, end med Istand, fom faa lange derefter laae ubeboet, og var endog af 
Navnet ubekiendt, eller rettere at sige, havde stet intet Navn.

§. 12.

Jeg tor derfor, uden mindste Mygt for at tage feyk, paastaae, ar ved 
Pytheæ Thule ep kan forstaaes noget ander Land, end vor Scandinavijke Halv- 
Ae (c), eller rettere, de Sydvestlige og Nordlige Kyster deraf (d), hvor den 
lange Landstrakning er, fom man nu kalder Norge (e). Thi da den ringeKnnv- 
skab, fom Pytheas og efter ham de Graker havde om de Rordiste Lande, havde 
de, fom tilforn er viist og erindrer, paa de Kanter, fanet fra Britannien og 
ved de Phoeniciers Skibsfart, faa er det let at begribe, hvorledes og hvorfor 
de Vestlige Dele af vor Halv-Oe, fom ligge lige over og Norden for de Nord
lige Dele af Britannien, maatte og kunde efter denne blive dem forst bekiendte, 
som Steder, der laae dem nærmest, og hvilke de forst maatte komme hen til, 
fom beseilede Nord-Soen, eller Havet, Norden for Britannien (5). Ligefom 

ogsaa

Pythea» og andre anføre om Thule, tik at passe sig paa Island, faakedes at noget 
sundt og antageligt kom ud deraf. Videre er her ufsrnsdcnt at sige, da der maatte 
sirives en heel Tractat, naat Alting herom siulde nsye igicnnemgaaes.

(b) Geograph. Lib. 4. pag. 307. See 9- not. (s)

(c) Saaledes som Carlfinm og meener i hans Tractact om Thule.

(d) Thi Soe-Kysterne have allene varet de Folk bekiendte, men Resien som laae sangere 
ind i Landene, som venteligt er, ubekiendt, ved det de havde al deres Misdom t 
disse Sager fra Skibsfolk og Soefarende.

(t) Thi Pythns har og vidst af en anden Ae paa de Kanter, Saltis kaldet, hvorved han 
har meent de østlige Kyster af Scandinavia, som siden stak vises, og følgelig mane hans 
Thule blive dens vestlige Sse-Kysi.

(f) Det er venteligt, at de Phoenicier og ved den Leylighcd have under Bcps kart at kicn- 
de de nu virrende Dansse Ser og de Gkaanste Kyster, hvorhen de siden sogte med 
deres Handel og Skibsfart, fornemmelig for Bernsteenens styld, hvilken de ver op, 
kiobte og siden forte til Britannien, og saa videre, hvoraf de Danske Her har faa et 
den JEre, af de Gamle ogfaa at blive kaldede de Glestäriste Ker. Hvilket siden 
paa sit Sted minere stal bevsscs.
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ogsaa ey Mene det Mellemrum, som Pytheas fatter mellem Britannien og Thu* 
le, gandffe vel kommer overeens med vor Mening, men samme ogsaa bekraf- 
res af andre Omstandigheder, saasom at Thule kaae nar ved det sammenfros
ne Hav, at ved den var Verdens Ende, og at paa Thule var om Vinteren 
6 Maanever Nat, og 6 Maaneder Dag, hvilket altsammen ikke passer sig saa 
vel paa noget Land, som paa de Nordeste og yderste Kanter af Norge. Ey at 
tale derom, at Navner Thule allerbest findes igien i de Sydvestlige Dele af 
vorHalv-Oe, hvilke de Phoenicier forst formodentlig ere komne hen til, sår
deles i den Norske Provinz Thiele eller Thilemark, hvis Indbyggere i de al« 
dre Tider bleve kaldte Thilir, (ligesom Thule ogsaa hos Æthicum og andre
(g),  strives Thyle, Tile og Tille) og som ved een eller anden Omsiandighed, 
fom er 06 nu gandffe ubekandt, maa vare blevne de Phoenicier, og ved dem 
de Graker, blanr de Steders Indbyggere allerforst bekiendte, hvorover be» 
meldte Fremmede, som gemeenligen er steer, have fra dem udstrakt Navnet tik 
dem alle, og ril hele Norden selv paa den Kant.

§. IZ.

Om Oprindelsen til Navnet Thule fattes der for Resten ikke paa adffilli- 
ge, tildeels ret latterlige og urimelige Meninger, som del vilde blive alt for 
vidtloftigt og til ingen Nytte her at opregne. De, som have Lyst, kan finde 
en god Slump af dem anforce hos Th. Torfæum (h), og hos Carlftröm i 
hans Tractat om Thule (i). Til hvilke kan legges, som en af de artigste, dett 
som Gervafius Tilberienfis frem fatter, nemlig at Navnet ffulde komme af So- 
le Titane (k), hvilken Skribent og ffiller Thule fra Istand, figende blant an
det, ar dens Traer aldrig falde Blade (1). Skulde ellers den i forrige (§pho) 
anfvrte Mening om Oprindelsen til Navnet Thule, af hvilken ogsaa den be# 
kiendte Olaus Magnus et (11), ey ansees for at vare i alle Maader antagelig;

æ 3 fa a

(g) SvM hos Vincent. Fortunatum de fama Hilarii; Arnobium adverfus Gentiles, Lib 6, 
og i endeel Exemplarer af Virgtia, Juvenalis og Statii Skrifter.

(11) See hans Hifioriæ Norv. kar. i. Libr. I. Cap. Z. pag. ir.
(i) Pag. 20. feqq.

(k) See Leibnitzii Scriptores Rertim Ernnsvicenf Tom. i pag. $20,

(l) meget vel paa de, her i Norden i stor Mangde roxeiide Gra«- ch 

(11) In Auslegung der murn Mappen, pag. 9.
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saa veed jeg ingen , som næst den er mere rimelig, og med Tingen selv og det, 
som hidindtil er anfort og fastsat, mere overeensstemmende, end den lærde Bo- 
charts, som paastaaer (m), ak Navnet er Phoeniciff, og bemærker Morke el
ler Taage: thi dette kommer hest overeens dermed, at Phoenicierne forst have 
opdaget dette Land, vg giorr der, i det mindste af Navner, hekiendt for Græ- 
kerne, og disse for andre, og med foranfoxce Pythcæ og andre Gamles Fore
stilling om Thule, at den laae ved Verdens Ende, hvor Luft, Jord og Vand 
Var blander sammen, hvor Solen aldrig skinnede klart, som Pytheas beretter, 
og hvor ingen Dag var om Vinteren. Hvorover man og hos' Statium finder 
ncrvnre vada caligantia Thules, og nigra littora Thules (n). Ligesom man 
vg har anfeet Norden for Morkheds Bolig (o). Airsammen efter det Begreb, 
fom De, Der forst ere komne didhen, have giert sig og andre derom.

§■ 14.

Foruden hvad Pytheas har berettet os om Thule, skal een, ved Navn 
Antonius Diogenes, ikke ret længe efter Alexandri Magni Tid, som Photius 
mener, have sammenskrevet hele 24 Boger om Thule, hvori man ffulde tæn
ke, at der vare store Opdagelser om dette Land at finde ; men intet mindre: thi 
af det kone Udkog , fom bemeldte Photius har efterladt os deraf (p), er det let 
ar fee, ar der hele Værk har kun været en Digt og en'Roman, hvilken har si
den rienr endeel andre Græste Skribenter til Mynster i ar sammenffrive andre 
saadanne opdigtede Historier om adffillige fremmede Lande (o). Saa ar De der

for,

(m) See hans Chanaan. Lib. I. Cap. 40.

(n) See hans Silvarum Lib. 3. & 4. Pag. 171 og 199. edit. Job. Veenbafen,

(o) Pars mundi damnata a rerum natura , & denfa inerfa caligine , ffm Plinius siger Hiftor.
Natural. Lib. 4. Cap. 12. Pag. 471.

(p) See hans Bibliotheca fra pa g. 355 til 365. edit. Hoefchelii, Carlftröm i Hans Tra
ctat VIV Thule anfercr Photii Ord KM .denne Diogenes, ligessM' han ffulde have ta
get sin Beretning om Thule af aldre Skribenter. Den haar man esterseer Photii 
Ord herom, faa ere de ingenlunde faa at forstaae, men at Diogenes selv har fore,- 
givet, at han havde taget sin Beretning af aldre Skribenter, paa det hans Snak 
stulde ep ansees for at vcere opspunden af ham selv.

(q) SvM Hehndwus om Æthiopia, Jamblichus, Achilles Tatius, Daniajcius &c. See 
Photii ßibliath, pgg. 363. See Vg pag. 237.
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for, som meene at finde stor Trost i den Snak, lage mcerkelig feyl (r); aller, 
helst da deri neppe findes en Toddel om Thule, men hele Historien gaaer ud 
derpaa; ac en ved Navn Dinias, som var bleven landflygtig, reyste med sin 
Son over det Pontisse til det Easpiste Hav, og derfra videre tilde RiphæijTe 
Bierge og Floden Tanais Udlob. Men som Kulden faldt dem der for sträng, 
toge de Turen hen tit dec Scythiste Hav, og komme derfra i dec Ostlige, og 
ril de Lande, som ligge mod polens Opgang, hvorfra de reyste rundt uden om
kring i det ycrere Hav, og foere tange vilde, indtil de endelig komme hen til 
Oen Thule, hvor de en Tid lang opholdt sig, og Dinias imidlertid kom iBe- 
kiendstab med en Omvinde Dercyllis, hvilken med fin Broder Mantinia ophold
te sig der paa Steder, men var ellers fra Staden Tyrus , og der fodt af for
nemme Foraldre. Denne Dercyllis forkalker ham sine egne og sin Broders 
Eventyrer, iblant andet, hvorledes hun kom til en Stad i Jben'en, hvis Ind
byggere kunde see om Natten , men vare blinde om Dagen; at hun kom derfra 
hen til de Celler, et grumt og vildt Folk, og videre til de Aqvitaner rc. Ende
lig fortaltes, at Dinias besogte og de Steder, som ligge oven for Thule, og 
kom ved den Leylighed i Erfaring om, at der kunde boe Folk under Nord->Po
len, at Natten oer kunde vare een heel Maaned, omtrent et halvt Aar, og en
deligt et heelt Aar, hvorimod Dagen og var proportioneret lang, og at han 
endelig kom Maanen gandste nar, og fik der mange Rariteter at see.

Ak man af denne og anden mere endnu urimeligere Snak, som denne Di
ogenes bringer paa Bane, ingen synderlig Oplysning kan hente om Thule, 
det kan vel enhver fee. Dog maa det vare mig tilladt derover at giere folgen
de Anmærkninger: i.) at til de mange Vers og Sange, som Mela beretter (s) 
at bande de Graker og de Romere have vidst at synge om Thule, har Mate
rien uden al Tvivl varet kagen af disse Eventyr, hvoraf en heel Visebog let kun
de fyldes, maaffee ogsaa til Deels af det forunderlige i Pytheæ Beretninger, 
af hvilke denne Diogenes ey synes at have kaant stort mere end det blotte Navn 
Thule og sammes Beliggenhed, om de ellers have varet ham bekiendte: hvil
ket er gandste uvist. 2 ) At af den Tour, som Diogenes beretter, at Dinias 
har taget, nemlig at han er kommen af Det Easpiste Hav i Det Schönste , og 
derfra uden omkring til Thule, samt af Pytheæ* Foregivende om fin Reyse,

MM

(r) See Dalins Svenffe Historie: Tom. I. Pag. 57.

(s) See Mela de Situ Orbis. Lib. J. pag. 76. edit. Meifiteri.
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nemlig: (t at den forst har gaaet til Thule, og at han derpaa har igiennem« 
„ vandret alle de Europceiste Lande, som laae ved Havet, lige fra Gades til 
,, Tanaisef (t), maa de senere Grcrste, og efter dem de Romerste Skriben
ter have taget Anledning til at giore sig selv og andre den vrange Indbildning, 
at det Caspiste Hav hcengte, ved en lang Arm, sammen med dotScychiste eller 
Is-Havet, tvertimod de celdste Skribenters Herodoti og Ariftotelis Vidnes
byrd, som have vidst og udtrykkelig berette, ar det Caspiste Hav er er Hav for 
sig, allevegne omringet af Land. Og er dette saa meget mere rimeligt, da der 
lader sig ansee, som diste 2de, Diogenes og Pytheas, har efter Alexandri M. 
Tid voerer de reneste , som have beretter noget om de Kanter, hvis Forrcellinger, 
som de nyeste, Skribenterne efter deres Tider have anseeet for meest antageli
ge. 3,) At da der i Fabler ogsaa kart vcere noget sandt, og Grunden til sam
me eller Anledningen gemeenlig tages af rigtige og sande Omstændigheder; saa 
tiener dette til temmelig Styrke for vor Mening om Phoeniciernes Skibsfart, 
Handel og Vandel her i Norden, at Dinias stal have truffet Tyriste Folk paa 
Thule, og levet der i Omgiamgelse med dem,

§. 16.

Dette maa for denne Gang vcere nok sagt om Thule, da alt det, som Skri
benterne for Christi Fodsel veed ar fortcrlle os derom, ey belober sig til videre, 
vg for at blive i vor forellme Tur, ville vi strar komme til den anden foromtalte
(u), mod Norden beliggende store Or, som vg for Christi Tider har vcerek 
Gråkerne i der mindste af er Slags Ravn bekienot, og hvilken Kundskab de 
Uden al Tvivl ligeledes have faaer igiennem Phomicierne, og bemeldte Cyr eam 
over Britannien: Thi alt hvad endeel gamle Grceste Skribenter, hvis Ord 
Plinius i sier paa er og ander Sted i sine Skrifter anforer, have vidst at for
tcrlle eller snakke om forbencrvnte Oe, lober ncrsten ud paa det samme, som Py» 
theas derom beretter (v), nemlig: "Ar de Guttones, er Folk i Germanien (x), 

dve-

(t) Strabonis Geograph. Lib. 2. fag. 163.

(u) See den 7de
(v) See Plinii Hiftor. Natur, lib. 37. 8eÄ. II. pag. 367, Tom. 5, edit. Harduinl.

(x) Det er ikke vel troligt, at Navnet Germania har varret Pytheæ bekiendt, eller i Haus 
Tid brugt til at betegne det Land, som vi nu kalder Tydstland, eftersom Tacitus ud
trykkelig siger, at det Navn var opfundet nyeiig for hans Tid, han som levede om
trent ved det too Aar efter Christs Fodsel. Hvorfor det er slutteligt, at be -Ord r 

ver
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,, boede hos en Land-Strekning ved det store Hav (y), Mentonomon kaldet, 
-> paa 6000 Stadiers Lcrngde (z); at en Dags Seilads derfra laae den

Or Abalus, og at didhen blev Raven, eller Bernstenen af Havet opkaster, 
„ som var en Slags Uhumsthed eller en Materie, som det sammenfrosne Hav 
„ kastede fra sig, hvilket Indbyggerne der paa Stedet brugte ar brcrnde i <3te# 
s. t>en for Vedd, eller solgte dec til det nastboende Folk, de Teutones. “ 
Den Græsse Skribent Timaeus har heri overalt fulgt Pytheam, undtagen at 
han kalder Oen Ballliam (a), hvilket Navn Plinius paa et andet Sted (b) be< 
rercer, at ogsaa Pycheas selv har kaldet den med. Samme Timæus stal ellers 
vgsaa have udladc sig paa en anden Maade derom, nemlig saaledes'- “ ar en 
»> Dags Reyfe fra Scythien laae den Oe Bannomanna, hvorhen Bernstenen 
„ om Vaaren af Havet blev opkaster “ (c). Hvormed ogfaa Xenophon 
Lamfaccnus istemmer, dog med en Forandring i Sens Navn og i Mellem» 
runlmcr mellem den og der faste Land, naar han siger: at en tre Das Rey» 
,, se fra de Scyrhers Strandbred laae Oen Balria, og var en overmande stor 
»> Oe (6). Til hvilke endnu kan fopes Diodorus Siculus > eftersom han, 

forur

Germaniæ genti, ere ikke Py th ex, men Plinii egne, som her har sat Tingen, som deil 
var i hans Tid. At dr Germaniers Navn har været de Romere bekiendt ved Hanni» 
bals Tider, vil vel den ypperlige Leibnitz godtgiøre af de saa kaldte Faftis Capitoli. 
nis. Men disse ere vel alt for nye dertil, at saadant af dttu kan bevises. @ee Tom. 
I, Rerum Bruns vicenf. Pag. 9. io<

(y) Æftuarium kalder Skribenten det, hvorved forstaaes lave og jævne Steder ved Strand
bredden, som undertiden staae under Vand, undertiden ere tørre, saadanne, som der 
findes mange af i Preussen, hvilket Land derfor herunder rigtig bor forstaaes tillige 
ineb ben hele østlige Kant af Aster-Soen, hvilket ben store Strækning af 6coo Sta
dier udfordrer.

(z) Thi regner man endog 30 Stadier paa en Miil, saa bliver det dog en Strækning af
200 Mile, som de Guttones den Tid have beboet.

(a) See Plinii Hiftor. Natural. Lib. 37. Tom. Z. pag. 367. I andre Editioner stagey
Baltin.

(b) See hans Hiftor, Natur. Lib. 4. Seét 27,

(c) Det er altsaa af dette og efterfølgende let at see, at Navnene Abalus og Bafilea, BaL
tia og Bannomanna, (om det sidste ellers er rigtigt) ville ey sige andet, end eet og 
det samme, og sigte alle til eet Sted.

(d) See Plinii Hiftor, Natur. Lib. 4. Seéi. 27. Naar man holder disse anførte Steder
lammen, saa seer man, at nogle Skribenter have sat Hen Balua dier. Bafilea een 

Dag§ 
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foruden forbenervme Skribenter, ogsaa udtrykkelig ncrvner denne Qt, og raler 
om den omtrent paa samme Maade, som de, naar han siger: <c at wert over 
,, for Scythien, oven for Galatien (e), laae i det store Hav en Ar, som de 
„ kaldte Bafilea, hvorhen Bernstenen i stor Mamgde af Havers Bolger blev 
„ opkast, da den ellers ingensteds i Verden var at see eller finde, »»» at paa 
„ bemeldte Ae blev Bernstenen samlet (f), og at den af Indbyggerne blev forr 
„ over ril der, lige tverts over beliggende faste Land, hvorfra dtt over Land 
»> blev bragt til Italien og de Steder (g)

§- 17-
Disse ere de celdste og reneste Efterretninger, som man hos de Grceffe Skrft 

benrer finder om ostbemeldre Ae. Hvorved 2de Hoved-Poster komme til ar af- 
giores, nemlig: i.) Af eller ved hvem Grerkerne har lart at kiende og nervne 
Aen Baltia eller Basilia? 2.) Hvilket Land de derved have-forstemet, eller eft 

ter

Dags, og andre 3 Dages Reise fra det faste Land; hvilket efter foranforte Regning 
(See §. ii. not. (v)) kan belobe sig, efter de forstcs Opgivende, til 40 omtrent 
eller 80 Mile, men efter de sidstes til 100de eller 200de Mile.

fe) See hans Bibsiothecae Lib- 5. pag. 347. Tom. I. edit. Wes/iugii. Hvorved er at imrr- 
ke, at ved Galatien her ikke bor forstaaes andet end Tydffland: thi Navnene Gala- 
tx, Celtæ og Galli bemerrke undertiden hos de gamle Skribenter et og det samme, 
ligesom de og i sig selv vel ere det samme. Dog kalder Diodorus Siculus dem egent
lig Celtcr, som boede oven for Marseille, og ved de Alpiffe og Pyremriffe Bierge, 
men dem Galater, som boede ved den Hercvniffe Skov hen imod Havet, og som 
strakte sig lige hen til Scythieu, som han selv siger loc. cit. pag. 355.

(f) Af dette see vi, om nogen ffulde tvivle derpaa, at Pytheæ foranforte Ord hos Plinium
bor saaledcs forstaaes, at Bernstenen blev af Havet opkast paa Hen Abal ns eller Ba
filea, ikke paa det faste Land, hvilket desuden ey allene Ordenes og Meningens Sam- 
menheeng beviser, men og Skribentens Hensigt paa det Sted, hvor han allene hand
ler om Bernstenen, og ved den Leylighcd taler om Aen Abalus, hvilken han her hav
de ikke mindste Anledning at nervne, hvis det ey havde verret hans Mening, at Bern- 
stencn der blev funden.

(g) Cluverius i sin Germania Antiqva bcffylder her Diod. Siculum for Urigtighed og Vild
farelse, fordi han heri ey taler ham efter Munden, og ester hans forudfattede Wee
ning. En Maade, som er meget gierngse blant dem, som have med de gamle Skri
benter at bestille, at saasnart disse tale dem imod i noget, raabe de dem strap udfor 
Lognere, ofte uden videre Undcrsogning, og uden at vise, hvad der har bragt dem tik 
at lyve saaledcs. Hvilken Maade er visselig ligesgg ubillig, som den er almindelig, 
VZ som en sikker Rsdhielp, naar man er i Knibe.
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ter deres Begreb derved bor forstaaes ? For at svare til det forste, saa vidt sker 
kan, ordentlig og tydelig; saa er herved at marker i.) At af det foranførte er 
let at see, at Navnene Abalus, Baltia og Basilia, ey ville sige uden eet og det 
samme, og at de anførte Skribenter ey have derved meent uden eet og samme 
Land. 2.) At de paaberaabte Skribenters Vidnesbyrd stemme allesammen i 
det Vcrsentlige overeens med Pytheæ Beretning, og ere derfor uden al Tvivl 
tagne af ham. Da nu denne Pytheas, som tilforn er viist, havde al sin Viis- 
dom og Kundssab om de Nordlige Lande fra Britannien og fra de Phoenicier, 
saa er for det 3.) deraf ar simre, atlfra samme Kam, hvorfra de Græker hav
de lcert at nævne Thule, have de og lcerc at kiende Gen Baltia eller Basilea, 
nemlig ved Pytheam og igiennem Phoenicierne. Hvilket endnu bliver saa me
get mere rimeligt, som man finder, at dette Navn har kun vcrret de ældste Græ« 
ffe Skribenter bekiendt, som levede, medens de Phoeniciers Handel og Skibs
fart var endnu ikke gandsse undergaaet, da de senere derimod vide ligefaa lidt 
Deraf, som de Romerike Skribenter: thi hvad Plinius derom anforer, er alt
sammen kun noget, som han har tager af gamle Græsse Skribenter, uden at 
han selv har vidst noget derom. Desuden saa er Baltia eller Basilea et Navn, 
som aldrig har været hort eller brugt her i Norden af Nordens egne Indbygge
re til at betegne enten hele Norden eller et Stykke deraf; følgelig maa det ha
ve sin Oprindelse fra Fremmede, og fra hvilke Fremmede ssulde det heller verre, 
end fra Phoenicierne? som man gandffe vist veed at vcrre komne vor Norden 
faa nær, og efter alle Omstændigheder maa have kiendt den temmelig vel, da 
man derimod ikke finder mindste Spor derefter, at noget ander fremmet Folk i 
De Tider har giort nogen Reise didhen, eller er kommet vor Norden saa ncer, ak 
De have kundet give dm saadant Navn.

§. 18»
Hvad dm anden Post angaaer, nemlig hvilket Land foranførte Skriben

ter have forstaaet ved vstbenævnte Baltia eller Basilea; saa stal Navnet selv 
for det første sætte os paa Spor, for at komme efter, hvad derved er meent. 
Thi endssiom Navnet er givet vor Norden af Fremmede, saa har disse dog vel 
havt en Anledning til at falde paa samme, hvilken efter al Rimelighed ey kan 
være tagen af noget andet, end af det Nordisse Ord Belre eller Dalre, hvilket 
foruden sin egentlige Bemærkelse ogsaa af vore gamle Forfadre er blevet brugt 
til at betegne Havet, dersom et Belte omringer Jorden (gg). Og eftersom vor

P 2 Nor-
(ks) Stt Vcrelii Anmærkninger til Hervarar-Saga. pag, 17,
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Nordens ældste Indbyggere have uden al Tvivl havt deres Boepcel ved Gster- 
Soen (h), forend de komme videre herind i Norden; saa have de kaldet bemeld» 
te Hav i Særdeleshed, som det eenefte, der var dem bekiendt, Lelrec eller 
Laker, hvorafSundene mellem de Danste Ger endnu kaldes Belrene. Af 
tn af Delene, nemlig enten deraf at GsterSoen er kalder Balter, eller deraf, 
at bemeldte Sunde ogsaaDen Tid have fort Navn af Belrene, er visselig Nav
net Baltia eller Basilea taget, folgelig kan derved ey vare nreent noget ander 
Land, end det som laae nær ved Beltene eller de nu værende Danjke Ger, og 
ved Gster-Soen, hvilket Pytheas er faldet paa at kalde Baltia ved den Leylig- 
hed, at han har hort sige i Britannien om dem, som stilede igiennem Caregat 
til de Danste Ger og Gster-Soen, at de foete paa Beltene eller til Balm, li
gesom vi nu sige om dem, som seile til Middelhavet, at de fare paa Strat, og 
at de ere Straksfarere.

§/ 19-
Vi see altsaa saa meget heraf, ar ved Baltia er meent et Land, som laae 

ved Gster-Soen, rimeligst et Land, som laae nar ved Beltene, eftersom det af 
disse havde faaet sit Navir. Men dette er endnu ikke nok til den fornodne Op
lysning. Eftersom der ligge mange Lande ved Gster-Soen, saa sporges r hvil
ket af dem er de Gamles Baltia? Vi ville lade foranforte Skribenter selv sva
re hertil. Disse sige da: i.) at Baltia var cn Oe, og en ovcrmaade (ior 
Oe. Folgelig kan derved ey vare meent noget Stykke af det faste Land omkring 
ved Gster-Soen: thi vel er det saa, at de Gamle let kan have feplet i deres Ud
sagn, naar de tale om saa langt fraliggende Steder (>); men saa vil der dog 
meget til at troe, at faadant ogsaa er steet i dette Bifalde, og at de saa udtryk
kelig have kundet kalde der en Ge, som kun var en Soe-Kust, som havde kun 
Hav paa den eene Side, og som ingen Grast eller Nomerst Skribent (6) efter 
dem har givet Navn af en Ge. Allerhelst da de 2.) sige, ar denne deres

laae

(h) Adstillige Navne paa dette Hav anfører Hartknock i hans Alte und XTeue Srcusftn.
pag. 5.

(i) Med disse Ord afviser Anetor til Historia om Handel ok Sicsart i de aldsia Ti
der dem, som synes, at denne og andre Oiusiandighider ry kan passe sig paa 
Preussen.

(k) At nogen i de nyere Tider, saadan en, som Adam. Tfremenfa, har gjort disse Steder 
ti! cn Se, det giør vel ey meget til Sagen. See hans Hifåor. Ecdef. Cap, 223. 224. 
hvor han kalder ZEstland og Lurlarrd Ser.
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laae een eller rre Dages Reyst fra der faste Land, at dette faste Land var 
Scylhien (1), og at Sen laae oven eller norden for Galatien (m). Hvilket alt
sammen, med mindre der stal vendes op og ned derpaa, umueligt kan passe sig 
paa nogen Kust eller Stykke af del faste Land, da de Gamle have kiendt dette 
og vidstat stille det fra Sen, og ikke nok dermed, men og vidst at fastsatte, 
hvor langt Sen laae fra famme, og da de have vidst, at Sen laae Norden for 
Galatien eller Tydffland (n). z.) Kan derfor ey heller Gulland, Oeland, Oesel, 
Rygen eller andre faadanne middelmaadige og endnu mindre Ser i Sster-Soen 
her komme i nogen Betragtning, meget mindre, nogen Odde eller Strimmel 
af der faste Land, som kan strcekke sig et Stykke ud i Soen, da alle foranforre 
Omstændigheder og Kiendemcerker ere wert derimod. Men eftersom 4.) Sen 
Baltia efter de tilforn anfsrre Skribenters Vidnesbyrd, laae ncrr hos De Teu
tones, man og veed, at disse boede i gamle Dage paa de nu verrende Danste 
Ser; saa maa bemeldte Baltia have grcendfet til nys ncrvnte Ser, og tillige 
strakt sig temmelig langt op mod Norden, eftersom der 5.) siges, at Bernste- 
nen blev paa denne Se opkast af der sammenfrosne Hav, hvilket de Gamle 
strtte lerngst op i Norden.

§. 20.
Naar man nu kager alle disse Omstændigheder og Kiendemcerker sammen, 

vg holder dem mod hinanden, saa er der intet Land, af alle dem, som ligge 
V 3 ved

(l) Herved maa marrkcs, ak de Grceste Skribenter efter Herodoti Tider har strakt Navnet
Scythien langt videre, end han har giort, og at de derunder har indbefattet alle de 
Lande, som laae Norden for det sorte og det Caspiste Hav, og sirakte sig lige til 
Is-Havet. See Pomp. Mela. Lib. g. cap. 4. Plinii Hiftor. Natur. Lib. 4. pag, 
466. og andre. Saa at det Scythiste Navn ogsaa har strakt sig til de Lande, som 
ligge Asten for og ved Astcr-Sscn.

(m) Det er gaaet ligedan med Navnet Galatien, at det undertiden er blevet brugt til at"
betegne alle de Lande, som ligge Norden for Italien, lige til det store Hav Som 
hos Diodor. Siculum i sier. See foranforte Sted af hans Bibiioth. Lib. 5. »ag. 
355. 16 not; (e).

(») At ved Galatien hos Diod. Siculum bor forstaaes Tydstland, er vel let at begribe af 
hvad nyeiig er erindret, og bliver endnu mere tydeligt, naar man holder det sam
men med de andre foranforte Skribenters Beretning, om hvor langt Acn Baltia laae 
sia den Scythiste Strandbred, hvorefter den nodvcndig maa komme til at liaae 
Norden for Tydstland. Lige,om det og er bekiendt, at den Talemaade oven for, 
v>l sige det samme som Norden for ; og altsaa bliver oven for Galatien det 
samme som Norden for Tydstland. Men om de Galater eller Celter derfor hav« 
verret eet Folk med de Tydste, det bliver et andet Sporsmaal, som jeg mener bor 
besvares med Ncy, og svin for Resten er vor Materie uvedkommende.



174 De Gamle Gmkers og Romeres Kundskab 
ved Gster-Soen, paa hvilket de alle tillige og isaa vel passe sig, som paa de 
Sydlige og Gstlige Küster af vor Scandinavisse Halv - Se, saa jeg ey langer 
kan tvile derpaa, at jo de Gamle ved Navner Balria have meenr den: Thi i.) 
er bemeldte Scandinavia , om ey en Ae, saa dog ncesten en Ge;og ar de Gam
le har kunder ansee, og give den ud for en Ge, det kan man saa meget lettere 
finde sig i, som det til alle Tider ey har varet rart hos Skribenter, at de have 
giort Halv-Ger ril Ger; ligesom ogsaa de seenere Graste og Romerste og an
dre Skribenter efter dem have i sar kaldet Scandinavia en Ge. 2.) Naar 
man nu tager Scandinavia for en Ge, saa er der den storste i Nord, om hvil
ken anfsrte Srribenker med Foye kunde sige, ar det var en overmande stor Ge; 
ligesom det og paa den allene passer sig, ar den strakte sig ril Jis-Haver. 3.) 
Ligge de Gstlige Küster af Scandinavia tvert over mod det faste Land af Scy- 
rhien, der er, Preussen, Lifland og flere Lande paa de Kanter. 4.) Ligger den 
ncrst hos de Danste Ger og hos Velrerne, hvoraf den har faaet Navn af 
Baltia.

§. 21.
Enhver seer altsaa heraf, ar jeg ikke er af deres Meenr'ng, som holde for, 

at ved de Gamles Baltia bor forstaacs Preussen, enMeening, som saa mange 
lcrrde og oplyste Mcend have antager for rigtig, hvilke vel maarre man sige, have 
havt nogen Grund for sig, og ey kundet feyle i saa betydelig en Ting. Jo vist 
have de havt en Slags Grund for sig, men som og er den reneste for dem og 
mod os, nemlig denne: At foranforce Skribenter berette, at paa Gen Bafilea 
eller Baltia blev Bernsteenen samlet og derfra solgt til andre, men nu, vil 
man sige, er det bekiendt, at i en 1700 Aars Tid omtrent er Bernstenen sam
let i og fort fra Preussen, folgelig maa Baltia og Preussen vcere eet og der sam
me: Thi lad vcere, kunde der siges, at foranforte Herodoti Ori) synes at kun
ne forklares didhen, at Bernstenen ide celdsteTider er bleven bragt sammesteds 
fra som Tinnet, og Diodorus Siculus synes at bekrcefte dette, naar han siger
(o); At Tinnet blev (i hansTid) bragt fra Britannien yver ti! Gallien, og faa 
videre over Land til Rhone Flodens Udlob, leggende strap derefter til, naar han 
raler om Bernstenen, at yen ogfaa over Land blev bragt til dem, ligesom til
forn var sagt derom (p); Saa bevidner dog Plinius udtrykkelig (q): „ At 

,»Bern-

(o) See hans LibliotI». lib. 5, p. 347.
(p) Nemlig paa det Sted, hvor han tilforn har talt øm Tinnet.
tø) Saadan Weening, som herefter anføres, har omtrent Plinii Orb, saalcdes som be \ou 

fes m edit. Bifihenß Fo). 1549. Lib. 37. Cap. 3. p. 6)6. Sktont de findes langt 
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„ Bernstenen blev bragt af de Germaner (eller Tydske) fornemmelig til denPro- 
„ vinis Pannonien, hvorfra de Veneter allerfsrst giorde Tingen rsgtbar, ved 
„ Vet de boede narmest Pannonien, og fik den omkring ved drtAdriatifleHav „
(r) . Ligesom ogsaa Tacitus beretter (s), at de ZEstier vare allene de blank alle, 
som samleve Bernstenen; med hvilken man veed at bemeldte Folk dreve Han
del end og lange derefter, og sendte den til Italien og andre Steder, som kan 
sees af den bekiendte Ost-Gorhifle Konges Theodorici Brev til de BLstjer
(s) , hvilke just for denne Handels Skyld tre blevne de Graker saa tilig 
bekiendte.

§. 22.'
Dette er alt, hvad som med nogen Foye og Rimelighed kan indvendes mod 

Vor tilforn amagne og fastsatte Meening. Men mon al denne Vanskelighed, 
som ogsaa i fig selv ey veier op mod vore anforre Beviser, ey lettelig paa denne 
Maade kan haves, og hertil svares? nemlig: Ar Vanskeligheden ey er saa me
get i Tingen selv, som i Maaden at forestille: sig den paa, at de Gamles anforte 
Vidnesbyrd, denne Sag angaaende, ere at forstaae om adskilte Tider og Ste
der, at de, som hidindtil have handler herom, ey have forstaaet der rer, eller 
vidst til gavns at skille der imellem, og at det altsaa er ingen Folge, at fordi 
Bernstenen i Plinii Tider kom direéte fra Preussen, derfor er det samme ogsaa 
fleet i de aldre, og folgelig Preussen og de Gamles Baßlea, hvorfra de finge 
deres Bernsteen, vareleet. I det mindste maae jeg tilstaae, at dette ligesaa 
lidet kan gielde og holde Srik, som om man i vore Tider vilde sige, ar fordi vi 
nu omstunder hente vor Thee directe fra China, som vi tilforn fik fra Holland 
og kaldteHollandflThee, derfor er Holland og China eet; og at jo mere jeg ef
tertanker Sagen, jo mere troevardigt forekommer det mig, at Bernsteenen ide 
nldste Tider ey er kommen fra Preussen/ eller om man ey fluide ellers vilde paa- 

staae

anderledes xn Edit. HaMni Tom. 5. p. Z70. 03 kommer det ikke saa synderlig an 
derpaa, hvilken af Delene er den rigtigste, men det kan varrr os nok, at man ellers 
saavel af Plim'i eget og andres Vidnesbyrd, som af andre Omsteenvigheder kan see, 
at Bernstccns Handelen i de Tider efter Christi Fodscl har havt den Gang, son, hec 
anforcs, hvilket og iblant andet, kan sees af Sohm Ord herom. PoJyhiftor. Capj3, 
de Scandinavia.

(r) Heraf vil Vilnius ogsaa forklare den Fabel om Phaethon« Svsire lo«, kit. lid. 57, Se®»
li. edit. Harduini, hvorom videre siden.

(s) See M. A, Cøsfwlm Varianum Lib, 5. Epift,
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staae dette (r), dog ey lige eller directe fra Preussen, og igiennem den Tur, som 
Handelen dermed siden log > men enten over Britannien giennem anden og treble 
Haand ved Phoenicians, eller over Gallien og igiennem Italien kil Grækerland: 
Lhi man behage kun at betænke, at Grækerne kiendte Bernstenen lcenge forend 
de kiendte Norden selv, som tilforn er viist, folgelig maae den være fort til dem 
ey lige fra Norden, men fra andre Steder; ar Herodotus, som temmelig vel 
kiendteLandene norden for den sorte Soe , ey har vidst af nogen Bernsteen paa 
ben Kant, men siger tvertimod paa foranforre Sted, ar den kom fra de yder, 
sie lancer afEuropa mod Vesten, hvoraf vi fee, fra hvike Steder Bern« 
steenen kom; at Diodorus Siculus, som tilforn er viist, bekræfter det samme, 
naar han siger, ar Bernstenen blev forr fra Britannien over Gallien til Itali, 
en og Sicilien; ar en vis gammel Skribent hos Plinium (u), Sotacus ved 
Navn, stemmer og i dermed, sigende: „ At Bernstenen randt i Britannien 
>> af visse Træer, som han kalder Eleßridas,,, E-a Philemon derimod hos sam, 
me Plinium beretter, at den blev opgraven i Scychien; at endeel andre Skri, 
denter serte de Gleffariffr Äer langt henne norden for Britannien, ligesom ogsaa 
Dionyfius (v) fortæller, ar Ele&rum blev samlet hos Is-Havet; at Pychear 
paa foranforte Sted bevidner, at Indbyggerne paa L>en Bafilea solgte Bern, 
stenen til de næstboende Teutones, hvilke man ingensteds finde ar have boet hen, 
ne ved Preussen, men vel i de ældste Tider paa de nu værende Dansse L>er, og 
kil hvilke det altsaa var heelt forkeerr givrt af andre, men allermest af Preusserne, 

at

(t) At Bernstenen i !>e ældste Tider maae være funden ! Preussen, kan ikke vel nægtes, 
da man ha^ en gammel Skribents Philemons Vidnesbyrd hos Plinium, at Beruste# 
ncn blev opgraven i Scychien, det er at sige, paa det faste Land, osten for det Bal» 
tisse Hav, hvorhen de senere Græsse Skribenter udstrakte Navnet Scythia, som til# 
fvrn er erindret §. 19, n. (I), og hvilken Landstrækning vore Forfædre kaldte Aufiar- 
veg eller AufturriU (Astcrrige) hvilket Navn allerbest og nærmest udtrykker Ordet 
OJ'erifia, soul eil gammel Skribent hos Plinium, Mithridates betjener sig af som Navn 
paa en Ve, liggende ved Strandbredderne af Germanien, og fald af Leder# 
Lrcrer, af hvilke Bernstenen udrandt. See P'finii Hiftor. Natur. Tom. 5. pag. 
;68- Hvor Plinius, estcrat han har opregnet de andres Beretninger om Bernstenen, leggcr 
selv til: „At det var vist, at den blev frembragt paa Herne i det store Hav mod 
„ Norden, og af de Germaner kaldet Gleffum, hvorfor og de Romere kaldte en af 
■>» "Kerne Gleffmia. da C-.dar Germanicus havde der at bestille med den Romersse 
„ Flode, men de Barbarer kaldte den AußraviaI hvilket sidste Navn ogsaa 
Ordet Au dm-veg findes igicn, eller det Ord Aufturaat; som hos vore gamle Forfædft 
ogsaa bemærkede Ksten eller den ostlige Kant. See og §. 27.

(11) See PU». Hift. Nat. Iib. 37. p. 367.

(v) in Periegefi five Dcfcriptione Orbis pag. l6* edet. Hillii V. 317.
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at scelge deres Bernsteen, om Handelen dermed den Tid havdegaaet over og fra 
Preussen', eller Estland til de der sonden og osten for beliggende Lande; at de Gamle 
(x,> satte de Elecrrisse Ser, hvor Bernsteenen blev funden, ogfaa uden for Mun
dingen af Po-Floden, og de Grasse Poeter have vidst ar forralle adffillige 
Fabler om Phaethons Sostre, hvilke ved Floden Eridani Udlob skulde vare 
blevne forvandlede til Traer, af hvilke siden Bernstenen der udrandl; at de 
Lande mellem det Adriatisse Hav og Oster-Soen ft-neS ar have i de aldste 
Tider varer allermindst skikkede tit saadan Handel at drive der igiennem, for
medelst de mange barbarisse Folk, som boede i den Strakning, med hvilke hver
ken de Graker eller Romere havde nogen Omgang; og ar man endelig, naar 
man'efterseer og betragter Plinii Dg Taciti Ord, angaaende Bernsteens Hande
len blandt de ZEstier og paa de Preussiske Kyster, kan ey ander slutte deraf, end 
at denne Handel har i deres Tider varet nyelig begyndt: ThikUnius siger (y): 
„ Ar den Soe-Kust i Germanien, hvorfra Bernstenen blev fort, var nylig 
„ bleven rer bekiendr. Da en Romersk Ridder i Neronis Tid besaae den, 
„ og reyste omkring ved samme Kyster, og drev Handel med Bernstenen 
Men endnu mere eftertrykkelige ere Taciti Ord, naar man sammenligner dem 
med foranfone Plinii- i det han siger: „ (z) Ar de ZEstier allene samlede Bern- 
„ stenen, som de kaldte Glefur, ude paa Bankene og ved Strandbredden -«-, 
„ hvilken lange havde ligget blaut andet Opkast af Haver, indtil de Ro- 
„ meres Overdaadighed gav den Navn; Ar de (AEstier) selv ey brugte den til 
„ noget, men samlede og bragte den frem saa raae og uarbeider, som de fandt 
„ den; og at de med Forundring imodroge den Betaling, som man gav 
„ dem derforHvilke Omstændigheder, nemlig at Bernstenen havde lcenge 

ligget,

(x) See StrabonisGeograph, lib. 5. p. 329. Plinti Hillor. Natur, lib 3. p. 26. Die- 
dovi Sicul. Biblioth. og andre, blaut dem Auctor til de saa kaldte Mirabiles Aufcuk. 
lom beretter, at de Elettrisse Her rare et Opkast af Floden Eridanus, at paa dem 
nebflod Bernstenen af Traecrne, ligesom Gummi, og at Indbyggerne der samlede 
den, og bragte den til Grcekerland.

(y) Ske hans Hiftor. Natur, lib. 37. p 370. Tom. 5.

(z) See hans Germania p. 451. in Opp. Taciti per Lipßttm. De Roulere have uden
Tvivl tort at kicnde Preussen og selv at hente Bernstenen derfra ved deres Krige i de 
ostlige Kanter i Tydstland, og formedelst den Omgang og Bekicndtstab, som de kom
me i med de der boende barbarilke Folk, f. e. med Marabudio og Catualda de Mar- 
comanners og Gothers Forster, og andre fra de Kanter ved Osicr-Ssen, hvilke vel 
foe st have givet de Romere Anflag paa, og Underviisning om Bernstenen at hente 
lige fra Preussen.

Z
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ligget, uden at vcrre agtet, blant anden Havets Uhumsthev paa Strandbred
den; at deALstier ey havde noget Navn derpaa, forend de Romere ved Deres 
Overdaadighed gave dem Anledning til at kiende og navne den, og at disse un« 
Vrede sig derover, ar de Romere vilde give dem Betaling for faadant Snavs, 
ingenlunde kan passe sig sammen dermed, ar Handelen med Bernstenen stulde 
fra de «Idste Tider have varer der i Gang.

§- 2Z.
Alt dette viser da tydeligt nok, ar Bernsteens Handelen har i de celdste 

Tider havt en langt anden Tur, end den siden fik, faa ar den i Begyndelsen er 
drevet paa, og Bernstenen kommen ey fra Preussen, i der mindste ey lige og 
directe fra Preussen, men kun fra de vestlige Kanter af Oster-Soen, hvilke de 
Gamle have beregnet med Len Balria elker Basikca, som tilforn er viisi. Men 
er dette rigtigt, som det upaarvikeligt er, saa henfalder foranforre Van- 
ffelighed af sig selv, nemlig ar Navnet Baltia ey synes at kunne passe sig paa vor 
Scandinavia, eftersom de Gamle sige, at Bernstenen der blev samlet, som dog 
har sir Hiem i Preussen : Thi om man ikke kan komme sig til ar troe, der Bern« 
stenen i de forste Tider er paa bemeldte Scandinavia selv virkelig funder i saa stor 
Mangve, ar Handel dermed kunde drives, hvori dog intet urimeligt er, da 
denne Slags Materie endnu virkelig der findes ; Saa er jo dette en meget gicrngS 
Sag, at Handels-Varer siges at falde, ikke paa derSted hvor de egentlig pro
duceres, men heller navnes ester det Sted, hvorfra man har dem paa naste 
Haand? Ligesom de i Kiobenhavn kalve den Fisk, som virkes norden for Ber
gen og i Nordlandene, Bergens Fist, vi heri TrondhiemThee, som er kom
men fra China, Kiobenhavns Thee, og de Franske kalde de Vestphalste Skin
ker efter Staden Maintz; Saa ete Phoenicieme komne i Vane med at kalde 
Bernstenen, fom de tilhandlede sig her i Norden, efter Oen Baltia, enten fordr 
De selv ey vidste andet, end at den virkelig faldt der paa Stedet, eller fordi be
meldte Oes Indbyggere forst og fornemmelig havde bragt dem disse Varer til, 
eg dreve Handel dermed.

24.
Ligeledes henfalde ogsaa alke deres Beviser, join mene, nt paa alle de Ske

der, hvor der hos de Gamle tales om Electrum, bor der forstaaes Preussen, 
at det er en afgiorr Sag, at Berusteuen er den rette Character og Kiendemarke 

paa
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paa Preussen hos De gamle Skribenter (a), ar Den lille Flod Rodaune eller 
Reddune er De Gamles Eridanus, og at Balria eller Bafdea er derfor ey heller 
ander, end der nu verrende Preussen: Thi disse Beviser strcrkke sig kun i det 
hoyeste ril Plinii Tider, og ikke ril dem, hvori der rales om Øen Baltia, som 
man vel og efter Plinii Tider ikke mere vidste ar finde her i Norden, saa ar Han
delen med Bernstenen, paa Øen Baltia og i Preussen bliver ro ganske adskilte 
Ting, og man altsaa ey bor (lutte fra den eene ril demanden, eller domme om 
de gamle Tider efter de nye, hvilket vel i de gamle etager oste skeer, men siel- 
den holder Stik.

§. 25.
Herover gaaer der ey heller an paa Dette Sted ar giore den Slutning, at 

fordi Bernstenen i de seenere Tider blev fort over Land fra Preussen til Italien 
og De Steder, derfor er samme og skeet i de crldste Tider for Christi Fodsel: Thi 
Dette kan umuelig bcstaae og rime sig sammen med hvad tilforn er anforr, ey 
heller med de gamle Skribenters Udsagn, naar man rer skal forstaae dem, og 
foreene dem siunmen, saa vidt Denne Sag angaaer: Thi af foranforke celvste 
Skribenters Vidnesbyrd see vi, ar Bernstenen i de celdste Tider blev funden 
paa og kom fra Øen Baltia > hvilken efter bemeldte Skribenters Beskrivelse, 
som tilforn er viist, ey kan vcrre Preussen, fra hvilket Sted vi dog finde, og 
der efter gamle Skribenters Vidnesbyrd, ar Bernstenen i de aldre Tider for
nemmelig og nersten allene er fort, ligesom den og i vore Tider Der fornemmelig 
findes. Heraf maarte da folge, ar enten have De crldste Skribenter, som sige, 
at Bernstenen kom fra Øen Bafilia, snakket om noget, som de selv ey vidste no
gen rer Beskeed om, og heri taget ssammelig feyl, eller og maae Bernstenen i De 
eelvste Tider, som vi tilforn har paastaaet, vcere kommen andensteds fta, end 
fra Preussen. Der forste kunde vare lar ar gribe til, '(hvorfor og nasten intet 

Z 2 er mere

(a) Endskisnt dct ikke er min Sag nt anfsre og igiendrive andres Meninger, saa maa leg 
dog her til Erempel anforc Franchevilles Differt. Sur 1’ Origine du people Pruffien 
pag. 504. Hiftoire de 1’ Acadamie de Berlin An. 1749, fom et af dr Nyeste Skvis« 
tcr Verhandle om denne Materie, hvori Anetor fremsaetter det, fom en afgivet Sag, 
dt Bernstenen er den rette Character vg Kiendrmarrke paa Preussen, hos de gamle 
Skribenter 0. s. v. Men hvormcget herimod med Foye ka» verre at indvende, og 
hvor stor Ret han har til at giore saadan Paastand, kan enhver let see af hvad hid
indtil , som og af hvad Vlinius paa et Sted har samlet Bernstenen angaaende. Hift. 
Nat lib. 3Cap. 2. Hvilket tydelig viser, at de gamle paa mange Steder tale om 
Bernstenen, hvor der ey kan vane meent Preussen.
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er mere grcengs blandt dem, som strive i de gamle Sager', end al de bestyl- 
de de gamle Skribenter for Urigtighed vg Uvidenhed, saa snart de sige no
get, som ey kommer overeens med deres Meening) og samme maalte nodvendig 
gribes til, hvis man vilde forestille sig Turen af Bernsteens Handelen saaledes 
som hidindtil er steer. Men mig synes, 'som dette er noget, hvilket man aller
sidst bor gribe ril, og ar bette i seer, som vi handle om, kan hielpcs og begribes, 
og Alting jævnes paa en bedre og grundigere Maade. Vil man fporge/ hvor
ledes? og paa hvad Maade, eller igiennem hvilken <Vey vg hvorfra Bernstenen 
i de erlöste Tider er koinmen, naar den ey er kommen fra Preussen? Saa kan 
det Have sin store Vansselighed, hertil ret og grundig at svare,, formedelst Man
gel paa tilstrcekkelige Efterretninger; Dog vil jeg ri! Sagens desto nrere Oplys
ning giore det saa vidr jeg kan, da det maastee er noget, som man vil anser for 
en Skyldighed af mig.

§. 26.
Det er rimeligt, at de Phoenicia, som havde deresHerkomst fra det rode 

Hav, som Herodotus beretter / og dreve Handel derpaa, forend de satte sig 
ned hos Middel-Haver (b), have i de ostlige Lande lcrrr at kiende Bernstenen, 
og da de komme med deres Handes indtil Britannien, eller maastee lige ti! de 
Teutones, da enten forefundet den Materie i saadan Mcrngde paa de Steder, 
ar de dermed har kunder drive Handel (c), hvilket kunde stee, seer i Begvndek- 

' ftn,

(b) See Herodoti Skrifter strax i Begyndelsen pug. I.

(e) I Plinii ttitt. Nat. lib. 4. p. 481. Tom. I. forekommer et Sted, som synes mig ty
delig nok at vise, at de Gamle have kaldet de Danffe Her de Electriffe eller Bcrn- 
stccns Kerne: Thi eftcrat Plinius der har opregnet de Ser, font laac Vesten for Bri
tannien, saa kommer han stray derpaa og siger, at lige tverts over (det er mod 
Ssten, som Harduinus ret nok forklarer det) laae de Glesssriffe Ser adspredte i 
der Gerinanist'e ^cv, hvilke de nyere Greeker kaldte de Electriffe, fordi Bernstenen 
der faldt. Og yders! af dem alle laae Thule. Skribenten tager i sin Fortælling 
paa dette Sted Turen vesten fra. og ofrer paa, men osien eller nord-ost fra Brikan< 
nien mode forst de Danffe Ser, folgclig maae diste her nodvendig komme til at reg
nes blandt de Giessariffe Ser, allerhelst da Thule sirttcs osten eller nord-ost og sirax- 
cfter dem. Ellers negles derfor ikke, at jo Plinius ogsaa kan have hert noget om 
Bernstenen paa de Prcussiffe Kyster, og derover regnet deur tillige til de Giessariffe 
Ser, og at chan i seer har forsmået dem ved ben Gieflam, som han beretter at de 
Barbarer kaldte Auftravia. See §. 22. n. (t); Thi han har blandet sammen hvad 
han havde lerst hos de Gamle og hort af de nye, hvoraf han har giort en Miff- 
rnass, som det et vanffeligt at hitte Rede i.
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fen, om Ver enb ikke fandtes just saa meget deraf (d), ekler og have de Teutones, 
da de mærkede, at de Phoenicier vare begierlige efter de Varer, kiobt sig det 
mere, fom de selv ey havde, til fra Indbyggerne paaAen Baltia, som Pytheas 
udtrykkelig siger, det er, fra dem, som da boede paa de Skaanjke og Svenske 
Kyster, hvilke havde denne Materie i saadan Mængde, at de brugte den tilBræn- 
de-Ved eller vare i Begyndelsen, hvilket jeg troer at vcere den rigtigste Forkla
ring, saa vankundige om denne Materies Brug og Kostbarhed, at de, ligesom 
Tacitus beretter om de ZEstier, fsrend Phoenicierne, ved deres Handel kerte 
dem ar kiende den, og sætte Pris derpaa, ey kierte sig videre derefter, end at 
de, naar de fandt raae og store Klumper deraf ved Havet, rvge det op og lagde 
det paa Ilden, som en brændende Materie, for al kaage, eller varme sig der
ved; Thi Brugen, en vedtagen Sædvane og Mennessenes Indbildning er den, 
fom fætter Priis paa Tingene; og er det derfor ligesaa lidet at undre sig over, 
at bemeldte Abalister i de celdste Tider brændte deres Bernsteen op, fem at de 
Americansse Indbyggere i Begyndelsen byttede deres Perler og ALdelstene bort 
med Glas, og ansaae deres Guld at være af intet Vcerdie, hvilket de gamle 
Spanier i de celdste Tider og gjorde, saa at de Phoenicier engang afMangel paa 
Rum paa deres Skib lode smide deres Ankere og saadam JermRedffab afSolv.

§. 27.
Men efterat Handelen med Bernftenen forst var kommen i Gang, og ef- 

rerat vore Abalister havde lcert, at noget derved var at fortiene, have de ey 
langer brcendt den op, men som Pytheas beretter, solgt den til de Teuton es, 
deres Naboer, og da deres eget Land derfra var udtommet, eller da der ikke 
var saa meget at finde, som de kunde faae afsat, saa have de begyndt at hente 
Forraad deraf fra de'ostiige Kanter af Sster-Ssen, enten ved Handel, eller 
maastee rettere ved Fribytterie, hvori Scandinaviens Indbygger fra de celdste 
Tider have vceret store Mestere: thi at Bernstenen ogfaa ide celdsteTider, hvor- 
vm vi nu handle, er kommen fra Preussen og de Kanter, er noget, som gisres 
meget rimeligt deraf, al Pytheas har kiendt eller vidst at nævne de ZEstier, hvil- 

Z Z ke han

(rl) P. 7> Refentos fcrfdkr i fin Atias Dan. Mfs. At titan ved Ca nalens Rcenselse i Kie- 
benhavn ofte har fundet store Stykker Rav eller Bernsteen i ben gamle Hav-Bund, 
som Havet fordum havde kastet paa Stranden.

(e) Strabonis Geograph*
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fe han kalder Osticeer (f), hvilket ey vel kan vcrre ffeet af anden Anledning, 
end ved Bernsteens Handelen; men at de Mstier ere blevne ham eller de Phoe
nicia bekieydte, og have faaer Navn af Ästen, det kan ey vcere ffeet uden ved 
dem, som boede Vesten for, og fordi de maane lage Touren Ästen paa, naar 
de ssulde reyse didhen for at afhente derfra Bernstenen, hvilket at vcrre ffeet, og 
at Bernstenen vgsaa da er falden paa de Kanter, endnu videre bestyrkes afden 
gamle Griffe Skribent Philemons Vidnesbyrd hos Plinium (g), som siger, at 
Bernstenen blev opgraver i Scprhien (h). Om de fra Baltia have der selv 
samlet og opgraver den, som kan vcere vemeligt, hvis de have henter den der
fra paa deres Soersver-Toge, eller de DLstier selv have giort der og overladt 
den ril forommeldre, der er uvist at sige, og kan begge Dele vcere. Ligeledes 
kunde man og vel sige, ar de Phoenicier selv, uden saadant Omsvob, har hen
ret Bernstenen fra de ZEstier; det kan vcrre mueligt, det negter jeg ikke, men 
efter alt, hvad man kan opspore hos de gamle Skribenter , findes ingen Grund 
hos dem for, ar de Phoenicier selv have drevet Handel i Oster-Soen, eller ar 
de har henter Bernstenen derlra: thi havde der saa vcrrer, saa havde Indbyg
gerne paa Oen Abalus eller Baltia vel ikke solgt deres Bernsteen til de Teuto
nes; men da dette sidste er ffeet, saa er heller ar formode, ar de Phoenicier ha
ve henret den fra dem, og hos diste vcrrer som et Oplags-Sted for de Wahrer. 
Der eeneste, som ssulde give en Slags Formodning, at de Phoenicier tilsidst 
kan have havt nogen Omgang med de ZEstier, er dette, fom Tacitus bereuter (i) 
ar de ZEstier i Sprog lignede de Britannier, hvilke formodentlig, efter de Phoe- 
niciers Erempel, da disses Handel undergik, have havt Omgicengelse og drevet 
Handel med de ZEstier, hvoraf den Lighed i Sprogene har.reyst sig (k). Hvori 

jeg

(f) See Strabonis Geographiae Lib. 2. pag. Iol. Hee 0g hvad hetVIN tilføftl Ct (lllføtt
§. 22. not. (t).

(g) Plin i i Hiftor. Natur. JLib. 37. p. Z67. Tom. 5.

(h) Scythica nemlig taget i den Bemarrkclse, hvoroin tilforn er erindret.
(!) See hans Germania loc. rit. At de Britanrier have havt en Slags Seilads og Han» 

bel her paa Norden, det synes ey urimeligt as hvad Plinius äussrer Lib. 4. p. 482» 
af den gamle Skribent Timæo,, at de Britannice stilede en 6 Dages Reyst ind ad 
ttnod Ssteu) til den Se Midis, hver der faldt Tin. At ved denne Se Mi-Stis siul- 
de Sen Veétis vcere forstaaet, kan ey gaae an; men heller maa derved vcere mcmten 
Se her i Norden, hvilket Scilatstns Lcengde viser, som er just det samme Stykke, 
som Pytheas strrter mellem Britannien og Thule. Men Pytheam har denne Timseus 
fulgt, som Plinius bevidner ttitt. Natur. Lib. 37. p. 367.

(k) See ncrst foranforte.
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jeg vel ikke vil disputere nogen sin Mening, men troer dog tillige, at Aarsagen 
ril denne Lighed er alt for vidt sogt, og ak Man maatte kunne udfinde.nogen 
ncermere, om Tingen ellers i fig selv saaledes har varet.

§. 28.
At tale videre om denne Sag, vil vort Gyemarke ey tillade, hvilket vi nu 

mene,, for faavidt at vare opnaaer, at vi have viist, hvorvidt de Graker for 
Christi Tider have kiendc vor Norden, og hvad der bor forstaaes ved deres Thu
le og Baltia. Da de nu sira lange for Christi Tiders som tilforn er erindret, 
havde saadan Kundskab om vor Norden, ffionr de havde den, ey af egen Er, 
farenhed, mm ved Fremmede; saa ffulde det deraf synes slutteligt, at den si, 
den ved Tidens Langde anseelig maatte have tiltaget. Men intet mindre. Den 
har heller, som tilforn er erindret (I-, tager af; og de Graker have ligesom paa 
nye maattet heri gaae i Skole. Hvilken Mening vel maaffee vil ved forste L>ye- 
kast ansees for at vare ny og noget dristig, men har dog sin gode Grund og 
Rigtighed: thi man behage kun at betanke, at i Herodoti Tider vare de Lam 
de, som ligge omkring og Norden for det Sorte Hav, de Graker vel bekiendte, 
og dog siger Strabo (m), at hvad, som laae oven for Boryfthenes, og den 
hele Soe-Kust hen til Colchis, har Kong Mithridates ved sine Krige forst gi ort 
de Graker og Romere bekiendr, da man tilforn vidste kun lidt deraf; ligeledes 
er det ei^noksom vitterlig Sag, at de Phoenicier havde deres Handel og vidt- 
kostige Seylakser i der Arlamiffe Hav, langt uden for Herculis Skotter; men 
anderledes var der i kolybii Tider, som beretter (n), ar davar der sielden, at 
nogen stilede igiennem det Herculiffe Sund, eftersom det Arlanrisse Hav er 
gandste ubekiendr. I Pytheæ Tider vidste de Graker, join tilforn er viist, 
m tale om Thule, om Basilea, og der med adffillige Omstandigheder, om de 
Ostiaer eller LEstier, og om ix Teutones; da Strabo derimod bevidner, at r 
hans.Tid.var alt det, som laae Norden for Elben, gandffe ubekiendr, og at 

man

(i) See §. z.

(in) Geograph. Lib. i. pag. 16. Herodotus har ey affene kiendt de Scythcr, som boede 
Norden for det lorte Hav, men og de Folk, som boede Norden for det Caspiffe, og 
langt henne i Sibcricn «elv, som ben larde Bayer har viist. Men anderledes var 
dtt Strabonis Tid, da det meste af disse Lande var ganske nbckiendt. Svin sees af 
diste hans Ord. Geograph. Lib. 2. pag. 167. Cum neqvc Tyræ fontes vift fimr, 
neqve Boryftenis, neqve Hypanis „ multa magis ignotæ erunt partes eorum fepten- 
trionales. r

(n) See hairs Hiftoriar. Pag, 7z;.
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man da ep vidste af noget beboet Land Norden for Irland (*), igiennem hvil
ket han derfor har trukket den Nordeste Parallel, beskyldende Pytheam for en 
Sladderer og for en Loguer, fordi han fatie den faa langt Nord, og talede om 
beboede Lande saa langt Norden for Britannien , hvilke endelig bleve saa ube# 
kiendte, at-man begyndte at tanke, at de vare reent opdigtede (o), sårdeles 
Øen Thule. Bemeldte Pytheas har ogfaa vidst at sige, hvor mange Skridt 
Britannien havde i Omkreds (x); Og eudssiout han har grort for meget deraf, 
saa har han dog ikke varet nar saa.vankundig om dette Land, som Strabo, der 
har giort sig den Tanke, at Britannien var ikke langer, end den Sirakning er 
deraf, som vender mod Gallien, hvorom siden lidt mere. Ey ar tale om den 
betydelige Vildfarelse, hos de seenere Grasse Skribenter, som de aldre vare 
frie for, nemlig at det Caspisse Hav var en stor Zndbugt af.Soen .og hangte 
sammen med Zis-Havfk.

§. 29.
Saaledes, som hidindtil er anført, holder jeg da for, at de aldste Gra

sse Skribenter, som vi endnu have tilovers, have forestillet sig vor Norden, 
nemlig de Vestlige og Nordlige Kanter af Halv-Øen Scandinavia, som en stor 
Øe, liggende Norden for Britannien, og de ostlige samt sydlige Küster deraf 
ogfaa som en anden stor Øe, liggende oven eller Norden for det nu varende 
Tydstlaud eller det faste Land, hvor de og maa have forestillet sig, at de Teu
tones boebe, eftersom Diodorus Siculus, hvis Ord tilforn ere anførte (q), 
siger, at Vernstenen blev ført fra Øen Basilea over til der fasta Land, i 

Ste-

(*) Strabo jiger udtrykkelig i fin Geograph. Lib. 2. pag. 124. at dm lcrngst mod £7or- 
dcn gaaende Seylats var i hans Tid fra ve Leiters Land til Hibernia, fom 
laae oven for Britannien, og kunde for Rulde neppe beboes , saa at hvad 
fom laae der oven for, det holdte man for ey at kunde beboes. See cg 

pag« 175.
(o) Syneßtis Ep. 147. Thale lis, qvi ad illam navigant impune ac citra repvehenßonem

mentiendi poteßatem facit. Carlßröm de Thule pag. 28. Og Jltittr Eufcbius 
Vil beskylde Philoftrati Beretninger om Apollonio for at vatre Lognsaa ligner ha» 
dem >ned de forunderlige Labler, fom fortaaltes om Thule. Saa at de Vers 
og Sange, som Mela beretter, at de Greeker oz Romere vidste at synge om Thule, 
have derfor vist nok ey havt andet Indhold og anden -Oprindelse, end den vi tilfor« 
bar givet dem §. 15.

(p) See Strabonis Geograph, lib. 2. pag. 163, hvor bcr staaer at Pytheas bar an feet Bru 
tanniens Omkreds for mere end 40000 Stadiee Og p. in. lib. 1. staaer, at Pythc- 
as.har sat Sens Leengde for mere end aoooo Stadier.

(q) Gee is,
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Steden for at Pycheaø siger, at den blev solgt ril be Teutones. Men mindre 
man vilde sige, at Diodori Ord ere saaledes at forstaae, at be Teutones, 
cfterat de havde faaet Bernstenen fra Øen Bafilea, have videre bragt den, over 
det faste Land, eller ladet den ved andre bringe, til Gallien og der igiennem 
videre. Hvilket heel vel kan være, og er det ey urimeligt, at denne Handel 
kan have taget den Tur, efterat de Phoeniciers Skibsfart hidtil Norden ophor» 
te (r). Flere Oer, end de tvende bemeldte, have be Tiders Græsse Skriben
ter ey vidst af at sige paa de Kanter; Og blant alle de Romersse Skribenter, 
som have ssrevet, for og ved Christi Tider, finder man ey heller hos nogen mind
ste Spor efter, at be om vor Norden have havt nogen Kundssab, idet mindste, 
nogen videre Kundssab, end den, som de have kundet hente af be foranførte og 
andre saadanne Grcesse Skribenter, og derfor have de ey heller vidst andre 
Navne paa vor Norden, end dem, fom bemeldte Skribenter havde givet ben. 
Hvilket man kan see af et Sted hos Virgilium (s'', hvor han, for at betegnede 
yderste Lande mod Norden, betiener sig af Navnet Thule, og det paa en Man- 
de, som tilstrækkelig nok viser, at han derved ey har sorstaaet nogen ringe Oe, 
et lidet Land, eller et ubetydeligt Folk, meget mindre et ode og ubebygget Sted, 
faabant fom Island da var; men et Land af Betydenhed, hvis Indbyggere 
havde giert sig navnkundige og vare mægtige, i feer til Sees, hvoraf man, ef
ter Taciti Vidnesbyrd i fær, kan flutte, at vor Nordens Indbyggere have væ
ret berømte (t). Saa at man følgelig ved Thule hos ham og hans Landsmænd 
ey har fornødent at forstaae noget andet Landend tilforn er fagt, eller at have 
videre me» de Romersse Skribenter i ben Post at. bestille.

A a H. 30.
I

(r) Efter «II« Omstændigheder synes det at være heel rimeligt, at Handelen med Bernste« 
nen, faa meget deraf, som blev ført til Marseille, Sicilien, Italien og andre Ste
der hot Middel-Havet, er gaaen fra Britannien og over Land igiennem Gallien, ned 
ester Rhone Floden, og hvad som stulde til Italien, er siden ført ned ester Po-Flo
den, hwrfra det blev bragt til Grækenland'. thi at Bernstenen er ført over Gallien til 
Middel Havet, det har vi tilforn seet af Diod. Siculo, og at den har gaaet need efter 
Rhone-og Po-FIoden, det see vi deraf, at de Gamle, just naar de tale om Bcrn- 
stcnen, lave fat disse 2de Floder om hinanden : thi den gamle Poet Æfcylus siger: 
at Floder Eridanus løb igiennem Jberien eller Spanien, og kaldtes tillige Rhodanus; 
men Euripides og AppoUonius sige, at Rhone- og Po Floden løbe tilsammen need i 
det Adriatisse Hav. See vlinit Hift. Natur. Lib. 37. pag, 367. Tom. 5.

(i) See hans Georgror. Lib. 1.

(h See hans Bog de moribus Germanorum, paa det Sted, hvor han taler Dili de Sviones.
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§. ZO.

Nu ffulde det derfor vel vare Tid at flutte dette Capites; Men vi maae 
bede om Tilladelse forst at melde noget om en Post, som kan ttene til nogen Op
lysning baade i det Foregaaende og Efterfolgende, samt rydde af Veyen en 
Jndvendning, fom maaffee kunde giores os deraf, at der synes noget underligt, 
at de gamle Skribenter satte Thule, hvis den var det Land, som vi have opgi
vet, Norden for Britannien, da det dog ligger Osten for den. Skulde man 
ikke ville lade sig noye med det, som hertil forst og enfoldeligen kan svares, nem
lig ar naar man ikke vil gaae alt for noye til Verks, kan vor Halves vir
kelig siges at ligge Norden for, det er at sige, längere Nord end Britan
nien; Saa maae vides, at det er ikke mere underligt, at de sige, Thule 
eller vor Halv-Oe at ligge Norden for Britannien, end at de sakre Irland Nor
den for den, som dog ligger i Vest derfra, hvilket maae synes endnu mere for- 
keert (u). Saa vidt jeg kan begribe, maa .Aarsagen hertil soges i det Begreb, 
som de Gamle have giort sig, saavel over den da beboede og bekiendte Verdens 
Skikkelse i Almindelighed, som de Nordiffe Landes i Sardeleshed: Thi man 
maa ingenlunde tanke, at de Gamle forestillede sig alt dette, som det er, og som 
vi forestilleos det; Ey heller maa vi, naar viret skal forsteme de Gamle, forklare 
Deres Ord efter det Begreb, fom vi have om Tingen, eller som de burde have 
havt, men efter det, soM de virkelig have havt. Men nu kan man af Ariftote- 
lis (v) Strabonis (x) og andres (y) Beretninger temmelig tydeligt ser, hvorle» 
ledes de Gamle have forestillet sig den da varende Verdens Skikkelse, nemlig 
vasten dobbelt saa lang, som breed, eller fom en lang udbredt Kappe (z), hvis 

yder

bu) Gee Strabonis Geograph. Lib. 2. pag. 175. hvor han saa siger: De few nu teyfe, 
veed intet at fortælle om noget Land ove», eller Norden, for Hibernis, 
fom ligger mod Norden næst hos Britannien, beboet af lutter vilde Menne- 
fter, fom vanskelig kan boe der. for Ruldcns Skyld. Der holder feg for, 
at "verdens Ende maa fettes, det er Gmndfcrne for de beboede ogbekicnbte Lande 
paa den Kant.

fv) Ser hans Metorolog. Lib. 2. cap. 5. hvor det faa heder i det Satinfe: Longitudo 
multum differt a latitudine, qvod enim ab Herculis columnis eft ad Irdicam, eo qvod 
eft ex Æthiopia ad Mxotim & extrema Schythiæ loca plus eß qvam qvinqye ad tri»,

(1) See hans Geograph. Lib. 2. pig. in. hvor han siger , at Langben af den bekiendte 
Verden er dobbelt saa stor som Vreden.

(y) pliniu» siger Lib. 2. cap. iog, ligesom Strabo at den beboede Ard var kun halv saa 
bred, som den var lan-. See og Eratofthenes hos Strabo Lib; 2. pag 108. no. 5 

(,) Saaledes kalder og strttrr Lmbs det selv Gcgrapii. Lib. 2. x-8. I/S. c. d, 
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yderste Spidser vendte mod Vesten og Osten, saaledes, ar den yderste Spidse 
deraf mod Vesten endles med det Forbierg, som man nu kalder Capo St. Vin
centi! i Spanien (a), hvorfra de have forestillet sig, al Landene gik omtrent i 
tn lige Strerkning, undtagen ar ve midt paa boyede noget af mod Nord (b), 
fra Syd-Vest til Nord Ost, Nord ester til et andet Forbierg eller en Spidse 
mod Norden, dog mere stump end den Vestlige, liggende omtrent under sam
me Hoyde, som Irland, eller de Nordligste Deele deraf (c), og at Striknin
gen paa den anden Side mod Osten, gik ligeledes omtrent i en krum Linie, 
undtagen at der var en Jndboyning for eller ved Mundingen af Jndlsber til 
det Caspiffe Hav (d), hen til den Ostlige Spidse. Hvilket ey allene er tydeligt 
ar see af de paaberaabte Steder, sar hos Strabonem, men og stadferstes af 
Pomp. Melae og andres Beretninger herom (e).

§. Zl.
I Folge af forommeldte de Gamles Begreb om Lanpstrekningen, gior« 

de de sig videre om Britannien i seer den Forestilling, at Den laae ey imellem 
Sor og Nord, som den virkelig gior, men ogsaa omtrent mellem Sod-Vest 
og Nord-Ost (f), saaledes, al der imellem den og den Celtiffe Strandbred, 
som laae lige tverts over for, var allesteds er lige stort Mellemrum; som tydelig 
kan sees deels aset Sted hos Plinium, hvor han siger (g): “ Ar tverts over 

A a 2 fra

(a) See Strabonis Geograph. Lib. 2. pag. igo. 181.

(b) See herom Mela in velcript. Orbis pag. 7.

(c) Thi Strabo trslker ey aöene den Nordeste Parallel,' inden hvilken ben beboede Jord
indfluttedes, gicnnem Irland. Geograph Lib. 2. pag- 179, men han siger ogsaa, at 
be Lande, som laae ved Mundingen as det Hyreanijke Hav (hvilket de Gamle inceit» 
te at v«re soreenet med Is-Havet) og endnu mere Hibernia, strakte sig linger mod 
Nord, end det yderste af Seythien bagen sor de Indianer, loc. dt, pag. igo.

(d) Saaledes sirtter Mela det.
(e) Mela siger Lib, 1. cap. j. At vor Jord ligger i en Streeknrng fra Elsten til Ve

sten, og fordi den saa ligger, er den noget längere, end hvor den er bredest, 
og allevegne omgivet af dot store -Hav.

(f) Saaledes maa den og nødvendig komme til at ligge, naar man ffal kunne forestille
sig, at Irland laae Norden for den, og at den yderstc Parallel mod Norden gik, 
føm Strabo siger, igiennem Irland, naar den ey tillige skulde gaae igiennem Bri
tannien , som ingensteds meldes. C lu veriti s har derfor in German. Antiqv. Lib. 2. 
pag. 360. giørt sig et gsvdffe forkeert Begreb, angaaende de Gamles Mecning VM 
Strekningcn as Britannien, naar han sottter dens L«ngde sra Syd-Ost til Rord-Dest 
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„ for Rhinens Udlob laae Britannien mellem Horben og Vesten,“ hvilket 
vel ey kan forklares anderledes, end at Britannien strakte fig fra SydMest 
til v7ord«Ost. Deels og af disse Strabonis udtrykkelige Ord (h): Toere 
„ over for den (Gallien) og Parallel med den ligger den Oe Britannia 
Hvortil kan legges hvad han siger paa et andet Sted (i): Ar Britannien er 
„ af Skikkelse som en Trekant, hvis larngste Side streekker sig langs Gall 
„ lien (k), og er hverken st-rre eller mindre end ben“. Saa det derfor 
ester saadant deres Begreb om Landenes Strekning og Beliggenhed paa de Kan
ter ey andet kunde vcere, end at ligesom Irland kom til at ligge Norden forden 
Sydlige Ende af Britannien, saa maatte Thule eller de Vestlige Deele af vor 
Halv-Oe komme kil ar ligge Norden for eller i Nord-Ost fra bemeldte Lands 
Nordlige Odde, og denne, efter deres Forestilling, som ansaae Britannien 
storre end Strabo har giort den, f. E. Pytheas og andre, komme til ar strerkke 
sig temmelig langt henne mod bemeldte vor Halv-Oe, saa det derover ey er ar 
undre over, at foromtalte Pytheas har sar Thule vlam de Brikranniffe 
eller talt om den n«st efter Britannien og Irland, eftersom han har anseet dem 
allesammen for at ligge i en Strekning, hvortil vel Touren af den Seylats har 
giver ham Anledning, som han maa have giorr fra Britannien hen imod Thu
le, eller de Nordlige Kanter af Norge, hvor Narren var kun paa endeel Ste
der tvende, paa andre 3 Timer lang, og Solen, naar den var gaaen ned, ef
ter en liden Tids Forlob, kom op iglen (J).

§. 32.
Endnu er Pur Ord om de Scyrher og Hyperboreer, hvilke nogle ville gise 

re til vor Nordens celdste Indbyggere, og man derfor ey kan lade gaae morte 
forbi. Hvad de Scyther angaaer ; saa findes de hos ingen af de Skribenter, 
som have levet for og indtil Christi Tider, saaledes ncevnre eller anforre, at man 
med nogen Foye kan tr«kke dem hid ind i vor Norden. Og at sige, at vore 

For«

(h) See hans Geograph. Lib. 2. pag. 190.

(i) Sce bemeldte Sted Lid. 4. pag. 304.

(k) Her have vi et nyt Bevis, at strabo og andre have anseet Britannien for at strekk«
fig, som tilforn er sagt, fra Nord-Ost til Syd-Vest.

(l) Dette anforcr Gaflendus i fit Brev til Wendelinum , angaaende proportionem Gnomo
nis &c. (See §. 7. not. (g)) af Gemino, hvor han og viser, at hvad Pytheas be
retter , nemlig at paa Thule var Tropicus æflivus loco Arétici, paster fig paa saa 
nordlige Lande, som Irland, folgelig vg, som den Nordlige Deel af Norge, er.
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Forfadre have deres Oprindelse fra de Scyther, er det samme, som at sige in
tet, eftersom man endda er ligesaa klog som fer. Det samme omtrent kan og 
siges om de Hyperboreer, hvilke ingen af de celdste Græste eller Romerste Skri
benter have sat stråledes eller saa langt mod Norden, at de kan finde noget Sted 
hos os. Vel melder Diodorus Siculus, for hvis Skyld fornemmelig dette 
erindres, “ at hen over imod Galatien laae i der store Hav, under Nord, en 
„ Se, ikke mindre end Sicilien, som blev beboet af de Hyperboreer, hvilke 
3, saa kaldtes, fordi de laae længere borte end Norden-Vinden, og hvor 
„ man hostede 2de Gange om Aaret, hvor Latona var fodt, hvor Apollo for» 
,, nemmelig blev dyrket, og hvor hans Tempel var, bygget i en Runddeel(m) 
„ 2c.tt. Hvilket mange have giort stort Væsen af, som noget, der umuelig kun
de passe sig paa noget andet Sted end vor Scandinavia. Men om dette er ri
meligt, vil jeg overladetil Laserens eget gode Skionne, naar han har over- 
veyet folgende Poster: i.) At hvad Diodorus Siculus har beretter om de Hy
perboreer, er ikke hans eget, men taget af Hecatæo og andre, som han beraa- 
ber sig paa, og om hvilke han i Forveyen har erindrer (n), ar de alle have va
rer hendfaldne til Fabel-agtige Fortællinger; og altsaa kan den nys ansom og 
ventelig vare saadan een. Men at man stal lade dette staae ved Værd, saa 
maa 2der) markes, at naar man efterseer Diodori Fortælling om de Hyper
boreers Se, og dens hele Sammenhæng, saa stal man let begribe, at bemeld
te Se ingen anden Steds maa soges, end i Asien, om hvis nordlige Jngbyg- 
gere de Amazoner, Scyther og s. v. Skribenten har nyelig ralet i Forveyen, og 
om hvis sydlige Lande han strap derpaa begynder at fortælle, efterår han har 
stupper de Hyperboreers Se, som den yderste mod Nord. Ligesom man og kau 
see, at bemeldte Hecatæus, eller hvo det ellers har været, har taget sine Be
retninger om disse Folk af Herodoto, hvis Hyperboreer, som den fortreffelige 
Bayer har viist, boede hen oppe i Siberien, og forbedret dem i sær med detTil- 
læg, at de havde deres Boepæl paa en stor Se, liggende ved det store nordre 
Hav, hvorved han har flottet dem længere op imod Norden. Ac fastsætte for 
Resten, paa hvilket Sted egentlig denne Se har ligget, er et ligesaa usikkert 
Arbeyde, som at ville afgiore, hvilket Folk i sær de Gamle have kaldet Hyper
boreer ; Da dette Navn er esterhaanden flottet alt længere og længere Nord paa, 
ligesom de Nordlige Lande blev mere og mere bekiendte, og brugt til at beregne 
De længst op mod Nord boende, i Asien nemlig. I der mindste maa denneDio- 

Aa z odori

(m) See Diod. Sie. Biblioth. pag. 130. edit, Rhodomanni,

(nj Loc, cit, pag. 33.
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oäori de Hyperhorers ÄL der scettes, og kan hverken blive Scandmavien, saa 
vel af foranforte Aarsagex, som(zdie) af denne, at hos Diodorum beskrives 
-Oenggenheden af Basilea, som vi tilforn har beviist, at vare Scandmavien, 
anderledes env den af de Hyperboreers L)e: thi om den sidste heder det, at den 
raae paa hin Side af (eller ved Siden) rverrs over for Galatien (o), men 
Wt den fyrste, gt den laae oven for (eller Norden for) Galaeien (p), dette 
JMvn taget i sin vidtlsftige Bemærkelse, som Diodorus har tillagt der, nem» 
Ng for det hele faste Land, Norden for deAlpiffeBierge, lige tilder store Hav (g).

heller kan, efter foranforte Omstændigheder, og andre Kiendemcerker, som 
Diodorus anfyrer om 'de Hyperboreers Oe, herved sorstaaes Britannien, 
faasoln denne ligger alt for langt borte mod Vesten dertil, og man etters aldrig 
hos nogen gammel Skribent finder Hyperboreer paa den Kant. Men at Estland, 
Kurland, Preussen med andre, Osten for beliggende Lande, ved denne Öe kan 
vare meenr, ffulde maaffee ey vcrxe urimeligt (r), Hvorom man paa et andet 
l^-ted kan faae Leylighed at tale noget meere.

(°) Piodor, Sie, Bibliothec. Tom. I. Lib. 2. p. i;S,

fp) Loc. cit. Lib. 5. pag. 347. edit. Weilinvi.

<9) See foran 16, not. (e),

(>■) 3b!antandct er det MM keligt, at Diodorus bcrsmmek de Hyperboreers Land af dets 
Mugtvarycd, ligesom Tacitus berommer dr LEsticr for den Fliid, som de anvendte 
xqa Agerdyrkningen-

II. La-



Ipsom de Nordiske Lande. 2det Cap.

II. Lapitch
øm Se gamle Grnkers og Romeres Kundskab og Beareeb om 

de Nordiske Lande efter Christi Tider, i Folge 
af Melæ Efterretninger.

§. i.
§V^i har i det Foregaaende(a)bevilst/ at den Kundskab, fom de gamle Gm- 

ker havde om vor Morden, havde de fra de Phoenicier, og ved disses 
Seilarser i de «ldre Tider til Britannien og andre Nordiske Lande. Da nu 
denne Skibsfart og de Phoeniciers Handel aftog og endelig opførte, opførte 
vgsaa den Kundffab, som de Grcrker ved dem havde faaet om vor Norden (b), 
eg de Navne Basilea og Thule begyndte efterhaanden at blive ubekiendte uden 
for de Lcerdes Skrifter, i hvilke det sidste i sar vel blev brugt, man kun til ar 
betegne det yderste Laud mod Norden (c), da man for Resten var gandske uvis 
em, hvilket Land det egentlig ffulde vcrre. Saaledes forsvandt disse Lande og 
bleve en Tid lang ligesom usynlige, saa den Kundffab, man imidlertid havde 
om vor Norden, var ncesten uddod. Vel blev den efterhaanden igien nogenle« 
des oplivet, men igiennem en langt anden V.ey, over andre Lande, og ved an
dre Folk. Havde de Romere tilforn i de Sager havt al deres Viisdom fra 
Gråkerne (ligesom disse fra Phoenicierne,) saa maatte nu derimod disse tildeels 
gaae i.Skole hos hine (6) ; Og i Steden for at Norden tilforn ved fremmede 

Nav-

(a) See det isie Capitel i denne Afhandling. §. 6. 9.16.

(b) At dette virkelig er fleet, derpaa have vi »«fort Beviis tilforn. Gee Cap. rste. 17,
28. og flal samme i det estersslgende endnu videre stadftrstes.

(c) Derfor heder det hos denn Ultima Thule. See Virgilii Georg, og Ultima omnium
Thule. Plinii Hift. Natur. Lib. 4. DkN fot'bC Bochart men«', at Navnet Thule ck 
givet nu et og nu et andet Land i Norden, det yderste blank dem , som kfterhgandcik 
der bieve bekicndtc. Men deri kan jeg ey vaere aldeles eenig med bam: Thi det cf- 
tnsolgende stal vise, at hvad de nyere Skribentere sige »nt Thule/cr det samme om
trent, som de Gamle har sagt, og vafler sig altsammen paa eet og samme Land.

(d) Nemlig hvad de Lande anyi-k, som de Romere ved deres Vaaben havde giort sig be-
kiendte. Mcu i Henseende til vor Norden maatte de Romere der-mod lade sig none 
med hvad de derom sandt hos de Griffe Skribenter, og har af dem selv vidst faa 
got som intet derom at sige. Som siden stal vises , naar vi komme til Tacitum 
i sier.
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Navne (e), over Britannien, Spannien og Middel-Havet, var bleven no« 
genledes bekiendt, begyndte man nu ogsaa overTydstland, samt Nord- og Öfter- 
Soen, at faae et og andet Navn paa Landene og Folkene i Norden, fra Ind
byggerne selv eller deres Naboer, at hore ved de Romere, efter hvert som disse .fik 
noget lidet om de Nordlige Lande ar vide, fornemmelig ved deres Krige udi de 
Nordlige Deele af Tydikland, i Augufti og Tiberii Tider, deels og ved de
res Seilatser i Nord-Soen (f).

§. 2.
De Romerste Skribenter blive da de, som vi herefter har fornemmelig at 

holde os til, om hvilke vi her ft Forveyen og i Almindelighed maae marke, at deres 
Beretninger onflvor Norden, finder man dem deels og for der meste, at have taget af 
aldre, nemlig Graste Skribenter, deels af deres egne Landsmands, enten ved 
egen Erfarenhed, eller ved andres Udsagn samlede Underretninger, hvilke begge 
Deele de undertiden have saaledes manget sammen, at man har Moye ved at 
ffionne, hvorfra de har denne, eller hin Beretning, en Sag, som kil at faae 
den rette Oplysning heri, nodvendig maa tages i Betragtning, men er neppe 
at udfinde, med mindre man gaaer ordentlig frem efter Tids-Folgen, fra de al
dre til de nyere Skribenter, noye iagttagende, hvad disse har tilfalles med hine, 
eller hvad de har lagt til, da dette maa ansees for nyt og deres eget, men Re
sten ar vare tagen af de aldre. Naar jeg derfor seer, at alt hvad de nyere 
Skribenter berette om Thule og Baltia eller Bafilea, og det meeste af hvad de 
ellers veed om vor Norden, er intet andet end hvad de aldre har sagt, saa flut
ter jeg, at hine hax heri taget sit af disse, og bestyrkes tillige i min forrige Mee- 
ning, at nys bemeldte Navne har vare» opfundne af Fremmede, naar jeg be
tragter de nyeres Uvished om Navnet Thule i sar, som et Land der ey var at 
finde, og som endeel derfor domte at vare blandt de fabelagtige og opdigtede 
Steder (g).

§• 3-
(e) SvM Bafilea, Thule, Baltia, Raunonia.

(f) ' Drufus kom med de Romeres Flove ey livligere end til Elben, men Tiberius scylede
med bemeldte Flove ogsaa ind i og op ester nys omtalte Flod. Stort längere er 
det ey trodigt, at de Romere ere paa den Kant komne til Sses op imod Nord, 
hvilket og adstillige Omsra-ndighcdcr, som siden anfores, stal gisre bevisligt.

(g) Det fremmede Navn, som ingcnllcds var at finde igicn, og Skribenternes Ueenighed, 
som det syntes, i at bestemme Beliggenheden af Thule, sårdeles Ptolomæi Af

vigelse
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§. Z.

I Folge af foregaaeude ville vi da forst lagr Pomponius Mela for os, som 
den crldste blam de Romersse Skribenter, der have beskrevet vor Norden eller 
de Ser, som laae i den store Hav-Bugt Norden for Tydssiand. Denne Skri
bent har levet i Kay ser Claudii Tider, 50 Aar omtrent efter Christi Fsdsei, og 
taler om de Lande, som laae Norden for Elben udi Tydssland(b), saaledes (i). 
„ Oven for (k) Elben er den store Codanijke Hav-Bugt, som er fuld af store 
,, og smaa Ser. Herutzovep (1>, har Havet ingensteds nogen stor Vidde, ef- 
„ tersom det gaaer igiennem trange Sund, seer ey heller ud nogensteds som et 
-> Hav; men ved det at Vander lober allevegne ind imellem Landene, og oste 
j» oversvommer .dem (m), er det ar ansee som mange Floder, der lobe her og 
„ der over sine Brcrdder (o). Z den (Hav-Bugt) ere de Cimbrer, og Teiuo- 

„ wr9

Digdfe deri fra de andre, knude give dcm Anledning nok dertil. Dog er denne Af- 
vigelse et) faa ftor, at hans Beretninger jo let kan foreenes med andres, som side« 
stal vises.

C1) Eller Germania. Det er for ret at indser Melæ Mening/ her særdeles magtpaaliG- 
gende at mærke, at han her taler om det faste Land af Germanien, men siden i det 
G te Cap. om Kerne, som laac der Norden for ; og at han altsaa har regnet den Lo- 
danr-ke Havbugt i sig selv, samt de Limbrer, Teutoner og Hermoner til det fa
lke Land af Germanien, ry til Kerne,, Teutoner allkNk «NdtagNk, svM han der
for udtrykkelig siger at boe paa Ken Codanonia.

(i) See Pomp. Md<c de Sitis Orbis L. j. C. 3.

(k) Pintianus og Ciacconius ville rtlCllC i deres AllMN'kmNger til Mela (see Atø. Gronovii 
Mela Lugd. B. 174g. g. p. 22. & Z95.) ad Lib. 1. C. 2. at Super hos Melam he- 
mærkcr det samme som, længer ind i Landet, hvilket her ey kan paffe sig. Rette
re er Nunnefii, som heri folger Euflat bii Comment, in Dionys, og Is. ’ Vofii Forkla
ring , at ved bemeldste Orb som oftest forstaacs længer op mod Norden. See Joe. c, 
P- 58. hvilken og er dets rette Bemærkelse.

G) 3 endeel ældre Oplage af Mela staaer i Steden for Hac re mare ■; Acre mare, 
efter de beste Fortolkeres Meening vel er urigtigt.

(m) Sammenligner man dette med hvad Plinius Hi ft. Nat. 1. IÜ. fortæller em de Chan
cers Boepæl hos Vestcr-Havet, sag stal man finde derimellem tn fuldkommen Over- 
eensstemmelse.

(n) Resten af det som Skribenten her anforer, har jeg udelukt, da det er kun en Jgien- 
tagehe af det forrige.

Bb



194 De Gamle Groekers og Romeres Kundffab
», ner, og længere hen de Hermoner, de yderste Folk i Germanien Hvor» 
til endnu maa legges, hvad han paa et andet Sted anforer med disse Ord: (o) 
3> Tredive ere de Orcadisse Aer (p) som ligge kun et lidet Stokke fra hinanden, 
„ syv de Aemodijke, (q) sex, som ligge tverts over forGermanien, i denHav» 
„ bugt, sdm vi have kaldet den Codanisse (r). Blant dem er Codanonia (s), 
„ som t>e Teutones endnu besidde, ligesom storre end de andre, saaledes og 
„ frugtbarere. De Steder som ligge lige over for de Sarmater, ere forme- 
„ delst Havets Tilvext og Aflod, fom der stistesviis indfalder, og fordi de Meb 
„ lemrum, hvorved de Steder stilles fra hinanden, undertiden staae under 
„ Vand, undertiden ere terre, at anfee nu font Øer, nu igien som et eneste 
„ fast Land. At paa disse Steder ere de Oaeoner, som leve allene af vilde 
,, Fugler, LEg (t) og Havre, samt de Hippopodes med Heste-Fodder, og 
„ Pancti (u), hvilke gaae for Resten negne, undtagen at de i Steden for Klæ- 
3t der betiene sig af deres store Øren, som ere tilstrækkelige nok til at bedække 
,, det hele Legeme, det finder jeg Skribenter for: som jeg drister mig til heri at 
„ folge, foruden at man har adstillige Fabler og Eventyr derom. Tbule lig

ger

(o) See Lib. 3. Cap. 6.
(p) Mela er ubcii Tvivl den forffe, der nævner de O rea diste Ser, med mindre man vik 

ansee Ptolemæt Beretning berøm for ældre, fom ben vel og er.
(q) Wer, fom andre læse, Haneoda, som vel er rettest, eller Aewod*.

fr) I det tilforn anførte og af Abr. Gronovio besørgede Oplag af Mela læsts ester debe» 
ste Haandstrister dette Sted langt anderledes nemlig saaedes: Septem Hæmodæ con
tra Germaniam reétæ. In illo finu, qvem Codanttm diximus, ex infulis Codanonia 
&c. Hvilken Læsemaade jeg anseer for at være den rigtigste, stisnt den anden i Be
gyndelsen synes mere antagelig, og vil derefter have ovenstaaende rettet og forandret.

(s) Endeel have her dg læst Scandinavia i Stede» for Codanonia; men hvor urigtigt dette 
er, kan noksom ftionnes af Sal. Etatsraad.Gratns Erindringer derom i hans Fortale 
til Molleri Cimbr. Liter. Ellers læses i endeel Manuskripter Codanaovia, i andre 
Condonnia, Codoniovia, Condanonia-, See Ab. Grtniovii Noter til Melam Lib. z. 
C. 7. k. 73. p. 1028. i sorommeldte Edit, af Mela. Hvilket lober ud paa eet og 
det samme.

(t) Deraf har Ravnet Oxoner, eller rettere Oaner sin Oprindelse, der vil sige det samme
som JEg-ZEdere.

(o) I endeel ældrre Oplage af Mela staaer her Satmaii og Sannatli, hvilket maa gandste 
"rift være urigtigt. Pintianus mener, at der i Steden for Satmalos bor staae Qtome- 
galos. See hans Anmærkninger ! c. p. 283. Hvilket ogsåa vel neppe bliver antage
ligt, As Panoti eller Panuati er sorst gi ort Fanadi, vg, deraf igiM Sannatli.
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»? ger wert over for de Belgers e^rrandbreed (y) / og bliver meget omtalt baa- 
r, de i de Grakers og vore Vers og Sange. Eftersom Solen er der lange oppe 
,» og kort under, saa ere Natterne meget korte, dog om Vinteren, som anden- 
„ steds, morke, men om Sommeren lyse, eftersom (Solen) den Fid stiger meget 
„ hoyt op paa Himmelen, og endsiiont den ey selv sees, dog medsit Skin, 
„ som ey er langt borte, oplyser de narmeste Steder. Men ved Soelhvervs 
i, Fid ere der sier ingen (Natter), eftersom (Solen) da laer sig tydeligere 
„ see, og ey allene giver et Skin fra sig, men er og for Ven storste Deel 
„ tilsyne.

§. 4-
Saadan Beskrivelse gror M.la over vor Norden, saa vidt den i hans Tid 

var de Romere mestendeelS af de aldre Grakers Skrifter bekiendt; Hvilken de
res Kundskab, i Henseende ril det lider eller inter, som de derom tilforn vidste, 
synes ar vare remmelig betydelig og markvardig: Thi i Skeden for at de i Ti
berii intet vidste om hvad der laae Norden for Etben, som wö Strabonis 
Vidnesbyrd tilforn er beviist, synes de i den korte Tid imellem hans eg Claudii 
Regiering, ey allene at have fornummet, ar der Norden for Elben laae ad si illi
ge store og smaae Oer, men at de vgsaa laae ey i det store Nordre Hav, men 
i tn Havbugk. Hvilket tilligemed den Besirivelse, som Mela gior over disse 
Ser, og den Omstandighed, at han har vidst Navnet og Taller paa de Orca- 
disie og ZEmodiffe Ser, ffal sane os paa Spor at komme efter, fra hvilken 
Kant og igiennem hvilken Vey de Romere har faaet bemeldte om vor Norden 
at vide, nemlig arder kan vcere sieer ey over Land, eller fra De Steder Nor
den for Elben, over hvilken det er bekiendt ar de Romere aldrig komme, und
tagen en reneste Gang under Domitii Anfsrsel (x), ligesom man og seer af 
Melæ egen Beretning, ar de Romere den Tid ey vidste ander, end ar der Nor- 

B b r den

(v) Thule Belgarum littori appofita, staser i endeel gamle Editioner, hvilket oger en Mb 
tagclse i Skeden for oppofita. Hvor ofte fordomme vi ey de Gamles Ord, Tale- 
maader og Meeninger, fordi de ey strap ville rime sig sammen med vort Begreb?

(x) See Taciti Annal. Lib. 6. Denne hans Overgang sicede hoyt op i Landet, langt fra 
Soen, hvor der ev var meget om vor Norden at hore. Som strabo beretter, Geogr. 
lib. 7. p 447. ed. Cajauboni, havde Keyser Anguftus udtrykkelig forbudet de Rome
re at komme over Elben, for ey at opirre de Norden for samme boende Folk. Hvil
ke« Omstaendighed her ve! maa legges Merke til.
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den for Elben laae lutter Ser (y), og endnu mindre Gster fra, eller over Aster- 
Soen; men fra den vestre Kant, og over Vester-Havcr, deels ved deres Sei« 
latser i bemeldte Hav, hvilker man har sikker Underretning om (z), ar de alle
rede t Au ufti og Tiberii Tider har med veres Krigsskibe beseilet, i det mind' 
ste langs Kysterm indtil Elben, deels ved deres store Krigstog ril Britannien 
under Claudii Regiering, hvilket synes fornemmelig ar kunne have hiulper til 
at udbrede deres K undffab om Landene mod Norden. Hvorover man og seer, 
at Mela i at opregne Åerne i Nord-Sven, som han kalder der Britanniae 
Hav (a), og i den Codaniffe Havbugt, begynder fra Irland, hvilken han med 
Strabo semer Norden for Britannien, som den meest bekiendre, og ender med de 
lcengst mod Asten bortliggende Oæoner, Hippopoder og Panorer, som dr 
meest ubekiendte, om hvilke han inter vidste, uden de blotte Navne, som 
han desuden havde allene horr saa snakke noget om, eller seer hos celdrr 
Skribenter (b).

§. 5-
Demre Tur ville vi og tage, for desbedre ar komme efter , hvordan Melae 

vg de Romeres Begreb om de Nordiffe Lande den Tid har vcrrer. Ar Me!a 
derfor gaaer fra Irland til Arkemerne, er gandsse naturligt; men at han efter 

> disse

(y) At paastaae, dct de Romere have faact nogen Knndstaboin vor Norden, ved de
Tydste, gaaer ey an, da diste vare den Tid et oiufireifende Folk, font- ingen .Skibs
fart, Omgang og Handel havde, i det mindste med vore Nordiste Lande.

£z) See Taciti Annal. Lib. it. og hans Germania, samt Plinii Hift. Nat. Lib. II. c. 67.
p. MOi

(*) Lib. r. Cap. Hvilket Navn han og tillegger det hele Hav Norden for Europa, 
til Tegn, at de Romere fra Britannien af niaa have l«rt at kicnde dct Hav.

(b) Hvilke han vg selv beraabcr sig paa, og man af nys anforte Navn kan ser at have 
varet Graste, af hvilke de Romere i saadanne Ting havde deres eneste Knndstab. 
Mela har altsaa ligeledes betjent sig af dem, og uden Tvil af dem taget dct meste, 
fom han beretter om vor Norden., naar man undtagcr hvad han har om den Co- 
danste Havbugt, og om Scn Codanonia. Markt ligt er hvad Strabo anfsrer cm de 
Romerste Skribenter Geogr. üb. 3. p. 252. “ At de esterfslge de Grastes Beret- 
„ ilingcr, men kortelig, og betiene si,; saaledes af hvad disse have sagt, uden selv at 
„ giere sig megen Flid Hvormeget Mela j fær har taget af Herodoto allene, vi
fer Aiidr. Sehe tt i is i ea Sammenligning mellem begge, som staaer i forbemeldte Gr®, 
aovii Oplag af Mela pag. 330-, t«M 
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disse simer de Emodiffe ^)er, hvis han herved har forstaaekdeHcebudlffe, 
synes ar være forkert, saa man herover maatke falde paa de Tanker, at han 
ved de ZEmobiffe Ser har heller meent de Hetlandffe. Men efterkcenker man 
Sagen noget noyere, stal man befinde, at dette ey saa kan vare: thi ligesom 
Navner Æmodæ eller Hemodæ ligner Hæbudæ paa een Bogstav nar, og disse 
ligge under Engeland og Irland saa nær, at.de n odve ndig maatte være blevne 
de Romere snarere bekiendte end de Orcadiffe, som laae saa meget længere bor
te imod Norden; saa har det paa ven anden Side ingen Rimelighed, ar de Ro
mere den Tid har vidst af Hetland at sige, der ligger saa hoyt oppe i Nord- 
Soen , saa langt fra det faste Land, og som maaffee den Tid endnu laae ode (c), 
uden at kiende de Hæbudiffe Der (d). Mer» at Mela har sat de Hæbudiffe Ser 
efter de Orcadiffe, da hine burde staae forst, det er en Sag, som foruden ab 
den staaer til ar undskylde med en blot Feittagelse eller Omsimelse, som her let 
kunde have Sted, ogsaa kan gioreS begribelig af det Begreb, som vi tilforn har 
beviist (e), at de Romere den Tid giorde sig over Beliggenheden og Stræknin
gen af Britannien og Irland, i Folge af hvilken Mela ogsaa har forestillet sig, 
ar Britannien laae i en Strekning mellem Vesten og^Norden(k), og at Irland 
laae Norden for denne, omtrent af lige S'srrelse med den; ligesom han der
for taler forst om Britannien og siden om Irland, saa maatte han ogsaa, naar 
han kom til de smaa Ser, som laae ved dem, tale forst om de Orcadiffe, som 
laae Norden for og i en Streknmg med dm forste, og derpaa om de Hebudiffe, 
som laae i lige Linie med ben sidste (g).

Bbz §. 6.

(c) I det mindste berette vore egne gamle Skribenter, at de kun havde kiendt til et Slags 
Opholds-Sted for Sscrovcre, indtil de i det sde Sæculo blcvc af adffillige Fama
lier besatte, som flygtede did over fra Norge.

(d) Ptokiflæus nævner kun disse og de Orcadiffe Ser, hvilket noksom viser, at de Hctland- 
- ffe kan i Melas Tid ey have været bekiendte. Hos Plinium staae vel bnade Orcades,

Zemodæ og Ebudæ hvortil ffal gives Aarsage, naar vi komme til at tale om hans 
Beretninger; Men Solinu,, der ellers saa trolig folger ham, vecd ey af andre, en
de Orcadiffe og Hcbudiffe Ser. Navnet Hetland har derfor gaudffe vist ey været 
de Romere bckiendt; Dog kan man derfor, vel have vidst, at disse Ser i fig selv 
vare til, men regnet dem til de Orcadiffe. Hvilket side» af Solini Beretning stal 
giores rimeligt, og videre bevises, naar vi komme til Ptukmsum.

(e) See det xfie Cap. af denne Afhandling. §. 28. 3t.

(f) Dette siger han ndtrykkelig Lib. 3. c. 6. 59. 60.
(g) Har Mela gjort sig samme Begreb om Beliggenheden af disse Steder, som Ptolemæus, 

hvilket er at formode, M maatte han nodvendig, ester den Orden, i hvilken han el-
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§. 6.

Derpaa gaaer vor Skribent til Derne i den store Codaniffe Havbugt, 
hvor vi see adskillige Vanskeligheder for os, og Ting, som de storste Mcend lan
ge har strider om, og i hvilke det altsaa kunde ansees for en Formastelighed af 
mig at ville domme, eller med dem ey at vare enig. Jeg rilstaaer del, og am 
seer det visselig for lige saa stor Uforskammenhed, uden tilstrekkelig Grund at 
mestre andres Mening, som Taabelighed at ville uden Undersogning antage alt, 
hvad andre har sagt, for rigtigt, helst i Ting, som endnu ikke til Gavns ere 
oplyste, og hvor Meningerne ere saa ulige, at man ey kan vide, hvilken man 
bor holde sig til, som den rigtigste. I saadant Tilfalde bliver dec vel best at 
gaae til Kilderne selv, at satte alle forudfattede Indbildninger tilside, ikke giore 
nogen Mening til sin Afgud, ey at see paa ander, end det sande og rimeligste, og 
for at udfinde samme, betragte Sagen paa alle Kanter, og vende Den om paa 
alle Sider.

5- 7-
Vil man da sporge, hvadkdela har forstaaet ved den Codaniske Havbugt? 

hvad Codanoniå har varer for et Landskab? og hvor de Cimbrer, Teutoner og 
Hermoner ester hans Beskrivelse har boet? Saa maarre, ester det almindelige 
og vedtagne Begreeb herom, naar man satter, at de Cimbrers Halv-De har 
ey varet noget andet Land, end det nu varende Jylland, hans Cimbrer have 
boer paa sidst bemeldte Sted, hans Teutones paa de nu varende Danske Der, 
hans Hermoner i Skaane omtrent, og hans Codaniske Havbugt varet Aster- 
Soen: thi at krakke Visse Folk og Steder langer op mod Norden, gaaer ey 
an, og er noget, som hverken har mindste Rimelighed for sig, ey heller med no
get gyldigt Beviis kan godrgiores (h). Og hermed kunde da Sagen synes at 

vare

lers gaaer frem, strtte de Herbudifle Aer til sidst, som de langst op mod Nord be
liggende, saalrdes som Ptokmæus og satter dem.

(h) Blank vore Naboer har vel endeel larde Mand , for hvis Kundssab og Indsigt i de 
gamle Sager jeg bar al Hoyagtclse, giort sig Umage for al faae de gamle Cimbrer 
til at have boet i Sverrig, og villet til Bevis for denne deres Sats betiene sig as 
Melx Vidnesbyrd- Men al de gamle Cimbrer har boet i Sverrig, det kan jeg lige 
saa lidt troe og begribe, som jeg kan holde med Hartknok deri, al de har havl deres 
Bocprrl i Preussen, og Oprindelse fra de Sember. Skal man gaae efter de gamle 

Skri-
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vare afgiort, og intet videre!staae tilbage, end at udfinde, hvilke de Hermoner 
har varet, hvor de har boer, og hvilken blandt de Dansse L>er man ssal holde 
for at vare Codanonia. Men dette e^visselig endnu ikke nok: thi ey at tale om 
de adssillige Maader, paa hvilke der Sted hos vor Skribent lases, som vi her 
fornemmelig har med at bestille, hvilke giore Sagen i sig selv endnu mere van- 
sselig og indviklet; saa forekomme her desuden adssillige Omstændigheder, font 
billig kan satte en i Tvivl om de oven anforte Satningers Rigtighed, og dero- 
ver foraarsage, at her noyere maa undersoges, om Mela ved sin Codanisse 
Havbugt har egentlig meent Sster-Soen? om hans Cimbrer bor soges og sar
tes i Jylland? om hans Codanonia er Sialland? og om hans Hermoner har 
boet i Skaane?

§. 8.
At Mela ved den Codanisse Havbugt har forstaaet heleGster-Soen, idet 

mindste under bemeldte Navn indbefatter etter med sin Beskrivelse derover figret 
lill-ge ril den ostlige halveDeel af den, er ingenlunde rimeligt: thi man behage 
kun ar beranke, ar man ey finder mindste Spor, at de Romere den Tid ere 
komne over Elben, uden en reneste Gang (i), og endnu mindre ril Äster-Soen, 
hvilken paa de ostlige Kanter blev dem anerforst bekiendr i Keyser Neronis §iD, 
som sendte en Romerss Ridder didhen, for derfra igien at oprette den forfaldne 
Bernsteens Handel (k); ar Mela ikke har eet Ord om Bernstenen, en i Nor
den saa beromt Ting, og som ve Gamle giorde saa stort Vasen af, hvilket nok
som viser, ar han intet har vidst om de Lande, og det Hav, hvorfra visse Vah- 
rer komme (1); og at de Romere ey hetter ere til Sees komne omkring Gka- 

geir

Skribenter selv, oz ry hange i pure Girtninger, eller spille med visse Ord og Nav
ne, saa kan de gamle Cimbrer ey have boet, uden enten i den Halv-Ae, som linger 
Norden for Elben, eller paa den Odde, som skiarr sig ud i Soen strap Son dm for 
Elben-*-Mcn Knuden bestaaer i at fastsatte, paa hvilket af begge disse Steder h- 
egentlig har boet, hvilken vi derfor i det efterfolgende ville sogc at oploft.

(i) See den foregående §. 4, i dette Capitcl.

(k) See Plinii Hiftor. Natur, lib, 37. Tom, 5. edit. Hard. p. 370, yg istx Cavite! (if 
denne Afhandling. §. 22.

(l) Strabo taler ligesaa lidt om Bernstenen i Germanien eller paa Åerne derved, soin Me-
la. Hvilket viser Rigtigheden as hvad vi tilforn derom har erindret, nemlig at Bern- 
steens Handelen har en Tid lang vmct forglcmt.
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gen (m), fslgelig langt mindre til Skibs ind i-After- Soen selv. Samman 
af disse Hmstcrnbighedex kan ler siutte sig til, at Landene ved de ostlige Kanter 
af Aster-Soen har endnu verret den Yd de Romere, om ey aldeles, dog nersien 
ubekiendte, at den ringe Kundffab, som de da havde om vor Norden, Harde 
ingenlunde faaer fra den Kant af, vg at Melæ Codaniffe Havbugk ey kan strik
kes didhen-

§. 9* &

Ligesom det derfor er paa den eene Side rimeligt, ar de Romere har faaet 
den Kundffab, som de da ved egen Erfaring havde forhvervet sig, om vor Nor
den, fra Britannien, i Anledning af denne Aes Erobring under Keyser Clau
dio (o), og altsaa forst lern at kiends de Sydligste Deele af samme, som laae 
Britannien og de Stader ncrrmest, hvor de Romere havde i Tydffland sort 
deres Krige, og som de havde besogt med deres Skibe; saa er der paa den an
den og heraf at see, at ved den Codantffe Havbugr hos Mela maa vcrre meent 
det nu saa kaldte Cattegat, tillige med den vestlige Deel af Aster-Soen, og 
Bugten Vesten for Jylland mellem Lindesnes og den yderste Odde af Bremen 
eller af Ost-Frisland, hvilket sidste Stykke jeg af Aarsager, som siden ncrrme- 
re ffal anfores, anseer for ogsaa at have udgiort en Deel af denne store Coda- 
niffe Havbugt, hvilken altsaa har indbefatter det Slesvigffe, Jylland og Vend
syssel, som een eller rde Aer, tillige med de Asten, og firdeles Vesten, for 
samme beliggende mindre Aer, de store og mindre Danske Aer, og rillige 
Skaane, som en Ae, paa, eller ved hvilke Steder man altsaa maa oplede de 
Cimbrers, Teutoners og Hermoners Boepil, fom Mela raler om, vg igien- 
sinde Sen Codanonia.

§. IO.

(ty) Denne Gatscs Rigtighed bliver ey saa vanstelig at tilstaae', som man maassee i Be
gyndelsen vil nnfcc den for at veere, naar man fim sammenligner Taciti Beretning 
om Drtifi Scilats i Nord-Soen, med Tillig, at ingen efter ham format' videre dcr- 
xaa. See hans Germania, og Plinii Fortillelse, at de Romeres Ftove i Augufti 
Tider kom til de Cimbrers Forbjerg. See hans Hiflor. Natur, lid. u. c. 67., med 
Strabonis Udsagn: at de Romere ey heller til Sses vare komne Norden for Elben, 
vg med Velleji Paterculi Beskrivelse over Tiberii Scylats ind i Elven Hift. lib. II. 
See og vox leerde Ottho Sperlings Betaenkning i forbemeldtc Si. Et. R. Grams For
tale til Molleri Cimbr. litterata; og hvad videre til denne Sags Stadsirstelse siden 
bliver anssrt, naar vi komme til Plinium og Ptolemæum i seer. Cap. Z. §. iz. og CvP.
5- §> iS-

*) See foreaaaende §. 4. samt hvad vi har «indret ved Slutningen af sa<nme under 
Not. (b).
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§. io.

2-et Cap.

At jeg anseer Meh for at have giort Dw store Peninsel, som strcekker sig 
fta'Eyderrn eller Elben til Liimfiorden eller til Skagen, og Skaane til Ger, er 
intet urimeligt udi, ey ellep noget, som er stridigt med de Gamles egne Tale« 
maader og Brug: thi at vi stal holde os allene til vor Norden, saa studer man 
jo, at de Gamle har giort der Steder til Ser, som ligne Ser langt mindre env 
enten Jylland eller Skaane. Den vestlige Deel af vor Scandinavia have de 
giort til en Oe, under det Navn Thule (o), denSstlige ligeledes til en Se, un
der Navn af Baltia eller Basilea (p), Norge eller Nerigon og til en Se (q), 
Scandia eller Skaane selv til en Se; ligesom de midlers Tiders Skribenter og 
har giort det samme med Scanzia eller Scandinavia (r), med Vensyssel (s), 
med Curland, Estland og andre Lande, (t). Ey at tale derom, at vore egne 
Forfadre har, vedat kalde Skaane Scaney, enten robet deres egen Meening, 
at Skaane var en Se, eller i det mindste givet andre Anledning til at meneder; 
og at nran i at domme om de gamle Skribenters Udsigende om Landene i deres 
Tider, mere bor see paa deres egne Ord, og hvordan Beffaffenheden da kunde 
vare, end domme derom, efter det, som nu er: thi endstiont den Sats om 
Havets idelige Aftagelse, som dm larve Celfius og endeel andre Svenffe i vo
re Tider saa meget har forelffet sig udi, stiont de visselig ey ere de forste Opfin
dere af den (u), er endnu alt for usikker til at bygge noget paa, og dens Ud
regninger i det mindste gandffe vist ere falste (v); saa bliver det dog paa den 

an
so) See hvad i foregaaende istr Capitrl derom er anført §. 7.

(p) Derom er paa nys anførte Sted ogsaa udforlig berettet. §. 7. 16.

(q) See Plinii Hiftor. Natur. Lib. 4.
(r) Som man tan see af Jornandis, Pauli Diaconi, Dudonis de St. Qyintino , Guilhelmi

Gemmeticeufis og mangfoldige andre Exempler.
(->) Som nu hanger sammen med dct faste Land, mm af Adamo Bremenfi kaldes en Se. 

See hans Tractat de Situ Dani$.
(t) Disse nys bemevnte Steder kaldes og af Ad. Bremens paa foranførte Sted en Se.
(u) Endog gamle Skribenter, som Eratofthenes, Ariftoteles, Strabo, Ovidius, Plinius med

flere, Har vidst at tale om Vandets eller Havets Aftagelse, og at anføre adskillige 
Kiendctegn derpaa.

(v) chndecl lerede Miknd b'ant de Svenske selv, som f. Ex. en Browal, en Bring, en Bior
ner med flere har indseet Urigtigheden deraf, og i deres Skrifter lagt dm for Dagen.

Cc
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anden Side iglen en vis og afgiort Sag., at mange Steder, som nu ere terre, 
og ligge hoyt oppe i Landet, har tilforn staaet under Vand, eller ligget ved Ha
vet, al mange Elve, Stromme', Moradser og Soer ere med Tiden udrette
de, og at saadant folgelig og kan have Sted i Henseende til Skaane, men for# 
nemmelig til den smale Nakke, mellem Vesrer-Havet og. Aster Soen, ved hvil# 
ken Holsteen og Jylland hanger sammen med det faste Land, da bemeldte Nak
ke paa den Side mod Vester-Havet, ligger endnu faa lavt, at den enten til en 
stor Deel vil staae under Vand, eller i det mindste paa visse Tider af Havet 
oversvommes, hvis dette ved Diger og Demninger ey blev udstcengt, som det 
i gamle Dage ey blev, og da den desuden er igiennemssaaren af mange Elve og 
Soer, hvilke uden al Tvivl i de aldre Tider har udbreder sig langt mere end 
nu (x), og da, sårdeles naar Havet hoyt opsvolmede , eller det ved Vestlige 
Storme blev drevet ind paa Landet, saaledes lobet sammen, at de Steder selv 
ssaae ud som Aer, og den hele Strakning Norden for og kunde ansees for 
en Ae.

§. IL
Disse Landes egen og andres Beskaffenhed i de aldre Tider giver os aftfatr 

ey allene Anledning og Rettighed til at giore den Slutning og at fastsatte, ak 
Holsteen og Jylland hart de aldre Tider enten til decks varet en Ae, eller ere 
blevne der for anseete , men og Melæ- egen Bestrivelfe over vor Nordenthi i.)' 
taler han ingensteds om nogen Odde eller Halv-Ae, fom ffulde stikke ud i Ha#" 
vet mod Norden fra Germanien , men fatter Norden for den intet andet end 
Aer, blant hvilke altsanHvlsteen og Jylland ogsaa nodvendig maa- regnes, som 
et Land , der laae de Romere, i de vestlige Dele af Tydffland, hvor de da» 
havde far sig fast, mider deres SeilatS t Vester-Havet, og fra Britannien,

nar*

(x) Heraf kan vet og vrere fbnmtet, at Oe/«r Hifforiat;; EiB> 7; cap; $r.: pag. 549-. edite 
Haverkttmp. og Paul. Diaconus de Geftis Romanorum Lib; XI.,, berette om de Sa- 
xvncr, hvilke Ptolsmxns satter paa Nakken as den Cimvilstc Halv-Ae,, at de boede 
imellem Kim. og; Moradser,: ved Strandkanten af det store Hav, hvor ingen kunde 
komme frow. Man. tofe og hvad Pliniu« fortaller Hiflbc; Natur; Lib; 16. om de' 
Chancers Boepale hos Vester-Havet, som undertiden as Soen- vare overalt omrinacdei 
undcrtidcn: igicir paa det Torre , for at faaeetBegreb om de Landes Tilstand og Skik- 
kelft, i de Tider, som nu-, med Oemningce ere forsynede: Hvortil ogsaa kan fvyes, 
hvad Strabo af kpkoro-anforcr otti de Celtcr, i Anledning af at tale om: den store 
Vandflod, som- stulde have varet Aarsgg til de Ciinbrcrs Udvandring, at: de nemlig: 
maatte taale , at deres Huse af Havet blevr vvcrstollcde, og. at flere af dein, omkom
me it Bandet end i. Krigen-. See hans Geegpphi üb; 7.. gag 4$®.
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ncmnesi, og hvilket de Derfor blank alle vore norvisse Lande allerforst maa have tørt ar 
kiende, og nodvendig maattekienve, hvis de kiendte Sicrllaudeller Skaane, som laae 
saa meget längere fra Dem moDØsten. 2.) Passer den Beffrivelse,fom Mela gier over 
Havets Beffassenhed i den Codanisse Havbugt, nemlig at det allesteds var smalt, 
lob ind imellem Øerne, fom trangeSrmd, saae ingensteds ud som et Hav, og 
ofte oversvømmede Landene, sig ingenlunde paa Øster-Ssen, hvor ingen 
Ebbe og Flod er, som paa de fleste Stedere er stort og aabet, og hvor de fleste Øer 
ligge een eller flere Mile fra hinanden. Den passer sig og kun lidt paa Cattegat; 
men allerbest paa Havet Vesten for Jylland og Holsteen (y) ved Marschlande- 
ne, hvilket enhver, uden videre Forklaring let kan begribe, allerhelst naar man 
tillige forestiller sig hvad tilforn er blevet erindrer om De Landes Beffassenhed t 
De celdre Tider, hvilke, tillige med de omkring og Sonden for Elben beliggen
de Steder og Øer, De Romere under deres Seylarser aliene havde tørt at tien
de, efter hvis Beffassenhed de har domt om hele Resten der Rorven for, efter 
hvilken Mela folgelig har indrettet sin hele Beffrivelse over den Codanisse Hav, 
bugt, lad vcrre, at Den har strakt sig langt videre end til de Steder allene, og 
med hvilken hans Beffrivelse over bemeldte Havbugt endnu allerbest stemmer 
overeens, saa alt Dette meget bestyrker, hvad vi derom tilforn har anforr. Li
gesom og Mela, ved at simre, at den Codanisse Havbugt laae oven for Elben, 
Derved 3.) tilkiendegiver, at den samme maa soges ved og Norden for denne 
Flods Udlob (2).

Ces §. i2.

(>') Mai, betragter J. Meyers Kart over det gamle Friesland, som siaaer i c. Dankwerts 
Beffrivelse over Slesvig og Holsteen pag. 80, for at indste Rimeligheden, saavel af 
dette, som hvad i ««st foregaaeird §. er anført- Ligesom og hermed maae sam
menlignes hvad i nail foran stagende Note af Plinio og Strabone er forebragt, da 
man uden stor Vanskelighed ffa! udfinde , hvad der har givet Melæ Anledning ti! at 
glsre saadan Beffrivelse over Havet og Landets Beffassenhed i den Codaniffe Hav- 
bugt, som hos ham forekommer, og hvad han derunder har Havt for Syne.

(r) Naar man overveyer, at Mela her bestemmer Beliggenheden af den Codaniffe Havbugt- 
ester Elvens Udlob (thi anden Forklaring kan man vel ey giere over hans Ord, end 
at Norden for denne laae bemeldte Bugt)at han regner denne Bugt til det faste 
Land as Germanien. See §. 3. not. (h) ; at han ey med et eenesteOrd melder om 
nogen HalvOe Norden for Elben; og at Plinius udsircrlker den Codaniffe Bugt til 
de Cimbrers Forbjerg, hvorved de Romere, som siden stal bevises. Cap, 3. §. ig. og 
Gap. 5. 13 har forstaaet den Odde af Germanien, som stikker ud i Havet firår
Sonden for Elben; ,aa kan man ey andet, allerhelst naar nus anførte (under not.

(y) ) Omsiandigheder dmned sammenlignes, end falde paa den Tanke, at 
hans Codamste-Havbugt maa fornemmelig søges ved og Norden for Elbens Udløb, 
og den største af Herne, som lage i samme blive just den, som vi siden derfor op-
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§. 12.

Dette, som en, baade mev Mete egndSrt), og andre Omstcendigheder, best o- 
vereensstemmende Forklaring over hans Codaniffe Havbugt, stal nu videre veylede 
vs til ar finde den rekte Codanonia igien, samt de Cimbrers, Teutoners og Hermo- 
ners Boepcele, som Mela omtaler: chi da de Romere har efter den Codaniffe Hav
bugt givet Oen Codanonia Navn (a), saa maa denne i.)blanr alle Oer i bemeldte 
Havbugt have vcrret den beromteste, anseeligste og for de Romere meest bekiendte. 
Har den vceret de Romere mest bekiendt, saa maae den 2dek) og have ligget de Ske, 
der ncrrmest, paa hvilke de Romere den Tid vare, eller hvorfra de kunde faae nogen 
Kundskab om vor Norden. Ligesom og Mela selv med udtrykkelige Ord siger, 
at den blank alle var z.) den st-rste, og tillige 4de) den frugrbareste. Disse 
Kiendemcrrker, baade hver for sig, og tilsammen tagne, samt betragtede, i 
Sammenhæng med foranfsrte Omstcendigheder, passe sig ingenlunde saa vel 
paa SioeUand, Skaane eller noget ander Sted, som paa Holsteen og Jylland, 
betragtede som en Ae, for hvilket vi tilforn har beviist, at de Romere har an- 
seet dem: thi her have vi den storste og frugtbareste Oe, og er Sred, som ester 
al Rimelighed maarre blive de Romere forst bekiendt, saasom ncrrmest belig
gende hos Elben, hvorhen man vist veed, ar de Romere saavel til Lands, som 
til Vands, ere komne, hos Briranniien og hos de Vestlige Kanter af Tydff- 
land, som de Romere da havde inde, samt i et Hav, hvorpaa Mein Beskrivel
se »ver den Codaniffe Bugt allene passer sig. Da deriinod alle disse Omstcen- 
Digheder enten ikke, eller langt fra ey saa vel rime sig sammen, naar man vil 
aiore noget andet (b) Land, end dette, til Codanonia, allerhelst om man vil 
giore enten Norge eller Sverrig dertil, hvilket visselig allermindst vil gaae au, 
i hvor megen Umage man end vil giore sig derfor.

§. 13.
Efterår vi da har fundet MelæCodanonia iglen, saa maa vi ogsaa for- 

foge, VM vi kan oplede hans Cimbrer, Teutoner og Hermoner, hvilke vi ssal 
tage 

fa) ^eg vil heller troe, at Am Codaaonia har faaet Navn af Sinu Codano, end denne 
'’af bi«, eftersom Plinius vel veed at navne den Codaniffe Hasbugt, men ey Coda u o« 

nia Hvoraf man har fisrste Anledning til at formode, at da Mela ey vidste noget 
egentlig Navn paa bemeldte Ae, faa har han givet den det Navn Codanonia efter 
Havet, hvori den laae. See og den rzde §. her naest efter.

zb> Hcrpaa har man ey Aarsag at tvivle, da de Romere har allene paa dcmre Ae vidst 
Ravn, eller giver den Ravn, de vvrige ikke.
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rage fatpaa, naar vi i Forveyen har med faa Ord erindrer noget om de Navne 
selv: Codanus og Codanonia. Det er bekiendt, at man gemeenligen holder for, 
der de Danffes Navn ey bliver hos fremmede Skribenter navnet, forend hos 
den Graffe Skribent Procopium (c), som levede i Keyser Juffiniani Tid i det 
6te Sæculo, og at samme har ftn Oprindelse fra en Kong Dan (d). Det sidste 
ville vi lade paa dette Sted staae ved sit Ward; men at det Danske navn ey 
har varer bekiendt forend det navnes ofProcopio, det troer jeg fikkirt at Melae 
Codanus Codanonia beviise at vare falfft (e), da disse Navne i Grunden og 
i fig selv ey ere andre end Danus og Danonia eller Dania: Thi hvad den Sta
velse Co angaaer, saa bor den ey ansees for andet end et Tillag af de Graker 
eller Romere selv, hvis blode Tunge paa anden Maade ey har kundet udtale 
de Nordiske Folkes meget haarde og vanffelige p, som kommer omtrent overeens 
medAnglo-Saxernes Th, og nu omstunder af deres Efterkommere ey engang 
kan ret udtales. Hvorover de Graker eller Romere ester den Lyd, som bemeld
te Bogstav for dem syntes at have, har ligesom i Navnet Gedanum er fleet, 
deelt dens haarde og dobbelte Klang ved at satte en Vocal ind imellem og i Ste
den for Gdanus eller Cdanus sagt Codanus (f). Ligesom de har sagt Cama
lodunum i Steden for Malodunum eller Maldon (ff). Men om de egentlig 
saa kaldte Danske har i Melæ Tider boet i Jylland, og Dette Land derover 
faatt Navn af Codanonia, eller de har boet paa Den anden Side af Cattegat, 
og samme ester dem havt Navn af de Danffes Lugr, eftersom De boede langst 

C c 3 henne

(c) See hans Gothkor. Lib. 2. p. i;, og noget videre heroin i Th. Bartholini Differt* 
de Daniel Regni nomine p. 41.

(d) Som Saxo Grammaticus og endeel gamle Islandske Skribenter berette. Men vor 
store Polyhiflor @1. Et.gt. Gram vil et) antage den Mcening for'gyldig. Gee hans 
Roter til Meurfii Hiftor, Dan. p. 4 og zz; hvor jeg »g troer at han har aldeles 
Ret.

(e) Ey at tale om Ptolemai Dauciones, hvilken Skribent vel har levet efter Mel« Tid, 
men hvis Beretning om vor Norden dog uden Toil ere aldre end hans, som stal vi
ses, naar Vi kvIMNe til Ptolemæum.

(f) Af denne Mecning har og den Lerrde og i de gamle Sager som oftest rigtig kommende
Jonas Jacobi Vcnußnus Mt'ft inThefibus de fabula, og i hans Originibus Danicie 
Manufcriptis, hvis Tanker herom kan estersees i foranfsrtc Th. Bartholini Diff. de 
Regni Dan. nomine pag. 46. Men at Ville Med Pet. Galthio. @(e Nysansottk Sted 
P. 43 og 45, udlede Navnet Danus eller Codanus af de Persers Gud Coda, det kal
der man at gaae for vidt.

(ff) See Vlimi Hiftor, Natur. Lib, 2. C. 75. p. »29. not. 3,
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henne mod Vesten ellev Sser paa Den Scandia, hvor Ptokmseus fattet dem, 
og folgelig vare Derved bievne Fremmede forst bekiendte, hvoraf Mela da kan 
have taget Anledning til at give det ham der mest bekiendte Land, eller De, som 
teller^ den Tid intet egentlig og almindeligt Navn havde (g), Navn derefter, og 
efter Bugten, hvori det laae, kaldet DetCodanonia, Det er en Sag, som ex 
vanskelig ar at afgiore og fastsatte. Dog anfeer jeg det sidste, for at vare det 
timeligste, deels fordi Navnet Codanonia efter Melæ Tid ep er at finde hos 
nogen Skribent, frient Sinus Codanus endnu navnes (h), hvilket viser, at 
Codanonia maa vare et Navn, som Mela felv har optaget, og aldrig har va
ret brugeligt i Norden selv, saa Det derover har havt samme Skiebne, som Nav
net Baltia og Bafilea, hvorom tilforn (i); Deels og fordi Det efter alle Omstan- 
digheder, saa vidt man i saa gamle og morke Ting kan ffionne, synes rimeligt, 
gt Den Green af de gamle Gother , vor Nordens aldste Indbyggere, hvilken , 
ved en eller anden Anledning, har enten selv antaget, eller af andre faaet Navn 
gf Danffe, har i de aldste Tider fornemmelig beboet Haliand og Skaane, 
samt De nu varende Danste Der (k) og derfra udbrcdet deres Herredomme til 
Jylland og Holfteen (1). Hvilket man paa et andet <L>ted (m) kan faae Leylig- 
hed til narmere at udfore.

§- M.

(s) At Landene i de aldste Tider intet almindeligt Navn havde, men gemeenlig bleve kaldte 
ester de der boende Folk, er bekiendt.

(h) Nemlig fyrt Plinium Hift. Nat. Lib. 4. Men for Resien veed ingen deraf at sige, 
hverken Taeitus ey heller Ptolemxus. Saa Navnet maac kun i en vis Tid have veeret 
i Brug, og ey almindelig bekiendt.

G) See det ifte Capite! i denne Afhandling. §. 17. Ligesom Navnet Baltia og Bafilea sy, 
nes at vare optaget af Gråkerne, saa Navnet Codanonia af Romerne, da dette sidste 
ikke findes brugt af nogen Graker-

(K) Den aldste Nordiste Geographi og Reise-Bestrivers o then Periplus, Eddæ FortMin- 
ger om Gefion, Saxernes Forvandtffab og Ovcrcensstemmelse med de gamle Jyder 
og andre Nordiste Fslk, i Sprog, Religion og Othins Dyrkelse, tillige med en Ho
ben andre Omstændigheder give stor Formodning til at tanke dette.

(l) Dette er langt mere rimeligt, end at de Danste, efter Leibnitzes og endeel andre Tyd-
stcs Mecning, stulde have fra Tydstland as udbredet sig over Jylland og Holsteeri til 
de Danste Her.

(m) I en Afhandling om de Rorstcs og andre Nordiste Folkes Oprindelse..
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§. 14»

For ncrrvcrrende Tid ville vi nu see , hvorledes vi kan komme til Nette' 
med de Cimbrer og Teutoner, som Mela siger at have boer i den CoDanisse 
Havbugr, og endelig med de Hormoner, som han siger at vcrre de yderste i 
Germanien. Hvad de forste angaaer > saa er om dem forst i Almindelighed at 
merke, ar Mela setter dem Sonden og Vesten for De Teutoner , og diste igien 
i samme Beliggenhed mod de Hormoner. Hvilket vel er vcerdc noye at legge 
Merrke til, som noget, der stal i det efrerfolgende tune vs ril Veyledning, og 
af Mela selv let kan bevises. Thi han gaaer stedse fra Sonden og Vesten, Roer 
og Oster paa, fra Spanien til Gallien, fra denne ril Germanien , herfra til 
Sarmatieii, og derpaa til Scythien (n), det hele faste Land af Europa igiennenr 
mod Vesten og Norden, efter hvilken Tur og Orden han og siden opregner 
Gerne, som ligge langs- Kysterne af Det faste Land. Samme lagkager han og
så« i ar opregne SrcrDerne og Indbyggerne i et hvert Land (o); fattende i Spa
nien dem forst, som boede hoö Det nu saa kaldte Cap de Finifterre, sidst dem r 
som boede hos Pyrenæerne; I Gallien forst de Aqvitaner, boende nast ved' 
nys bemeldte Bierge, sidst de Belger , hos Rhin-Strommen ; I Germanien 
forst nys navnte Flod, siden Ems, derpaa Veseren, og endelig Elben, Nor
den for hvilken han udtrykkelig fatter den Codanisse Havbugt, og i den forst do 
Cimbrer siden de Teutoner , og endelig längere hen (p) De Hermoner yderst i 
Germanien, hvis Grandser Mela selv mod Osten siger at have varet Sarmati- 
en og Veixelen (q).. Folgelig ligesom De Hermoner, som han sidst opregner^ 
maa have boet langst hen mod Osten^ saa De Cimbrer i samme Strækning langst 
hen mod Vesten, hvilke ogsaa tillige med De Teutoner, ere De reneste Folke- 
Slag, som han navner i hele Germanien.

(n) See den zdle Bog f hans Jord-Bestridelse.
(o) I alle dem nemlig i seer, som ligge ved det store yttere Hav.

(?) Uitrai det er borten for den Codanistc Havbugt: Thi saaledes bruger Mela ogsaa 
Ordet Ultra, for det, som ligger langer hen til Siden, som f. e. Lib I Gap. 3. In 
Tufco intimo Gallia eft, Ultra Hi (pania ? Da NU Mela gaaer stem sta Vesten mod' 
Osten, saa kam de Ord: Ultra, ultimi omnium Hermones, cy forstaaes anderledes, 
end at borten for den Codaniste Havbugt, langer hen mod Asten, boede de ttcrmouer.

(4) See Cap. 3. Lib. 3. & Cap. 4. de Sarmatia.
(r) 3eg stgcr her med beraad Huc: Mela Cimbri, for at tilkiendegive, at man her hand« 

ler i Særdeleshed om de i hans Lid i Germanien boende Cimbri, men e» om de
Cim-
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§. iz-

I Folge af dette kan Melæ Cimbri ey vel have boet nogen anden Sted
end ved Elben, vgVester«Havet, deels i det nu varende Bremiffe (s), deels 
og paa den VestreKanr af Holsteen. Hvilket jeg saaledes fætter, ey for at 
bringe noget Nyt paa Bane, ey heller for at ville ansees som den, ver ffulde 
forstaae og begribe dette bedre, end endeel af vore larveste og beromtesteMand, 
som har varer af anden Meening (t); Men blot og allene fordi jeg ey bedre kan 
ffionne, end at det best stemmer vvereens baade med Melæ egen, samt Strabo
nis, Plinii og Taciti Beretning om be Cimbrers Bvepal her i Norden (u), og 
at mange vanffelige Knuder baade i den Nordiffe gamle Geographie og Histo
rie, derved allerletrest kan oplsseS: Thi hvad Srrabo i sar angaaer, saa regner 
han blank ve Folk, som boede imellem Rhinen og Elben henne ved Havet (v), 
nf Ve mindre Folke-Glag (k) udtrykkelig de Cimbrer og siger (y) At de 
„ Nordlige Germaner boeve langs Strandkanten af Havet og vare Ve Romere 
D, bekiendte fta Rhinens Udlob lige til Elben, Dog ve Sicambri og Cimbri ve 
„ bekiendteste; Men hvav som laae paa hin Gide af Elben mod Havet, var 
„ de Romere gaudste og aldeles ubekienvr: Thi det var ham ey vitterligt, ak 
s? nogen fpr hans Tid hayde feilet forbi den Kyst hen til de Sstlige Lande og de 

,, Steder,

Cimbrer i Almindelighed, eller om deres ældste Boepæle, hvorom name« stal tales, 
naar vi komme til Ptolcmæum.

O) Naar man betragter, hvad nyelig er erindret, saa ffnlde ieg ey troe, det nogen vil 
ansee mig for at giere det Danffe Folkes ZErc for nær, ved at træffe de Cimbrer ud 
af Jylland, allerhelst da vor lærde Antiqvatius Otth. Sperling, som Sl. Etatsraad 
Gram beretter i Fortalen til Mölkri Cimb. Lit. ogsaa har været as den Meening, 
som han dog ey har grundet paa Meh, men i fær xaa Tacito, at Spidsen af Bre
men eller Hadcler-Land, har været de Cimbrers Halv-He, men hvor om denne Mand 
har dette uagtet, været for det Danffe Fylkes LEre, det kan blant andet i sær sees 
af hglls Cømmentariø «le Datiicæ Lingvæ & Nominis antiqua gloria.

(t) Blant dem maae jeg her i sær nævne med vedborlig Berommelse Sl. Etatsraad Grain, 
samt Hr. Justitzraad og Professor J. P. Ancherfen.

(u) En anden Sag er det med Ptokmæus, med hvilken vi her ey ville befatte os forend 
Turen kommer til ham.

(v) See hans Geograph. Lib. 7. p. 414. edit. CafMotü

(k) See loe. «e. p. 451. x.

(y) Ogsaa paa bemeldte Sted p. 451. <;
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Steder, som laae ved Aabningen ril det CaspisieHav (z), ey heller vare de 

„ Romere komne til de Skeder, som laae paa hin Side af Elben (a), ja der 
„ havde ey engang nogen kil Lands beseet de Skeder Hvilket om man endog
kun saa loselig hen betragter, og hvad han videre paa et andet Sked melder (h), 
nemlig: „ At det ey kom ham troeligc for, at De-Cimbrer af den Aarsag havde 
„ begyndt at streiffe omkring og rove, fordi de ved en Vandflod vare drevne uv 
„ af den Penin sil, som de beboede (c), eftersom de endnu boede i det femme 
„ Land, hvori de tilforn havde boer, og havde nylig sendt ^epfer Auguftus 
„ en Kedel, fom hos dem holdtes formeget hellig, til Forcering, udbedende sig 
,, hans Vensiab, og Forladelse for hvad de tilforn havde forurettet de Romere 
s, udi, hvorpaa de ester vel forretter Erinde reiste hiem; det og var latterligt, 
„ at de havde villet giore sig vrede paa en naturlig Hcrndelfe, som 2de Gange 
„ hver Dag bestandig ffeede hos dem, og derover forladt deres Land (d), ja 
„ det syntes ar vare en pur Digt (e) , ar saadan umaadelig Vandflod nogen, 
„ sinde var ffeer, estersom saadanne Slags Havers Forandringer siede vel un# 
„ derriden i en fierce, undertiden i mindre Grad, dog altid i en vis og fastsat 
„ Orden Saa er Det dog heraf tydelig at fee, at De Cimbrer i Strabonis 
Tid ey kan have boet uden paa hin Side af Elben i der Bremisie eller Olden# 
borgsie omtrent (f), og at den Halv-Se, i hvilken de Cimbrer sial have boet, 
Dec omkring maa soges, eftersom Strabo udtrykkelig siger, at De i hans Tid 

endnu

(7.) Dette Hav meente Strabo tilligemed endeel andre Graste og de Romerste Skribenter, 
ved en final Llabning at hange sammen med Is-Havet.

(a) Nemlig til Soes ved Seilatser, hvorom han i Forveyen taler, ligesom siden omRey# 
ser til Lands.

(b) See Geograph. Lib. 7. p. 449. b. c.

(c) At de Cimbrer ved ni stor Vandflod vare nodte til at forlade deres Land, det bevidner 
og Floms Hift. Rom. Lib. z. Cap. z, faint de aldste Skribenter, som tale 
om dem.

(4) Enhver seer vel, at Strabo ved den naturlige Handelse, som han her taler"om, for, 
staaer Ebbe og Flod.

(e) Strabo betjener sig her af den saa meget giengse Udflugt, at faa snart en Skribent 
kommer freut med noget, som ey vil rime sig sammen med den Meening, som man 
har fat sig i Hovedet, bcstylder man ham strap for Lsgn og Vildfarelse.

(f) Med mindre man vil sige, at de Cimbrer vel og kan have boet Norden for Elben i 
Strabonis Tid, men denne ey vidst noget deraf, da han ey kiendte de Lande. Hvilket 
pel kan vare umcligt, men lober for Resten mestcndecls ud paa en blot Gretning.

Dd
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endmt boede, hvor deres gamle Boepcrl havde været (g). Ligesom ogsaa deir 
gamle Sagn om en Vandflod, fom havde oversvemmek de Cimbrers Land, 
allerbest paster sig paa de Steder, hvor jeg har sar de Cimbrer, og er ingen« 
lunde , som Strabo mener ar ansee for en Digt, da man paa store Oversvonn. 
melser i de Egne har og i de senere Tider havr mange og bedrov elige Exempler, 
Men for Resten kommer DemieJStrabonis Beretning om Ve Cimbrers Boepcrl og 
Havers Bestassenhed ved de Steder, som de beboede, noye overeens med den 
Beffrivelse som Mela- gi or over Haver i den Codaniffe Bugt, i hvilken de 
Cimbrer boede, sag det. deraf er lcrr ar see, at de har omtrent meent eet 
og det samme,

§. 16,

Plinii, Taciti og andre Skribenters Cimbrer stak vi siden nærmere saae 
at see; hvorfor vi for denne Gang ey har videre nred dem ar bestille, men begi
ve os ril de Teutoner , hvis Boepcrle i Melæ Tid vi uden synderlig Vanffelig- 
hed stal sinde igien, efterår vi i Forveyen har udfundet, hvor de Cimbrer boede:. 
Thi eftersom hine boede Osten for disse, som tilforn er fastsat, og der efter Melær 
Beretning, endnu i Codanonia; Saa er der lcrr ar see , hvor deres Boliger har 
vceret, nemlig paa den Side af Holsteen , som vender imod Oster-Soen (b), 
hvorfra de videre har udstrakt sig igienem derMechlenborgffe og omkringliggende 
Steder, bvor Ptolemæus omtrent fætter Dem (i), og vel mueligt i de ældste 
Tider og havt en stor Deel af de nu værende Danste Ser i Besiddelse, hvor 

de

(«) At strabo heri har taget Feyl, gaacr ey- vel an at sige , da MNN' heller har Aarsag 
til at formode, at han enten stiv, eller andre havde i Rom hort saadan Beretning 
af de Cimbrers til Kayser Auguftmn udstillede Gesandter!, eftersom Strabo taler om 
dem, just i Anledning af at melde- om de Cimbrers gamles Boepsrl og Udvandring.. 
Del taler Strabo ogsaa om en Penin sel, hvori de Cimbrer havde boet, men det steer 
kun efter aldre Ssiibcnters Ephori, Clitarchi og Pöfidönü Udsagn, hvilken Strabo 
stiv for Resten anseer for urigtig , eftersom man i hans Tid ey kieudte saadan Halv- 
Se. Hvorom videre, naar vi komme til Ptojemæunr.

tb) Mela synes ved det Ord: Adhuc, at tilkiendegive, at de Cimbrer havde tillige med 
de Teutoner tilforn beboet Sen Codanonia , men at den i hans Tid- blev beboet af 
de sidste allene, hvilke hidindtil havde forsvaret sig i Besiddelsm af venm Se,, da äs 
forste derimod vare blevnr nodte til at flotte ud.

(i) See haus Geograph. Lib. 2. Lap. ir.
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de paa Den Maade, som vi tilforn har fastsat (k), kan have drevet BernstenS 
Handelen. Videre er vet vor Sag uvedkommende, sirrdeles for denne Gang, 
at handle om dem. Hvilket og maa gielve om de Hermoner, hvilke efter Melae 
Beretning, og den Forklaring, som tilforn er giort derover , maa sattes i Pom
meren omtrent (1), og som man derfor ey har videre fornsdent at krakke hid ind 
i Norden , hvor de sandelig intet Sted Har (m). Allerhelst va Mela selv satter 
Dem paa det faste Land, hvilket noksom kan sees deraf, at han just navner dem, 
naar han igiennemgaaer der faste Land Germanien, hvilket han ogsåa gior 
med de Cimbrer og Teutoner, ril ydermere Bekraftelse for hvad tilforn om 
disse Folkes Boepale er sagt, og erindrer kun om de Teutoner, naar han kom» 
mer til Øerney at de endnu og boede Ver.

Hvilke Mela har meent med De Folke-Slag, som han fatter lige over eller 
Norden for de Sarmater, det behover ingen lang Undersogning, eftersom Nav
nene selv, som han giver dem, og alle ere Geäste, tagne af disse FolkeS enten 
Levemaade eller formeente Skikkelse, kan overbevise os om , at han har fundet 
Dem hos en aldre Grass Skribent, eller hort, at saadanne Slags Folkssulde 
Der vare boende, ved endeel Fabler og Eventyr, som derom bleve fortaalte; 
Hvilket ogsaa Skribenten selv rilstaaer. For Resten maa man, saa vel af den 
Beliggenhed, som hangiver Øerne, hvorpaa disse Folk stal have boet, som af 
hans Bessrivelse over Havets Bessaffenhed, hvori samme Øer laae, slutte sig 
til, at han derved har meent, eller derved bor forstaaes, fornemmelig Strand» 
kanten af det nu varende Preussen, og desuden de Liflandsse og andre, längere 
mod Norden beliggende Øer, om ey endeel af Det nu varende faste Land

selv
(k) Scc det isie Lap. os denne Afhandling. §. i6. 22.
C1) Eller hvilket er maastee det rettcste, endnu hoycre op i Germanien, hvor Plinius feetter 

de Herminoner,

(m) Ey heller kommer de Gamles Germania por Norden ved. Alle de Steder hos de 
gamle Skribenter, hvoraf ura« saadant har villet bevise, har man qandsse vist ey ret 
sorstaact, i far Plinii Beretning om Sevo-SBicrgrt i Germanien, hvilket man med til
strækkelige Beviser mener at kunne gobtgiore ry at vare det, som man hidindtil har 
udgivet det for, men en gandffe anden Ficldstrrkning Hvilket Hind egne Beretnin
ger stal barre Vidne om, naar vi komme til at tage dem under Betragtning. 
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selv (n). Hvilket, som vor Sag ey egemlig vedkommende, vi overlade andre 
noyere at undersoge.

§. r8.

Men det, som af Melæ Fortcellelse om vor Norden endnu staaer tilbage 
for os at undersoge, angaaer Thule allene, over hvilken han gier saadan Be- 
skrivelse, som i alle Maader kommer overeensmed foranforte Pytheæ Beretning, 
og hvad vi derom tilforn har sagt, saa man derover kan vcrre vis paa, at han 
ey derved har meent noget andet Land, allerhelst da han saa noye bestemmer 
Beliggenheden af sin, vg følgelig tillige de aldre Skribenters Thule, ar man 
lektelig kan finde den igien: Thi efterår han har igiennemgaaer der faste Land af 
Germanien og Sarmatien > og derpaa opregnet Gerne, si-m laae Norden for 
disse Lande, saa satter han tilsidst Thule, som den langst henne mod Norden be
liggende, og legger ril, paa der man ey st'ulde mene, at den laae Osten eller 
Norden for de nys omtalte Ger Norden for Sarmatien, at den var Belgarum 
littori oppofita; Hvilket baade efter den Tur, som Mela folger, da han i de 
nordlige Landes Beskrivelse, overalt fastftetter de nordlige Steders Beliggen
hed efter de Sydligeres, og i Folge as hans egne Talemaader, ey kan forklares 
anderledes, end at Thule laae lige i Nord for de Ä rigers Strandbred; 
Ligesom han siger, at Gerne i den Codaniste Havbugt laae contra Germaniam, 
Norden for Germanien og Gerne Norden for Sarmatien, adverfa Sarmatis. En
hver kan altsaa lerrelig findMelteThule igien. Thi trakker man en Linie fra de Lel- 
§ers Strandbred, eller fra de Nordlige Kyster af de nu varende Nederlande, lige i 
Nord, saatrefferman just paa den vestlige Kam afde Gamles Scandinavia (o), eller 
det nu varende Norge; Hvilket Land alrsaa, og inm andet, bliver de Gamles rette 
Thule, hvorom de Gmker og Romere sang i deres Viser, som Mela beretter, 

hvis
(n) Man stal i det Efterfolgende, naar vi lomme til Plinium cg Ptolemæum , s«r faae 

at fee, at derved kan og vme meente Kerne ved den Astlige Kyst af Sverrig, samt 
Kland, Gotland og de Lifiandffe Ser. Det har varet og er endnu Brug her i Nor
den at spise meget Havre, hvoraf et vist Slags Folk her hos Meta beffrives, i fæs 
Havre-Grod, hvilken og var den cent Slags Grsd, som de gamle Tydste spiste ester 
Plinii Beretning, Lik 18. p. 484. Tom. 4. ttik. Natur.

(o) At de Gamles Scandinavia har indbefattet de tre Nordiffe Kongeriger, eller i detmind- 
f'e Norge og Sverrig, er eu giengs og vedtagen Meening, men som for Resten er i 
sig selv ligcsaa urigtig, som den er almindelig: Thi Plini Scandinavia, hvoraf ak 
denne Staks er giert, kan vel ey, paa hvad Maade man end v;l lave det, komme 
til at strarkke sig saa vidt, fom man i det Estrrst-lgeudc stal faae at fee. For Resten 
rr Navnet Scandinavia her af mig o g saa brugt i den almindelig vedtagne Meening-.
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Hvis ovrigr Beffrivelse over Thule passer sig faa vel paa de nordlige Kanter af 
Norge, at jeg ey seer, hvad man med nogen Slags Rimelighed kan have her
imod at indvende, og det altsaa er ufornodent videre at handle herom: Thi her 
bestemmer Mela dens Længde, men Pytheas og Ptolemæus dens Brede, ved ac 
satte dm under 66 eller 6z Grader, hvilket siden stal vises, faa nsye, at man 
ey behsver lange i at soge efter Thules rerte Beliggenhed, eller heri kan 
rage ftyl. At der for Resten forekommer en Slags Forstiellighed mellem Skri
benternes Beretninger om den längste Dag paa Thule, hvilken endeel giore kun 
20 Timer lang, andre endog er halvt Aar, samt om dens Beliggenhed fra Bri
tannien, da nogle satte den nar hos denne (p), andre langt derfra, det gier 
heri intet til Sagen, som noget, der i faa gamle Tmg, og i Henseende til et 
faa langt fraliggende Land, nodvendig maatte ssee, og for Resten har sin Aar
sag deels i Norges eller Thules vidtioftige Strekning fra Sonden Nord paa, 
deels i de aldste Skribenters Forestilling om Beliggenheden af Britannien, hvil
ken de holdte for at strakke sig langt längere hen mod Osten, end den nu virke- 
kelig gier, som siden stal vises, naar vi komme kil Ftolcmæum i sar og endeel 
andre gamle Skribenter.

(p) Til disse kan blaut andre oqsaa henregnes Servius, hvilken i hans Anmærkninger til 
Virgilii Georg. Lib i. v. Zo. ailføt’(V dette om Thule, som han gandfle vist har ta
get as en gammel Greest Skribent: » At den er en He i det store Hav, imellem 
„ Norden og Vesten (beliggende),) hos de Orchadiffe Her og Mibernien; paa hvil- 
„ fen Thule, naar Solen er i Krabbens Tegn, siges at vare bestandig Dag uden 
„ Natter. Desuden bleve endnu andre forunderlige Ting forkaalte om denne He, 
„ som Ctefias og Diogenes blaut de Greeker, og Sammonius blant de Latiner berette». 
Hvorhos endnu dette kan inertes, at Thuanus Hiftor. Lib. 2J. forkaster Scaligeri, 
vg andres Mening, at Thtlle siulde vare Istand, men derimod anscer den for at vare 
det samme Land, som man nu kalder Scandinavia. Sec Thomæ dc pinedo An- 
mcrrkningcr til Stephan Byzantimim. pag. ;io. not. 77. Hvilket vel komnrer Sand
heden temmelig nær, men er dog ey i alle Maader rigtigt, sol» deels kan sees afdek 
Foregaaeude, deels i det Folgende videre stal vises.
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III. Lapitel.
af 

Afhandlingen 
Om De gamle Gmkers og Nomeres Begreeb og Kundskab om 

De Nordiske Lande efter Christi Twer, i Folge 
af Plinii Beretning.

§. i.
terat vi hidindtil har feet, hvad Begreb de Romere har giort srg om vor 
Norden ved Melæ Tider, og at deres Kundstab derom har endda neppe 
strakt sig ind over Grcrndserne af den , naar man undtager, hvad de af

(store Grösste Skribententer har vidst om Thule og endeel andre Nordiste Lande; 
saa ville vi nu, efter den foresatte Tour gaae videre, og tage en anven af deres 
Skribenter for os, som har efterladt sig nogen Beretning om de Nordiste Lan
de. Blank dem kommer Plinius forst til at trade frem paa Banen, som den 
«toste nast Mela, og som en af de vigtigste og meest betydende, deels forniedelst 
de Efterretninger, som han i sit Skrift (a) har optegnet af aldre, sardeles Grå
ske Skribenter (b), deels og for den store og vtotloftige Låsning, som hanhar 
havk. At man ey stal tale derom, at han har varer selv personlig i Tydstianv 
eller Nederlandene, og folgelig derved havt bedre Leylighed, end nogen af hans 
Landsmand for ham, at staffe sig nogen Kundstab om bemeldte saavelsom de 
Nordlige Lande (c). Hvorover man og hos ham finder endeel flere Folk og 

Lan«

(«) Jeg mener hans Hiftoria Naturalis, bestaaende af Z7 Bvger, blank hvilke den 46c for
nemmelig indeholder de Beretninger, lom ere por Gag angaaeude. Det beste og nye
ste Oplag deraf er Harduinj \ 5 Tomer in 410, hvorefter og Stederne tre her ci
terede. Ilde er det, at denne Skribents 20 Boger om de Romeres Krige i Germa
nien ere bortkomne, hvilke den yngre Plinius omtaler i fine Epistler, og Svetonius in 
Vita C. Plinii.

(b) Paa dem finder ruan en vidtloftig Fortegnelse i den iste Bog af hans Hiftor. Natur.

(c) At han har varet hoyt oppe i Germanien, nasten saa langt op mod Nord , som de
Romere nogensinde ere komne, det kan man see as Begyndelsen til den de Bog, fee 
T. 3. p. L24. hvor han siger sig selv at have sect de Chaucers uste Lesemaade, og 
den Beskaffenhed, font der var med Ebbe vg Flod. Han levede ellers et halv hun
drede Aar efter Melæ Tider.
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Lande her i Norden ncrvnte , end hos nogen af de erldre. Der Sked hos ham, 
fom fornemmelig handler om disse Rordisse Lande , og hvad vor Materie L Scers 
LeleShed angaaer , er ass folgende Indhold (d):

§. 2.

« Herncrss man vi gane uv (e). for ar tale om de yttere Kanter af§uro> 
pn, og efterår vi ere gangne over Ve Riphceisse Bierge (£),■ folge Stranv- 

„ Siden af Nord-Haver, paa dm venstre Haand , indtil vi foinim til Gades. 
„ I denne Strcekning siges der ar ligge mange Ger, uden Havn. En af dem 
,y har Ttmæus optegnet ar ligge lige for Scythien (g), som kaldes Raunonia» 
„■ (&) enDagSReyse derfra , hvorhen om Vaarens Tid Bernstenen af Haver 
„ opkastes. De vorige Kyster har man anregnet efter er uvist R^gre (i).

Hvad Nord-Haver angaaer, saa kalder(Hecatæus der Amalchium , fta 
„ Floden Parapamifos af, hvor der stoder au paa Scythien, hvilket Navn paa 

det Folkes Sprog demarker Gammenftssier. Philemon (beretter), arder 
fra de Cimbrer af kaldes Morimarufå>| der er , det dvde Hav, indtil der 
Forbierg Rubeas , men siden längere hen Cronium. Xenophon Lampfæ- 
cenus beretter, ar en g Dags Reyfe fra de Scykhers Strandbred, laae em

>, over-

((i) See hans Hiftor. Natur1, lib. 4. pag. 474. fqv.

(e) For at indste, hvad Plinius vil sige med dette, maa man vel legge M.rrkc til den Tur,
som han gaacr frem efter: thi han bestriver før ft de Lande i Europa, hvilke ligge ved 
ware interius , som det hedte, eller Middel-Havet, fra Spanien af indtil det Caspr- 
ste Hav, hvvrfta han gaacr til de Steder, som laae der uden for ved det yttere 
Hav mod Norden og Vesten i Europa, eller paa den venstre Haand. Ester hvilkem 
Tur han og- gaacr frem pag. 667, s. 14. naar han vil tale om Landene Norden for 
vcn Caspiste Soe, hvilke laae paa den h^yre Haand, eftrrat han har bestrevct dk' 
Sydlige Lande i Asia.

(f) Disse sirtter han lib. 4 p. 47r. og Mel« Lib. r 'Cap. 19. & Libi 2. cap. ■$.. Norden
for det Mrrotiste Kiarr, dog temmelig Hoyt op mod Nord.

(g) Dette Navn udstrekker Mela til alle de Lande, fønt laae Norden for det Sorte og det'
Caspiste Hav, og Asten for de Sarmater. Hvilket og Plinius; giør, med Tilltvg, at 
det Scykhiste Navn og blev givet de Germanier og; Sarinater , see Lib 4. p. 467. 
Hvilket vel er at fvrstaae om de aldre Tider, da endeel Zord-Mskrivere c\) vidste fle- 
re Navne paa de Nordisse Folk, end d e rde Celter og Scythcr.

(h) See herom det rste Capitel i denne' Afhandling:

(i) Man maa nnrrke ,, at Plinius her stiller imellem de Steder, som man kun kiendte ved
det blotte uvisse Rygte, og. dem, som man havde en vissere Kundstab om.
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„ overmaade ftor £>e, Baltia kaldet (ii). Den samme kalder Pytheas Basi- 
„ lea. Der fortcelles og (k) om de Soniste (Ser) hvor Indbyggerne stal leve 

af Fuglenes ZEg og Havre, om andre, hvor der stal fodes Menniffer med 
„ Heste-Fodder, kaldede Hippopodes\ og om de Fanefiers, hvor de stal bedcrk- 
„ ke deres ellers nogne Legemer med deres meget store Sren “ (1).

§. Z.
Derpaa begynder man, fra de ingævoners (II) Folk af, som fra den 

Kant er det forste i Germanien, igiennem Rsgrer ac faae en tydeligere Kund
ffab. Der er den overmaade store Fieldstrekning Sevo, som ikke er mindre end 
den Riphcriffe, og gior en stor Havbugt, (strekkende sig) lige til de Cimbrers 
,0 Forbierg, hvilken kaldes den Codaniffe, fuld af Ser, blattt hvilke Scandi- 
„ navia er den heromteste, hvis Srorrelse man endnu ikke veed, men saavidt 
,» (os) er bekiendt, beboeren Deel af den de klil'evioners Folk i 500 Dorpe 
„ (m), og kalder samme den den anden Verden. Eningia er, som man me- 
„ ner, ey mindre end den. Nogle berette, at disse Steder alt indtil Veixel- 
„ Floden beboes af de Sarmarer, Veneder, Seiner og-Hirrer; ar Bugten 
»> der kaldes Clyli penus, og at i Mundingen afben ligger den Se Latris» 

men ar strap derhos var en anden Havbugt, Lagnum, som grcrndsede til 
,, De Cimbrer, Det Cimbriffe Forbierg stikker langt ud i Haver, og gior en 

\ i, Halv-Ke, som kaldes Cartris. Siyen ere der 23 Ser, som ved de Rome- 
„ res Vaaben ere blevne bekiendte. Blanr dem ere de beromteste Burchana, 
,» af vore Fabaria kaldet, formedelst Ligheden af (denne) Slags Grode, som 
» Der voxer af sig selv; som og Gleffaria> saa kalder af Soldaterne (n) forme- 

» delst
(ii) Eller føill i endeel gamle Excerptis af Plinio stal lirfes (see Salmapi Exercit. PIjn. p. 

153. b.) Bale'll», i Steden for hvilket Solinus har hos Xenophon Lanipfac. tøfl Abai* 
da. See den 27. §. i dette Capitel not. b.

(k) Min maa slutte, at Plinius enten har taget dette af Mela, føm han ey allene folger pas
adskillige Steder, see Lib. 2. pag. 136. og pag. 221. Lib. 4. pag. 471. men og an
fører blant sine Skribenter. Lib. 1. pag. 19. ro. &c. eller af andre.

(l) At disse Fanefli ere de samme forn Mela PanotP, og Ptolemai Phavonæ cg Phirefii, er
vel en rigtig Sag, som siden videre stal bevises.

(Il) Eller IpgVDconers, som Ordet låses hos Lolinnm, og i bemeldte gainle Excerptis af 
Plinio. See Salmafii Exercitat. Plin. p. 162.

(m) Eller smaa forecncde Sarlstabe, som for Sikkerheds Skyld havde flaact sig faminen.

(n) De Romcrste nemlig , som havde tient under Drufi og Tiberii Anførsel paa de Rome
res Krigstog ved Vester-Havet mellem Rhinen og Elben.



om de Nordtffe Lande, ^zdle Cap. ___  217
0 delst Bernstmen (o), men af de Barbarer Auflrania (p), og desuden 
„ Aélania

§. 4.
Derpaa siger vor Skribent, at i dette hele Hav (q) lige til Schelde-Flo, 

den boede Germanifte Folk, hvilke han siden opregner i samme Orden, hvor« 
efter han tilforn har gaaet frem, nemlig forst dem, som horte til de Vindiler, 
(r) saasom de Burgundioner, Varmer, Cariner og Gutkvner, hvilke boede 
længst henne mod Osten, derpaa De Ingævoner, uilder hvilket Folke-Slaghem 
horlede Cimbrer, Teutoner og Chaucer, saasom boende næst hos hine mod 
Vesten; siden de iftævoner, som boede ncest ved Rhinen, og med hvilke De Si
cambri vare af een Folkeferrd; videre de Hermioner, boende midt inde i Lan
det, og til hvilke de Svever, Hermundurer, Chatter og Cheruseer henhorte; 
og endelig de Pe-ueiner og Bæfterner, boende allerlcengst op i Germanien ved 
Donau-Slrommen, foruden hvilken Flod han og navner dem, som lobe ud i 
der store Hav, nemlig: Gu trains, Viftula, Albis, Vifurgis, Amifius, Rhe
nus, Mofa. Hvoraf man end videre kan til visse ssionne, at Plinius i at op
regne Stederne og Hoved-Folkene (s) i Germanien, som tilforn ere anforte, 
har iagttaget samme Orden, som han her folger i ar opncevne Floderne, new- 
lig gaaet fra Osten Vester paa. Hvorimod han, i at opregne Gerne i Havet 
ved og Norden for Germanien, gaaer tilbage igien, og begynder med d:m, som 
laae i og omkring Rhinen, fra hvilke han gaaer til Britannien, som han vgsaa 
legger imellem Norden og Vesten, og fra denne til Hibernien, hvilken sidste 
vel scrttes Norden for hine, dog som en temmelig Deel mindre. Hvorpaa han 
videre fortællen (t) « At de Orcadisse Oer vare 4° i Tallet, og laae et maa- 

„ deligt

(o) Eftersom denne, og de ffere her opregnede Aer, ere, font Plinius siger, blevne bekiend-
te ved de Romeres Daabcn, saa man de alle have ligget Senden for Elben, og 
felgelig vecd jeg ikke, hvorledes den Sætning kan forsvares, at Ken Burchana eller 
Byrchanis skulde være Birka eller Bergen i Norge. See Dalins Svenske Historie. 
Tom i p. go.

(p) I Haandstrivterne staaer Aufleravia. See VIin. Hift. Nat. 11b. 4. p.477. not. (i).

(q) Det nemlig, som han nu har talct om, fra de Ingævoner af, eller Nord-Havet.
(r) See Lib. 4. p. 477. Scét. 28.

(s) I at opregne de mindre Folke-Slag, gaaer han gierne frem i en anden Tur, nemlig
fra Vesten Asier paa.

(t) See Lib. 4. pag. 481. Seéi, 30,
Ee
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„ deligt Stykke fra hinanden. Syv de Armodiste og 3.0 de Hcebudiste. Og 
„ at tverts over for dem (u) laae hist og her adspredte i det GermamsteHav 
„ de Glestarifke (Oer), som de nyere Erceker kaldte de Elecrrtste, fordi 
„ Bernstenen der voxte; men den yderste blank dem alle, som omtaltes, var 
-> Thule, hvor han tilforn havde fagt (v) ar ved Solhvervs-Tid var ingen Nar, 
„ naar Solen gik udi Krebsens Tegn, og tverr mod ingen Dag om Vinteren. 
„ Hvilket nogle meente at ssee i 6 Maaneder efter hinanden rr. Der vare og 
„ de, som talte endnu om andre (Oer), Scandia, Dumm , Bergas, og den 

storste blank dem alle Nerigon, fra hvilken man kunde seile til Thule. En 
»> Dags Reyse fra Thule varder sammenftoSne Hav, som af nogle kaldtes 
a Cronium “ (x).

§. 5
Her har vi Plinii Beretning om vor Norden og tisgrcendsende Lande, 

hvilken jeg har mifort i sin rette Sammenhang, og i den Orden, som Skri
benten selv har fulgt; hvilket vel er den rigtigste og naturligste Maade at gaae 
frem paa, naar man lader der vare sin Hoved-Sag at udfinde de gamle Jord- 
Bestriveres egen rette Mening, og ey hvad man ouster at de maatte have meent. 
Samme Plinii Beretning, noye og for sig felv betragtet, indeholder ve! adstil- 
ligt, dog ey saa meget mere, end hvad Mela har sagt, naar man nemlig der
fra undtager, hvad Plinius unserer af aldre Skribenter, hvilket her (rste) 
maae i. Almindelighed noye i Agt rages, og vel stilles fra Plinii egne Beretnin
ger, saasom noget, der kun angaaer de aldre, sårdeles Graste Skribenters 
Meeninger og Navne paa endeel Nordiste Steder, givne til Leels, som Plinius 
selv siger, efter et »Vist og er ingenlunde Plinii eget eller noget, som 
de Romere allerforst i hans Tid havde erfaret eller faaet Kundstab om. Hvor
til henhorer alt hvad som staaer i Begyndelsen af hans Fortalling, og af os 
tilforn er anfort for sig selv i den 2dcn §., hvilket han selv tilstaaer, ak hankiend- 

rr

(u) Det er mod Sstm, soni Hardiünns ret nok forklarer det, da Plinius gaaer herfra Ve
sten Aster paa ; men som dog sryler deri, at de Gleffariste Acr, som her omtales/ 
stalde være Aland og Gotland Den forudfattede Mening, at alt hvad som angik 
Bernstenen, skulde just hore til Preussen, og de Steder deromkring, har bragt ham 
cg, mange andre i denne og stere Vildfarelser.

(v) See Lib. 2. Sea'. 77.
(x) Dette sidste staaer Lib. 4, Seä. 3, gag. 4.32s
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re Fun igiennem et msrkt Rsgke (y). Da nu dette uden al Tvivl saaledes for
holder sig, saa er (ader) ar mærke, ar i Plinii Tider har de Romere endnuvæ- 
rer ukyndige om den hele Nord-Astlige Deel af Europa, »Esten fra Beixelen 
af, og saa videre Nord efter; da de derimod havde ved samme Tid (ært artien
de mange Aer, Steder, Folk og Lande i de Nord-Vestlige Deele af samme. 
Hvilket alrsaa i alle Maader stemmer overeens med, og videre oplyser, hvad vi 
tilforn (z) om Oprindelsen ril de Romeres Kundskab om vor Norden, og .fam« 
mes Fremgang har fagr. Endelig er ogsaa (zdie) deue, i Henseende til foran- 
ferre Plinii Beretning, vel ar legge Mærke til, som det betydeligste til ret at 
kunne indser Plinii Mening, at han begynder sin Fortælling Asten fra, opreg
ner fvrst de af er uvist Nogte , og af ældre Skribenter allene bekiendte. Lands 
paa De Kanter, gaaer siden immer Vester paa, hele Strandkanten af Germa- 
uim, med hosliggende Bugter og Aer, igiennem lige til Rhinen eller Schelde- 
Flvden, og derfra over Haver til Britannien og Hibernien, samt de der Asten 
eg Norden for beliggende Aer, og ender tilsidst med Thule, som den yderste, 
eg endeel andre Aer, som han der omkring, i der Nordlige Hav, havde faaek 
Navn paa (a).

§. 6.

Denne Tur, som den sikkerste, ville vi og tage, og dette tilligemed endeel 
andre Omstændigheder, ffal tiene os for den beste Veyviser til ar finde igien de 

Ee r Ste-

(y) Man kan og gierne didhcn regne det meste af hvad som er anfsrt under §. z. naar 
man derfra »indtager det, fom staacr ved Slutningen af samme, de -Ser angaaende, 
hvilke laae Sonden for Elben; som og meget af hvad den 4de h. indeholder, fornem/ 
melig hvad dens sidste Deel angaaer.

(r) See det 2dct Capitel as denne Afhandling. §. I. 4. Incipit deind« clarior fams: siger 
Plinius, naar halt kommer til Landene Vesten for Veixeien. Hvilket viser, at alt hvad 
han didindtll har sagt, og det meste af hvad han fremdeles siger, grunder sig paa tt 
enten uvist eller viffere Rygte, men e») meget paa egen K'mdffab og Erfaring.

(*) Nemlig efter ældre og Græsse Skribenters Beretning, hvilket baade Navnene selv vise. 
Ser herefter §. 20. og de« Omstændighed, at han her næsten overalt bcraaber sig 
paa hvad andre sagt: Tradunt. pag. 480. 12. Proditur p. 48». 6. Memorantur, 
arbitrantur, dicunt, produnt p. 482. 1. 5. 7. z. Dsg negter jeg derfor ikke , at jo 
de Romere i Plinii T:d kan have faaet at vide,at der i det store Nord-Hav laae 
endeel store Lande og Ker, stiont de cy havde faaet noget egentlig Navn paa dein. 
Hvilket Plinius selv giver at forstaae naar han siger. Life. 2. pag. 261. * At den 
,, nbeboelige Kant af Jorden maatte være langt sterre og strække sig langt hoyere 
„ op mod Nord, end man gemeenlig holdt for, eftersom han vidste, at man et) for 
„ længe siden havde forunmmkt, at borten for Germanien laae endeel overmaadr 
,, store Aer
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Steder, som Plinius i foranforte fin Beretning omtaler. Eftersom han da be
gynder Ästen fra, saa bor vi og giore der samme, og forst rage de Steder sor 
os, som han simer, under Navn af Oer, i de Nord-Oftlige Deele af Euro» 
pa, eller i Nord Havet, ved Kysterne af Scyrhien eller Sarmatien omtrent, 
eller tvers over fra dem. Det meste deraf har vi i det iste (b) og 2det Capi- 
tel (c) af denne Tractat tilforn igiennemgaaet; hvorfor vi derom intet videre 
har at erindre, end folgende Poster: i.) At imod den celdste Grcrffe Skribents 
Herodoti udtrykkelige Vidnesbyrd har ncrsten alle de ovrige Grcrffe (d) og Ro« 
merffe Skribenter anseet det Caspiffe Hav for at vcrre en Arm af Nord-Havet, 
vg al hcenge sammen dermed. Hvilket Mela i scrr, og efter ham Plinius, og« 
saa udgiver det for, naar den forste siger (e) “ At ligesom den Persiste og 
„ Arabiske Havbugt ffare sig ind i det faste Land fra det Indiske Hav, saa 
„ den Caspiffe fra det Scythiffe; og at det Caspiffe Hav gaaer forst ind igien- 
„ nem Landene, igiennem et trangt og langt Sund, ligesom en Flod, og deler 
,, sig siden i z Bugter “. Og den anden omtrent paa samme Maade (f), 
„ At af det Scythiffe Hav ffar det Caspiffe sig ind i de tverts over liggende 
„ Lande af Asien, igiennem sncrvre og lange Aabninger Da nu Plinius 
selv siger: (g) at bemeldte Caspiffe Hav var overalt omringet af de Caucasiffe 
Bierge, og end videre (h), at en vis Strrkning af nys bencrvnte Bierge heed 
Paropamifus; saa kan man 2det) deraf begribe, hvad der egentlig har giver

He-

(b) §. 28. Z2.

(-) §• 17«

(d) Naar man derfra undtager Ariftotelem og Diodorum Siculum. Dionyfius Periegetes,
font levede i Augufti Tider, gisr det Caspiffe Hav til eir Birgt, som ffar sig ind i 
Landet fra Nord-Havet af. p. 30. v 633. og p. 34. v. 722, edit. Hill. See og 
Oroßi Hift. Lib. i c. 2. p. 22. edit. Haverkamp. @oill Strabo beretter, Georg. 
Lib. r. pag. 774. b. have nogle, rblant dem Polyderus, ogsaa træffet det Mæoti- 
ffe Kim og det Caspiffe Hav sammen. Hvoraf man tillige fan indste, hvad der fan 
have givet Auctor for Orphei Argonautica Anledning til at fore de Argonauter fra 
det Sorte-Hav ud i Nord-Havet, og derfra videre omkring til Middel Havet forbi 
Herculis Stotter. See v. 106z. lc.77. og 1240.

(e) Lib 3. Cap. 5. og Lib. 1. cap. 2. & 9. de Situ Orbis.

(f) Hiftor. Natur. Lib. 3. cap. 5. 76.

(g) Hift Natur. Lib. 6. Seét i;.Tom. i, p. 668. 69. Appollonius Rhodius fg'der dkt
derfor og det.Laucasiske Hav. Argonaut. Lib. 4. v. 1J4,

(h) Hiftor. Natural. Lib. 6. Sedi. 10. pag. 665.
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Hecatæo (i) fom Plinius heri beraubet sig pau, Anledning til at berette, at 
Nord-Havet fra Floden Paropamifus af blev kaldet Amalchium eller det sam- 
menstorknede, nemlig imet andet, end den Tanke, at nys bemeldreHav strakte 
sig lige ind i eller til det Caspijke, hos hvilket Bierget Paropamifus laae, og 
hvor altsaa Hecatæi Flod af samme Navn maa foges, som med ingen Rime
lighed kan giores til Oby (k) eller nogen anden af de i Is-Havet udlobende Flo
der, hvor aldrig nogen Paropamilus har vcrret til, eller kan vare efter forom
talte de Gamles Begreeb om Nord-Havets Foreening med det Caspiffe.

§. 7«
Dr Ser uden V7avn, som vor Skribent zdie) omtaler strap i Begyndel- 

sen af sin Beretning, blive omtrent de samme, som Mela (1) beretter, ar man 
kaldte de Scyrhiste, og inrer egentlig Navn havde, og som han jernet 
allerlcrngst henne mod Osten i Havet Norden for Europa, fra hvilke Plinius 
altsaa, efter sin Tut, forst maatte begynde, naar han kom tit Nord-Haver, 
hvilket han, efter en anden gammel Gr.celk Skribents, Philemons (m), Vid
nesbyrd , siger at man kaldte Morimarufa, der er, der Dode Hav, frade 
Cimbrer af indtil det Forbierg Rubeas. Hvorom 4de) er ar marke, ar man 
let kan see, det Navner Morimarufa ey er noget Gr«jk Ord (n), folgelig maa 
dr Groeker have faaer der fra Fremmede. Vil man sporge fra hvem? Saa 
synes mig intet rimeligere, end ar de har sauer der fra de samme, hvorfra vi til
forn (o) har erindrer og viist,ar de «loste Groeffe Skribenter havde deres Kund- 

Ee z ffab

(i) See Hitt. Natur. Lib 6. Sect. 2$. Forriden foranførte maa her og lcgges Mcrrke til 
dette, at Bierget Paropamifus ester Piinii Beretning Lib. 5. p. 590. ogsaa bøycde sig 
hen til, og stovte sammen med de Ripb^iEe Bierge. Ser loc. cit. lin. z. 10. 
See og den 6te §. i Anhanget til denne Tractat.

(k) Hvortil Cluverius i hans Germania, og Harduinus i hans Noter til Plinium Tom. i.
Pa8- 474 not: 13 og andre ville giøre den.

(l) Oe Situ Orbis Lib. 3. cap. 6. 1. 99. ed. Meifneri,

(m) See Hiftor. Natur Lib. 4. pag. 474, Dersom denne Philemon, som man ftflstrtter.
See Uarduini Ind. Auéiorum Tom. I. Opp Plinii p. ir;, har levet ved Alexandri 
M. Tider, saa er ey allene de Cimbrers Navn, men og Kundstaben om vor Nor
den meget gammel. See og herom den 8de §. i bemeldte Anhang.

(n) Dette viser ey allene Ordet selv, men og den Greeste Skribent, ved at oversatte det
eller forklare dets Bemeerkelse.

(o) See det iste Capitek af denne Afhandling. §. 6. 9. 17.
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stab om vor Norden paa den Kam mod Vesten, hvor man tydelig kan see, 
at Havet Morimarufa maa soges, deraf, at Skribenten siger, at det strakte sig 
fra de Cimbrer af, hvis Kidste Boepal vi af 8rrabone, Mela og andre, har 
tilforn viist (p), og siden af Ptolomæo videre stal vise, ar have varer ved Nord» 
Soen eller Vester-Havet, folgelig maa dette, og inter andet, vare de Gamles 
Morimarufa, og nys bemeldte Navn vare det givet enren af de Phoenicier, el
ler, som jeg mener, rettere af de gamle Brirannier, op ril hvis Land det stolte: 
thi da More, More, Mare, Meer aasten i alle Nordhke Sprog bemarker Hav, 
og Marus eller Marwfi i derCambriste gielder det samme som dod; saa er intet 
rimeligere, end ar dette Navn er fra Britannien, eller Celriff, som den larve 
Wachter racener (q), sti om denne store Mand, hvis Navnikke uden med LEr« 
bodighed navnes, uven Tvivl deri har stylet, at han vil have Plinii eller Phi
lemons OrD: a Cimbris vocari, faaledes forsmåede, at de Cimbrer kaldte Ha
vet Morimarufa: thi ar denne Forklaring her ey kan have Sted, der viser nok
som baade hele Sammenhangen af Plinii Fortallmg og hans egen Talemaade, 
paar han forst af Hecatæo (r) anfører, ar Nord-Havet kaldtes Amalchium a 
Paropamife emne, hvilket vel ingen kan forklare anderledes, end fra den Flod 
fapopamifus af, og strap derefter af Philemone legger til, at samme Hav blev 
kaldet Morimarufa a Cimbris usque ad promontorium Rubeas ultra deinde 
Cronium; hvilket derfor nodvendig maa ligeledes forklares: Fra de Limbree 
af til dcrForbierg Rubeas &c.„ og det i Folge af Plinii egen Fortolkning, 
som Heri vel er den heste og sikkerste at lide paa.

§. 8.
Men hvor stal man finde nys bencevme Rubeas iglen? Den almindeligste 

Meem'ng er , at derved bor fvrstaaes det yderste Forbjerg af Norge mod Nor
den, nemlig Nord-Cap, men den er uden Tvivl og den urigtigste, grundende 

sis

<x) See det sdet Cap. i bemeldte Afhandling.
(q) See Fortalen til hans Gloffarinm. paS. rg. Et Bark, som er meget larbt, men gaaer

til deels for vidt i at giøve alting til Celtisk.
(r) Man holder gemeenligen for, at det er Hecatxus Abderita, som Plinius anfører, en

Skribent, som har levet ved Alexandri M. Tider, ja endog fulgt denne paa hans 
Tog, som jofephus bevidner. See Harduini Index Auctorum ad Ltb i. Plinii p, 
114. Men der har og virret en anden og Aldre Hecatxus, Mikfius kaldet, hvilke de 
Gamle og har betient sig af, men tillige met selv uvisse om, hvilket egentlig tilhør« 
te ham, eller andre af samme Navn. See Dodweli Differt, de Arriani Nearcho, p. 
l37‘ rP°ni> l. Geograph. Græc. Min. Hudfoni,

u
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sig allene paa den vrange IuDbilDninK, at de Gamles Thule er Istand : chi da 
Plinius siger (s), at fra Thule var en Dags Reyfe til Mare Croni um, og at 
dette laae oven for Forbjerget Rubeas, som han paa nys anførte Sted fatter, 
saa kunde det, efter saadan Beffaffenhed, syntes man, ey andet vcere, end ar 
Rubeas maatte vcere Nord-Cap, fomDet, der grcendser ncest til Jis-Havetoven 
over Istand. Men naar sidst bencrvnte Land ikke er Thule, som det visselig ey 
er, saa ligger denne hele Slutning og tillige med den foromtalte Sats over Em 
de. Saa meget kan man dog af nys anforte Steder hos Plinium, naar man 
holder dem mod hinanden, rimeligen stutte) at Rubeas maa have ligget paa 
Thule, saasom et Land, der nodvendig , efter hvad tilforn er fastsat, maa ha
ve grcrndset til Havet Morimarula eller Nord-Soen. Skulde altsaa Ligheden 
af Navnene kunne giere noget til Sagen i de gamle Ting at underfoge, fom 
den visselig kan, naar den bestyrkes af andre Omstændigheder: saa synes Det 
rimelig ft, at de Gamles Rubeas er det, i gamle Dage mere end nu beki-endt, 
Forbterg i Nordlandene i Norge, Raudaberg eDer Rauberg, liggende under 
den 69 Grad Nordlig Bredde omtrent, folgerig et godt Stykke fra Nord-Cap 
(t), men dog saa hoyt op i Nord, at dct gierne kan ansees for Det yderste af 
Thule, efter De Gamles Beretning om Dette Land, allerhelst Da bemeldte For
bjerg Rauberg eller Röberg har i De aldre Tider varet, som jeg paa et andet 
Sted har beviist (u), Den yderste Odde og Grandfe mod Norden af det gamle 
Norge, hvilket og efter tilforn anforte Beviser, er De Gamles rette Thule, 
hvis Nordligste Grandstr har altsaa lange for Christi Tider varet nogenledes 
bekendte, og havtIndbyggere af famme Folkefard, som dem endnu beboe (v).

§. 9r
(s) Sce hans foranførte Ord vcd Slutningen af §. 4.

(t) Som ligger omtrent under ben 71 Grad.

(u) Nemlig i det 1751 udgivne Forsag til Norges og de andre Nordiste kandes gamle Ge
ographie, hvor, godtgieres, at Finmarken og andre Norden for dette Forbjerg, belig
gende Lande vel sta de «löste Tider af, om hvilke man har nogen Underretning, har 
hort Norge til, og været denne Krone Skat-styldig, men ere dog ey blevne regnede 
til Norge i i sig selv og egentlig betragtet, eftersom deres Indbyggere i de Tider 
vare lutter Finner, en Folkeserrd, imellem hvilken og de Norste der stedse har været 
ligeså« stor Forstiel, som imellem en Ruff og en Japoneser, man maa nu synes at 

1 finde saa stor Ovcreensstemmclse imellem dem, som man end sinde vil.
to Dette stionnes af Navnet Rauberg eller Rubeas, som virkelig er et Nordist 

Navn. De Navne 8'ailia, Ottisei', Scandia', Nerigon og flere, hvilke, naar Man ret 
betragter Gagen, ere virkelig ældre, end Christi Tider, vise ogsaa tydelig, ar Nor
dens nu værende Indbyggere ere ey allerssrst i de fernere Tider komne hid ind, som 
nogle ville mene, mm at deres Forfadre har fra dr ældste Tider af beboet den.
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§. 9-

Hvad mare Cronium og Amalchium ellers angaaer, hvilket Plinlusgisr 
til eet og det samme (x) omtrent; Saa er det vansteligt ar fastsatte, hvad der 
har giver de gamle Skribenter Anledning til at legge saadanne Navne paa der 
yderste Hav mod Norden. Vel forklarer Plinius eller Hecatæus selv Navner 
Amalchium, ar der stal betyde sammenfroster; Men i hvilket Sprog finder 
man Ordet Amalchium ar bemcerke saadant? Mig synes der rimeligst, ar Or
det er Cellist/ og har samme Herkomst som foranforte MorimaruCa. Skulde 
der ril sin Oprindelse vare et gammelt Nordist Ord, som der vel neppe er, saa 
maae der komme af Ordet Malk, Lac> og Anledningen dertil vcrre tagen af 
den Lighed, som der er mellem et med Is og Sner beterkt Hav og sammen« 
størkner Melk, ligesom man og finder, at Nord«Haver af de Gamle er kaldet 
concrerurn eller det sammenstjSrkncde; Og saa maae Bogstaven, A, som 
staaer foran i Ordet, paa dette Sted ey ville sige mere, end i Abalcia eller A- 
balus, og vcrre tillagt allene for Klangens Skyld. Hvilket altsammen vi dog 
ikke kan udgive for ander end en pur Gierning, og maa overlade til andres 
nsyere Uudersogning, som ere stcerkere i det Etymologists (y). Da der ogsaa 
for Resten mere er vor Sag, at finde igien den rerteste Beliggenhed as de Ste
der her i Norden, som de gamle Skribenter omtale, end at udfinde Oprindel
sen til de Navne, som de legge paa samme, uden for saa vidt vi kan giore det 

med

(x) Conf. Lib. 4. SeS, 27 & Z0. Det kan heel vel wc, og den Forklaring over Nav
net Amalchium bliver uden al Tvivl den rigtigste, ligesom den tillige cr den ccnfoldig- 
ste og letteste, at Navnet er i sig selv pnr Grtvff, bemerkende det samme som Conge
latum i det Latinske, saalcdes som Plinius ogsaa selv forklarer det: Thi M«x«w paa 
Greff berner fer kold, frossen, hvortil naar («) intenfiviim legges, kommer deraf, 
uden megen Omdreining eller mange kunstige og vidt fegte Sammensatttelser, Ordet 
Amalchium der vil sige det samme som meget sammenfrossen. Vel synes det, som 
Plinii eller Hecatæi Ord om Navnet Amalchium ffulde kunne hentydes dertil, at 
Nord-Havet paa de Scythers Sprog blev saalcdes kaldet; Men den Forklaring fal
der en heel Deel tvungen, hvorfor de Ord: Qyod nomen ejus gentis lingva fignifkat 
congelatum, langt heller bor saalcdes forstaacs: At Nord-Havet paa hans (Hecatæi) 
Folkes, nemlig de Gmkcrs Sprog blev kaldet Amalchium, som bemcrkcde sammcn- 
menfrosset, da Alting passer sig meget vel sammen.

(y) Den Mening at Navnet Amalchium har sin Oprindelse fra den Ostrogotiffe Siegt 
Amala, eller og fra Hercules Tyrius, som af de Amonitcr og andre til Syrien grend- 
scnde Folk, blev kaldet Maicami, Malchi og Malice. See Vvfiius de Idolat. Lib 1. 
C. 22. og Mens. Altitigii Notit German. Antiq. p. 31, kunde vere ligcsaa rimelig, 
som endeel andre as saadant Slags, som man med stor Heftighed har forsvaret, ffiont 
de intet andet har grundet sig paa, end en biot Lighed mellem visse Navne.
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met) nogen tilstrækkelig Rimelighed', eller der kan tjene os til Oplysning. 
Hvorfor vi ey heller skal læuge opholde os med at undersoge Oprindelsen til 
Navner Cronium, hvilken synes at være ey mindre uvis. Saa meget tor jeg 
forsikre, at de visselig tage feyl, som mene, ar Nord-Havet har fattet dette Navn 
asGrönland, Grönhmdia, eller om man saa vil kalde det, Gronia, hvilket Land 
ey engang har været nogen afde nordlige Europæer bekiendt, forend du mod Enden 
af ioixSæculo af de Norsse og Islænderne blev opfundet, folgelig langt mindre for 
de Græker i saa gamle Tider. Rimeligere er du (yy), at sidstbemeldte har lager An
ledning, til at kalde Rord-Havet ester Croni eller Saturni kolde Stierne (z) af 
den store Kulde, som de forestillede sig at regiere paa De Steder, og derved Ha
vet at lobe sammen som tyk Melk, eller som storknu og levret Blod (a). Men 
rimeligst ffulde du være, at ostbemeldte Hav havde faaet dette Navn af et 
Land, som grændsede dertil, om noget saadanr var at finde. Og til dette giver 
krolemTus os Anledning, naar han i fin Sarmatia, eller i Beskrivelsen over 
den Screkning af Landene i Europa, som laae Often for Germanien, sætter ef
ter Veixel-Fioden, eller Osten og Norden for denne, en anden Flod, som han 
kalder Cbronis, og blant de Folk, som boede i bemeldte Strækning, hos dm 

QJetw#

(yy) Hvilket og er overeensfiemmende med Euflathii Meening i hans Commcntarier til 
Dionyfium Periegtt. pag. 37. tdit, Opporini.

(z) Saaledes kalder Virgilius den Georg. Lib. 1. v. 336. Denne Stiernes formeentt 
Virkning, og Pythex Beretning om Nord-Havets Beskaffenhed, har altsaa vel gi« 
vrt de Gamle Anledning til at kalde det Croni eller Saturni Hav. Hvilket kan be
kræftes med folgende Sted hos Jo. Tzttzet in Allegorie« Carmine Jambico 6 Schedis 
If. Cafauboni, See Cafauboni Noter til Strabon. p. 100. sggledks pag LgtiN 
oversat:

„ Terram Rbeam el ementa riter rurfus puta , 
,, TeHurem eam qvx non fit ornata, affero, 
„ Ac materia fervat, ut Cronus, flatum, 
„ Qyod protuliffe Pytbeam refert Strabo&e.

(a) Hvoraf de Navne Lung Havet, hvormed Fr. ßacs de Verulamio bevidner in Hift. 
Vent. p. 39t. & de Augment. Scient, p. 133. at de Engelste Ssemænd endnu i hans 
Tid kaldte Havet Norden for Britannien, en merkværdig Omstændighed, som viser An
ledningen til Pythex Fortælling om -Hav-Lungen ved Thule; Lever,Haver, hvilket 
Navn den gamle Adami Bremens. Scholiaft, legger paa Nord-Soen; Det sammen- 
fi^rknedessammenfr^sne, dchde og urørlige -Hav', som Dionyfius v. 30, Auctvr 
til Orphei Argonautica v. 1077. Tacitus vg andre kalde det Nvrdiste Hg».
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VenediffsBugt (b), h-lyest oppe mod Nord, ve Carboner. Da nu de 
Gamle har givet Is-Havet en vidtlostig Streekning, og Dionyfius i seer hos 
samme scetlrr (c) den Strandbred, hvor Bernstenen blev funden, og hvor Pto
lemaeus omtrent Mer FlodenCbronis; Saa er der heel rimeligt, ar efter denne 
Flod Chronis er forst det nerftgrerndsende Hav og siden hele Haver der Norden 
for kalder Cronium, og at Floden ftlv har faaer dette Navn efter et vift hoS 
famme boende Folk; men hvilket stulde der vel vcrre, uden de Curones(fi), eller 
Chori, et celdgammelt Folks-Navn i Norden, hvilke uden al Tvivl ere Ptole- 
mei Carbones, da saavel Navnet som Stedet, hvor han Mer disse, dermed 
stemmer overeens (e).

§. io.
Efterår vi endnu med faa Ord har erindret, at Plinii Fane fil ere de jam

me, som Melæ Panoti (f), hvilke sidste, i endeel gamle Editioner af nys be- 
rneldte Skribent, ogsaa kaldes Satmall (g); Saa ville vi nu komme ril de 
Steder, som Plinius siger, ar man kiendre af er vissers og tydeligere Rogke, 
og som egentlig ere vor Sag vedkommende , nemlig de Kyster og hosliggende 
Bugter og Ser, som strakte sig fra Scythien og de Steder, som Plinius hid
indtil har handlet om, hen til Rhinen og Britannien. Ligesom Du Mela begyn
der Vesten fra og gaaer Öfter paa, fra Germanien til de Oæoner, Hippo- 
poder og Panorer, saa gaaer Plinius tvertimov efter den Tur, som han har 

fore*

(b) Eller den Deel af Asier-Soen, som steder til Preussen, Lifland o. s. v. hvorom meer, 
naar vi komme til Ptolemxum.

(c) In Periegefi v. 316.

(d) Saalcdcs kalder den gamle Skribent Remistus dem in Vita AnfchariL

(e) Den Mecning, at Ptokmai Carbones ere de gamle Curones, har vor af sinrareLeer* 
dom bcrommclige Etatsraad Suhm forsi bragt mig paa, hvilken jeg og har at takke 
for de af Baco og Adami Schoüaft. tilforn anforte Steder. Eilers maa jeg om Nav
net Mare Cronium endnu erindre dette, at den simplcstc Forklaring derover er vel den 
heste, og at det hos Gnrkerne har villet sige det samme, som mare pigram hos de 
Romere, da Cronos hos de forste ofte bennrrkcr pigrum ftnpidum.

(f) Pint;anus har og virkelig hos Plininm larsi Panoti i Steden for Fanefii. See Har- 
</w»z'Notas Lib. 4. p. 515. Tom. >. Opp. Plinit.

(g) Dette med meget andet viser, hvor meget mange Navne hos de gamle Skribenter ere 
bievne fordrejede og omsnocde.
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foretaget sig (h), fra disse til Germanien, hvilken han folgelig begynder Osten 
fra; vg altsaa kan de Ingævoner, som han der siger ae veste de førfie Folk i 
Germanien, ey havde boet der nogen andensteds end mod Listen og henimod 
Grændserne af Scychien; Hvilket Solinus ogsaa tydelig nok tilkiendegiver, naar 
han beretter (i): „Ar nest efter de Scyrher begyndte de Germaners Navn ak 
„ komme for Dagen fra de Ingævoner af, som de allerforste Da man 
nu veed, ar de gamle Skribenter, som levede efter Herodoti Tider, har ud
strakt de Scyrhers Navn og Scychien lige ril Nord-Haver, ja til Oster-Soen 
(k), og hen imod Veixel-Strommen (l); Hvorover Plinius siger ar Scychien 
grcendsede ril Germanien (11); Saa maae de Ingævoner i Folge heraf have 
boer ey langt fra dem, og, ligesom de, paa der faste Land, folgelig Vesten for 
nysbenævnte Flod, og langs den sondre Strandbred af Oster-Soen, hen ril og 
over Elben, eftersom Plinius paa et andet Sted siger, at t>e Cimbrer, Teu
toner og Chancer henhorre ril dem. Men har de ^ngævonerdaboet hen imod 
Veixelen og i Tydffland, hvilket de efter alle disse Omstændigheder nodvendig 
maae have giorr, saa bliver ogsaa denne Slutning rigtig, i hvor fremmed den 
end kan synes ar være, at den store Fieldstrækning Sevo ingen andensteds, end 
paa bemeldte Grændsermaa soges, eftersom Plinius foyer be Ingævoner og be
meldte Bierg sammen, og Solinus end videre udtrykkelig siger (m), atbelngæ- 
voner end og beboede samme. Sevo kan altsaa ingenlunde være den store Field- 
Ryg, som stiller Norge og Sverrig fra hinanden, ihvoralmindelig enddenne Mee- 
ning er bleven, og det af ingen anden Aarsag, som jeg troer, end fordi man paa 
den Maade st-ntes tættest ar komme derfra', og man her havde en stor Field- 
Strækning at opvise: Thi for Resten vil det blive heel vanskeligt, om ey ganske 
ugiorligt, at finde saadanr er Sevo-Bierg igien her i Norden, og ar faae de 
Ingævoner, det er, De Cimbrer, Teutoner og Chaucer til ar boe ved eller 

Ff- paa

(h) I hans Beskrivelse over Europa begynder han fra Gades, og gaaer saa Spanien, 
Italien, Grarkcrland rc. igienncm op efter Hellesponten, det sorte og det CaspisteHav, 
og derfra «den om langs Germanien, Gallien o. s. v. tilbage til Gades igien.

(i) See hans Polihyftor. Cap. Z2.

(k) Dett sees noksom deraf, at de bevidne, det Bcrnstcnen blev opgraven og funden i 
Scychien.

(l) Herover siger Meh Lib. z. Cap. 3 at Sarmatien var smal mod Havet', hvor nemlig 
Scythicn paa den rene og Germanien paa den anden Side kneb den sammen.

(11) Hift. Natural. Lib. g. Cap. 15. p. 154. Tom. 2.

(«) See hans Polihyftor. Cap. zr.
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paa vor Field-Ryg, det er paa Plinii Scandinavia, paa hans Nerigon, eller 
paa hans Thule, hvor han hverken fætter Sevv-Bierg eller Ingæ voner, men 
allene ve Hiilevioner paa Scandinavia.

§. H.
Men endskiont Plinii Sevo, ester foran forte og andre Omstændigheder ey 

bor eller kan eftersoges i vor Norden, hvor det altsaa ingen Rimelighed har æt 
et heelt Kongerige deraf ffulde have faner sit Navn (n); Saa seer jeg dog. og 
xaa den anden Side, at det vil blive vanffeligt at finde detteBiergigieniTydff- 
tand, allerhelst naar man betragter den Omstændighed, som Skribenten legger 
til, at det nemlig giorde en stor ^ævbugc indtil de Cimbrers Zsrbierg r 
Thi hvor viser man os, maatte man sige, en saadan stor Srrekning af Bierge, 
LTydffland, som de Riphæiffe, og saatedes beliggende, at de kan siges æt glo- 
re Nogen Havbugt indtil de Cimbrers Forbierg? Hvortil jeg (1), i Almindelig
hed svarer/ at Plimi Ord om bemeldte Sevo-Bierg, æt det giorde den store Co- 
Daniffe Havbugt, ey just udfordre, at dette Bierg maatte have ligger nær der
ved , eller omringet den: Thi paa saadan Maade kan man ikke faae nogen 
Field-Strækning til at passe sig sammen dermed, efter Landenes nu værende 
Beskaffenhed, Field-Ryggen mellem Norge og Sverrig til deels ligesæa lidt som 
nogen anden, til deels allermindst, da den paa den ene Side liager meget langt 
fra Havet, og paa den anden gaaer frem, ey i en krum, men lige Lime, og 
ingenlunde omringer den Bomiffe Bugt, som man maaffee forestiller sig, men 
endes omtrent paa Hoyden af forommeldre Roberg i Nord-Landene. Oa hvor
ledes vil man da vel forestille sig, at den kan giore nogen Havbugt, allerhelst 
Den Codaniffe indtil de Cimbrers Forbierg, med hvilket den ligger omtrent i. een 
Strækning? Rey, ffal denne Field-Ryg siges ar giore nogen Havbugr, saa. 
kan ,. i hvor man end snoer og dreier der, deraf bemeldte Havbugt ey ud» 
komme , men, om saa ffuide være, en langt anden Bugt, naar man nemlig for 

saadan

<n) Som den keromte Dalin mener i hans Svenffe Historie, holdende for, at Svcrike 
ffnldc ville sige det famme, som siörike, og Stvoberg. det samme som Siöberg Nav
net Svcrike har gandsse vist en langt anden Oprindelse, allermindst nysbcmeldte, font 
velbemel.berommelige Mand vel aldrigvar falden paa, dersom hans Mening om Bandets 
og Havets Formindffehe her i Norden havde ey, bragt ham dertil. Ligesom man ey 
heller har mindste Anledning ti! at flotte, at de Gamles Sevo, ey Sevoberg, stulde 
Mre det samme som Siöberg, da her ey engang er nogen Lighed mellem Navnene, 
hvilken man ellers i saadan Tmg saa oste folger, men er uden Tvivl den allerusikkerste 
Myviser, naar man har dm allene at gaae ester.
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faadan en vilde ansee den ostlige Strandkant af Sverrigj (o) indtil Enden af 
den Botnisse Bugt. Hvilket altfammen da viser, at Field-Ryggen mellem 
Norge og Sverrig ey kan være Plinii Se vo, ey heller den Field-Strækning som 
han siger at giore den Codanisse Havbugt (p),

§. 12.’
Men, maatte man da sige, hvor er da den store Fieldstrækm'ng, font Pli

nius her mener, og hvor stal man finde den igien? hvortil jeg 2det) svarer, at 
til delte ar udfinde bliver Plinius os ftlv den beste Veyvifer, naar han siger, ak 
Sevo Bierßer giorde den grumme store Codaniffe Havbugt indtil det Cimbriffe 
Forbier g. Da han nu fætter bemeldte Bierg, som tilforn er viist, i den ostlige 
Kant af Germanien, saa maa det, naar det ffulde formere saadan en Hav- 
bugt, som strakte sig derfra til der Cimbrisse Forbierg, have ligget i en Stræk« 
uing ftg Asten til Vesten; felgelig maa ved hans Codaniffe Havbugt være fer* 
staaet den hele Strækning af Aster-Soen fra Preussen omtrent og saa videre 
Nord efter, indtil sorbi Jylland, og ved hans Sevo-Bierg en Rad Bierge, 
som har ligget den Sydlige Strandbred af Aster Soen nærmest, og lobet om
trent parallel med samme, eller i en Slags Krumming, mellem Asten og Ve
sten. Nu er det vel saa, hvilket og her maa ansees for den værste Knude, ak 
der i de Nordligste Dele af Tydssland, som ligge Aster Soen nærmest, ey fin* 
des nogen saadan stor Field-Strækning, som kan ansees for at være Plinii Se
vo, ey heller henne ved Veipelen, eller deromkring saadanne Bierge, som kan 
sættes i Ligning med de Riphæiffe. Visselig en stor Vanskelighed, som jeg sik
kert troer at have asffrækket Plinii Fortolkere og dem, som har handlet om de 
Nordisse og Tydsse gamle Sager, fra at sætte hans Sevo i Germanien, ffiont 
deMydsse for Resten har nsdig villet blive af med de Ingævoner, hvilke dog 
Plinius og Solinus saaledes foyer sammen med Sevo-Bierget, at ve ingenlunde 
kan Mes fra. hinanden/ faa ar hvis de overlade os dette , maae de og overla-' 

F f 3 de oS

(o) Denne knndstrckmng kunde ogsaa, i Henseende til bemeldte Field-Ryg, ester Phnii egen 
Mening og Lalenraabe, virkelig kaldes en Havbttgt, som vi strax skal Mrmere faae 
at \u.

<P) Thi denne Field Kyg ligger ey i den Gtrekning, ak den kan siges, fta de liw'ow 
v Cmwnste Forbierg, det er fra Asten til Vesten, at gime en Havbugt, sier 
den Odarnste, ved hvilken vi tilforn har beviist af Mela«, at de Gamle fornemmelig 
har memt Bugten ved Jylland og Bester'Havet. See det ncestforegaaende Capitel 
8- Ovg bliver det vel en rigtig Gag at Plinius under bemeldte Havbugt har W 
duttet en langt storrc Stmkmng , hvorfor han ogsaa kalder den immanem sinum?
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ve os hine. Men jeg troet sikkert, at ve ey trænge til nogen af Delene, og at 
man gierne kan faae Sevo-Bierget til at ftaae i Germanien, naar man ey lader 
sig for meget forvilde af det Ord Sinus, som Plinius, hvilket her bliver Hoved, 
Sagen vel at legge Mærke til, oste betiener sig af i sin Jord-Beskrivelse, for der, 
ved at betegne ey allene en Bugt af Havet, men og tillige den hele derhos lig- 
gmde Land-Strækning, mdfluttet af visse Grændser, saasom af en Rad-Bier, 
ge, af Sunde, Forbjerge, eller andet saadant, hvori jeg her til Exempel alle, 
ne vil beraabe mig paa Begyndelsen af hans Fierde Bog, hvor han kalder 
hele Grækerland og Thracien tilsammen en Bugt, eftersom denne Land
strækning udgior mod det DLgeiske Hav en stor Havbugt, fra Forbjerget Malea 
af i Peloponnefo til Sundet ved Constantinopel, eller rettere til Hellefponten, 
og indfluttes mod Land-Siden af de Acrocerauniffe og andre Bierge, naar han 
saa siger (q): „ Den tredie Bugt, Sinus, i Europa begynder fra de Aeroce- 

rauniske Bierge, og endes med Hellefponten, og indbefatter, foruden 19 
mindre Bugte, 2500000 Skrit. I denne (Bugt) er Epirus, Acarnania, 

„ Ætolia, Phocis, Locris, Achaja &c. Theflalia, Macedonia, Thra- 
eia &c. I denne (Bugt) ville vi opholde os en Stund Hvoraf man da 

seer, hvor vidt Ordet Sinus hos vor Skribent har strakt sig, og hvorved dette 
tillig? til videre Oplysning ev at iagttage, at han beskriver forst disse Sinus j 
Henseende til det faste Land, og siden Serne, som ligge i eller for samme.

Naar Plinius altsaa siger, at Sevo-Bierget giorde den store Codaniffe 
Havbugt, saa behoves det siet ikke, at man skal finde bemeldte Bietg igien hen
ne ved Oster-Soen, men man kan meget gierne derfor antage den nærmeste 
Field-Strækning, som i Germanien er at finde, og som forst forekommer iden 
vstlige Kant af den. Saa det derover synes mig at blive den rimeligste Slut
ning, at Plinii Sevo ey kan være andet end en vis Strekning af de nu værende 

Slesiske

(q) See Lib 4. Tom. I. pag, 405. Under den I fie store Havblkgt i Europa indbefatter 
han den hele Stmkning af Spannien, Gallien og Italien, som ligger ved Middel- 
Havet, fra det Gaditanste Sund til den yderste Odde as Italien. Sec Lib z. p. 336. 
og under den anden alt hvad som ligger omkring det Adriatic Hav fra bemeldte 
Odde af til det Acroccraunisie Forbierg, Indbyggerne paa de Alpistc Bierge, og i de 
sydlige Dele af Germanien ogsaa derunder indbegrebne. Efter hvilken Maade han 
ogsaa gaaer frem i de ovrige Dele af sin Bestrivclse, hvor han har Lcylighed dertil. 
Saa det og i denne Henseende er lat at begribe, hvorfor han har forestillet den 
storste eller den hele nordlige Deel af Germanien, under Navn af en stor Havbugt.
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Slesiffe Bierge, betragter i Sammenhceng mev de Bohmiffe, Saxiffe, Hes- 
sisse, og andre Bierge i Germanien, som de, der i alle Maader best passe sig 
he^paa: thi (iste) seer man saavel af foranfortekliniiBeretning, saa og afdis- 
se Solini Ord (r); u Germanien ligger i en stor Slrcekning imellem den Her- 
„ cymsse Skov og de SarmacisteRlipper, ak nys bencrvnre Germanien har 
havk sin Begyndelse fta visse Bierge mod Osten, i sier de Sarmatisse; men 
hvor finder man vel saadanne Bierge, som hermed kan rime sig sammen, uden 
i bemeldte Slesien, og i det hos grcendsende Böhmen og Saxen? Folgeligmaa 
8evo-Bierget i det mindste der have sin Begyndelse , ligesom og So inus siger, 
ak 8evo-Bierget giorde Begyndelsen af Germanien. Cap. 32. Hvilket bliver 
(adet) saa meget rimeligere, som man i bemeldte Slesien finder et beromt og 
markvcrrdigt Bierg, der maassee iblandt alle Bierge, i Henseende til Navnet, 
allerbest svarer til Plinii Sevo, jeg meener der baade i Slesien, og paa andre 
Steder navnkundige Zottenberg, hvis celdste og fornemste Havn er, som 
Goth. Henr. Burghart bevidner (s), Sabothus, hvoraf enhver uden stor Van- 
ffelighed kan begribe, hvor let og naturligt Ordet Sevo kommer, uden at her 
behoves mange Dreyninger og Vendinger, eller andre Forandringer, end de 
fimpieste Etymologisse Regler tillade. Ligesom det og ingenlunde er vor Mee- 
ning imod, at bemeldte Bierg ey har den vidtloftige Strcrkning, som Plinii 
Sevo udfordrer, da inret er mere gicengs i den gamle Historie og Jord-Bessri- 
vrlse, end ar enkelte Steders og Folkes N^vne, som ere blevne fremmede Skri
benter forst og fornemmelig ved een eller anden Leylighed bekiendte, har disse si
den udstrakt til alle ncrrgmndsende Folk og Steder. Saa at om bemeldte Bierg 
Sabothus eller Sabo ey, for sig selv betragtet, <t) har den vidrloftige Strcrk

ning

(r) See hans Polyhiftor. Cap. Z2. Hvortil endnu kan foyes Ptolemaei Vidnesbyrd, som
udtrykkelig beretter, at de Sarmatisse Bierge, de som havde famine Navn, som de 
Atpiske, og de fom laae oven for Donau-Flodens Udspring, tilligemed de Ano- 
bisse, Bierget Meliboeus og Afciburgium, samt de Sndetisse Bierge vare de fornem* 
sie og bekicndteste iblant dem, som omringede Germanien. See hans Geograph. 
Lib, 2. Cap. XI. Saa det heraf kan noksom stionnes, at de Gamle har forestillet 
sig Germanien, paa den eene Side omringet af vidtlsstige Bierg-Strekninger, og at 
Plinius deraf har havt Anledning nok til at forestille bemeldte Land under Skikkelse 
af en en ovcrmaade stor Bugt.

(s) See hans Iter Saboiliicum pag. z. g.

(t) At det egentlige Sevo-Bierg har ligget i tx ostlige Kanter af Germanien, eller derfra 
havt fin Begyndelse, det kan man see af Solini Vidnesbyrd in Polyhift, Cap. 32.,

de Jngavoner havde paa samme deres Bocpal, hvilke Plinius, som tilforn er erin- 
dret, satter henne mod lösten i Germanien, og fra hvilke s-rst efter de Scvther 
Solinus siger loc. cit. at det Gcrmaniste Ravn begyndte.
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NM, som hex udfordres, faa faaer dec dm dog visselig, naav man dertil legger 
De tilgrarrdfende, og i sar de derfra mod Vesten sig udstrakkende Biergr, saa- 
som de Saxiste, Thüringiffe, Brunsvigste og flere, langer op mod Sonden i 
Tydstland beliggende, hvilke ogsaa nodvendig maa regnes med kil det store Se- 
vo-Bierg, naar dette stal kunne siges at udgiore Len store Eodanifke Havbugr 
indtil de Cimbrers Forhierg.

§. 14-
Eftersom vor Skribent, at vi nu stal gaae videre, saasnart han kommer 

lil den Codaniste Havbugr, tager strap fat paa Gen Scandinavia, som han sir 
ger at vare den meest beromre eller bekiendteste blandt alle dem, som bemeldte 
Havbugt var fuld af; faa er det et Kiendetegn, at han har anseet denne Oe 
for at. ligge temmelig langt henne mod Asten i samme Havbugt, og at han fol- 
gelig derved ey kan have forstaaet noget andet Land end Skaane tillige med de 
Sydlige og Astlige Kyster af det nu varende Sverrig, famt de der Asten for 
beliggende Aer Vel lader det, som Plinius paa dette Sted skulde have betienr 
sig af Mela, og at folgelig hin ved sin Scandinavia ey kan have meent noget 
andet Land, end dennes Codanonia: hvilket vel og har varet den fornemste 
Aarsag, hvorfor endeel hos denne har villet lase Scandinavia i Steden for sidst 
bemeldte Navn Codanonia. Men ligesom jeg paa den ene Side ey vil eller 
kan nagte denne Satning at vare rigtig i sig selv (u), faa bliver dog Folgen, 
som man deraf vil trakke, paa den anden urigtig : thi lad end vare, at Mela 
har i sin Trd anseet Am Codanonia for at vare den storste og fornemste i den 
Codaniste Havbugt, og at Plinius af ham har laant Navner Sinus Codanus; 
faa kan dog vel denne, det uagtet, have givrt sig i sin Tid et andet Begreeb 
vm bemeldte Havbugt, end hin, ligesom den var bleven de Romere alt mere og 
mere bekiendt, eller ligesom de havde Skribenter for sig at gaae efter, hvis Be
retninger i et og andet kan have varet adstillrge fra hinanden; ligesom og de 
Romere efter Melæ T>d fan have lart at kiende, og faaet Navn paa en endnu 
storre Ae, som i Plinii Tld meestblev omtalt, end Melae Codanoniavar, stiont 
de endnu ikke vidste, hvor ftyr den kunde vare, da man, naar ubekiendte Lande 
vg Ting opdages, gierne taler meest om det, som lsidst og nyeligst er blevet 
bekiendt. Man behover derfor siet ikke at giore Melæ Codanonia og Plinii 
Scandinavia til eet og det samme (uu);. Hvilket ogsaa endeel andre Omstan- 

dl'gr

(u) Nemlig, at Plinius har betjent sig af Mela, hvilket er tydeligt at ser af Vium Hiftor. 
Natur, lil). i. pag. 19. 20. pag. ij<5. og lib. 4. Seét, 6. Opp. Plin. Tom. 1.

(uu) Hvilket med mange flere ogsaa Salmajius har gjort in Exercitat, Flinian. pag. 164. g.



233sm de Nordtffe Lande. 3 die Cap.
digheder vife at man ep Heller bor oller Fan giere: thi dersom Plinius ved sitr 
Scandinavia havde meent Melæ Codanonia, saa havde han vel ep glemt, for# 
uDen Dc Hillevioner, hvilket Folk han siger at vare Det eeneste, som da var 
bekiendt i Scandinavia, ogsaa at give De Teutoner Der sin PlaDS, efterfom Me
la udtrykkelig fætter Disse i sin Cod monia; faa maatte han have fagt om fin 
Scandinavia, fom Mela om sin Codanon a, at Den var Den storste og ftugtba# 
refte Øe i Den CvDanisse Havbugt, i SteDen for han siger, at man ep vidste, 
hvor stor den var, og taler flet intet om dens Frugtbarhed; ep at tale om U« 
ligheden af Navnene. Hvilket altsammen da noksom viser, at Mele Codano
nia og Plinii Scandinavia ere to gandste forjkiellige Lande eller Øer (v).

§. 15-
At sidst bemeldte Land, som her hos Plinium allerforst neevnes, dog uden 

al Tvivl efter aldre Grasse Skribenters Beretning, har faaet sit Navn efter 
den sydligste Huk eller Odde af vor store Halv-Øe, som vore gamle Skribenter 
falDe Skaney, er den naturligste og rimeligste Mening, ssiont Den store Leib
nitz, ep at tale om endeel andres Tanker herom, har villet have, at Navnet 
Scandinavia er blevet sammensat af Scania, Dania og Ordet au, fom bemær# 
ker en Øe (x); da Denne Sammensattelse synes at vare alt for kunstig til at 
passe sig paa faa gamle Tider her i Norden. Men at dens Naboer, De Ger# 
maner eller De Britanner, kan have forlanget eller noget forDreyet Ordet, efter 
deres Mundart, og i Steven for Skaney. > fagt Scandiney, eller Scandinoy 
og Scandinau, hvoraf De Romere siDen har giort Navnet Scandinavia, det kan 
man let komme sig til at troe. Ligesom man ogfaa, faavel af sidst bemeldte Navn, 
og andre Omstandigheder, hvilke tilforn ere anførte, Fan med temmelig Vis# 
hed flucte, at Plinii Scandinavia er intet andet, end det tilforn af os fastsatte 
Land, som endnu viDere Deraf, at Indbyggerne kaldte Scandinavia, i Hen# 
seende til dens Storrelse formodentlig og fordi den ved Havet var (Filt fra Den 
Hvrige Verdens Deel, den anden Verden, hvilket Navn ep kan passe sig paa 
nogen middelmaadig stor 0e, uden paa faaDan en, fom vor Halv-0e er; og 
endelig af den Omstandighed, at paa Øen Scandinavia blev fundet Det store 

Dyr
(v) Samme sees og deraf, at Mela fletter, som tilforn er vlist, sin Codanonia saa langt 

henne imod Besten, og Plinius derimod, hvilket vi siden stal faae at see. §. 17. i det
te Cap. fin Scandinavia saa langt Wer paa, at de neppe kan blive eet og samme Land.

(c) See Mifeellanea Leibnitiana Felleri. Pag. 157.

Gg
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Dyr Alchin fy) eller Alces (z), det er, det her l Norden mere i gamle Da
ge end nu omstunder gicengse Dyr- som de Norste kalde Alg eller 2Llgen og 
LLlZin, et Navn, som i alle Maader svarer ill Plinii Alchin eller Achim, og 
soni derfor let kan bringe os paa de Tanker og den Formodning, at Rogtet om 
dette Dyr er kommet til de Romere fra den Kant af,

§. 16»

Hvilken Folkefcrrd bor forstaaes ved de Hillevioner, som blandt de Scan- 
dinaviste Indbyggere vare blevne Plinio i sier bekiendre, det er noget, somme- 
stendeels vil komme an paa en pur Gierinng, og som jeg ey fordrifter mig ril ar 
fastftette. Det kan gierne vare, ar de Svenffe derved ere meenre, eftersom der 
blam dem stal i de crldste Tider i sar have varet brugeligt, at inddeele deres 
Land udi Hundrede (centum pagos) eller Hundarr (a). Jeg vil sige end vi
dere: dersom Plmii Hilleviones og Pcolemæi Læuones ere de samme, Hvilket 
Ligheden af Navnene og endeel andre Omstændigheder vise at de maa vare, faa 
er Stavelsen Hil her overflodig og ey at anser for noget Vasentligr i Navner, 
og faa kan ved en Lase- eller Copiift Feyl Ordet Leuon s ler have indsneget sig 
j Sreden for Seuones eller Sueones , og det baade hos Plinium og Pcolcmæum ;

lad end
(y) Saa kalder Plinius det Hifl. Nat. Tom; 2. p. 154.

(e) Saaledes heder det hos Solinum Polyhift Cap. 33. Plini», sirugev og dette Navn loc, 
cit. men vm et ander Dyr, som vel stulde i viste Maader v<vre ligt, dog adstilt fra' 
Dyret Achlin, hvilket han siger ak avles paa Am Scandinavia , og aldrig' at vsre seer 
i de Romeres Lande, stiont af mange omtalt. Men for Resten gisr han samme Ve- 
skrivelse derover , som Solinus- gsor over Ak«. Vist nok er det, at ved Piinii Achlin 
i seer, og' ved Åke», maa, vare meent det Dyr 2Llg, da der ellers paa vor Halv- 
Ae ey falder noget Dyr, som stulde vare saa rart, at det ey var sect i de Rs me
res Lande, stiont endeel Skribenters, i. sar A»/. 'Gafavis lib. 6. de Bello Gallico, 
Beskrivelse over Al ces ey synes at passe sig dcrpaa, men derved heller at vare sigtet 
til vore Rhins Dyr- Saa de maa have tillagt det ccne af disse Dyr det andets' 
Navn, og- ester hvad de derom havde hort, ey vidst ret at stille dem fra hinanden.-

(a) Man kan finde herom adstilligt i R'udbechs Atlantica Tom. 1. p. 2Ü,-. Hr. 01. Dalini 
Svenstc Histories istc Deel. p. 160. 01. Graus Bestridelse lover Wcstiuanland, og 
flere. Imidlertid forekommer det mig dog heel uvist, om denne Inddelings ; aade 
er ret gammel', eller om de nyere Svenic Antiqvarii cy rettere hav drcyet visse Nav^ 
ne didhcn, at de kunde faae den ud deraf, og samme til at passe sig sammen med 
J. Cxfarie Beretning om de Svevers centum pagis; thi vel ere de Navnr Fiathrinda- 
land, Tiundaland. AttundJand incgct gamle, men om lllfllt af Endelsen tinda kan 
inch Foye giere hundra eller hundare,, det er sandste vist noget, fpm man med rette 
kan kalde i Lvisj..
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lad end være, at faa overensstemmende en Vildfarelse er noget vanffelig ar fo
restille sig. Eller og kan man komme herfra paa en endnu arrigere Maade: 
De Leuones og Hilleviones har virkelig vcerer eet Slags Folk, og boet i det 
nu vcerende Sverrig, men de forste ved Soe-Siden, hvorfra de har giort et 
stort Krigstog ril Lifland, og der stifter det vidtberemre Auoniste eller Levoniste 
Folk, som stedse siden har beholdt Navner (ir); de sidste derimod boede længes 
oppe i Landet blank Klipperne, og ere derfor kaldte Hilleviones eller Hellevio- 
nes, af Order Hell, ÆH, eller Hill, en Sceen, hvorefter ligesom de gamle 
Norste fordum kaldte et vis Land i Rord-America Helluland, de længere op i 
Landet boende Svenske, eller de fordum faa kaldte Uppfvear, har faaet Ravn 
af Hillevioner, allerhelst da i gamle Dage Upfala Kongers eller de ypperste 
Kongers Hof var blank dem, fom de Gamle kaldte Hall, hvoraf de Hallevio« 
ners eller HellevionerS Ravn og kan være kommer, og disse blevne kaldte de 
BonIelige Leuones, ligefom et vist Slags Scyther (8coiter> Suither, hvor 
af Ravnet Suithlod eller Sverrig) ere, som Herodotus bevidner, kaldte de 
Rongelige Gcycher. Og saaledes kunde man paa en artig og behændig Maa
de, som derfor ogsaa staaer mange saavel an, komme fra alt dette; men at Vi
denskaben forfremmes, Tingen oplyses, og Sagen i sig felv afgiores ved at fyl
de Papiret med saadant etymologist Spog, og ved at gaae saaledes uden om
kring, det vil vel enhver stionsom og fornuftig nægte. Hvorudover vi og, at 
vi stal tale iglen i den alvorlige Tone, ville lade os denne Gang noye dermed, 
at de Hillevioners Folk, samme maa være hvilket det være vil, har boet i Scan
dinavia, og med Resten beroe indtil vi rage Pcolemæum for os.

§. 17.
At Plinii Eningia er det famme, fom Fenningia, paa hvilken Maade og- 

saa endeel læse Dette Sted hos ham, eller det nu værende Finnia og Finlandia, 
er en almindelig vedtagen Meening, og fom jeg ey negter, at man jo snarest 
kan og har Anledning at falde paa; men for Resten veed ;eg ey, hvad jeg stal 

G g 2 sige

(b) At de rette Listænder ere faa meget forstidlige fra de Nordiske Folk i Sprog, Skikkel
se og Levemaade, gieldcr intet mod Ligheden af Navnene: thi naar man finder Le- 
vones paa Scandia og Livones i Listand, saa maa de vel være eet og famine Folk, 
enten Resten rimer sig sammen, etter ey. -Og hvorfor stulde ey Leuones og Livones 
være de samme, naar ingævones og Angermanlændinger, Ovidii Sithones og Ind
byggerne i Sigtuna i Sverrig, Plinii Birchanis og Bergen, Ptolemxi Aloeciæ og Aslo 
i Norge, Nerigon og Nerike, Plinii, Cartris og Carfundt eller Carmfund 0. s. y. stal 
være eet og det samme?
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sige derom, naar jeg berernker, at dette Navn ellers aldrig forekommer hos tro* 
gen aldre, eller de Tiders Grast eller Romersk Skribent, at Plinius ftlv ellers 
aldrig navner de Fenner, at Taciti Fenner hir visselig boet i et andet Land, 
end det nu varende Finland, nemlig i Lifland omtrent eller der omkring, som 
derfor i de aldre Tider og er blevet kaldet Finland (c); at der nu varende Fi» 
land faaer af vore egne gamle Skribenter et langt andet Ravn, og kaldes Jor- 
kand (d), hvor en gandsse anden Folkefard end Finnernes i de naste Tider for 
og efter Christi Fodsel maa have boet; og at endelig, hvilket er der fornemste, 
i.De haandskrevne Exemplarer af Plinii Varker ey staaer enten Eningia eller 
Fenningia, men Epigia (e;, et Ord, fom med det foregaaende fler ingen Over» 
eensstemmelse Har, og er ey, efter al Anseelse, af det Celtiske eller Rordiste Sprog, 
men synes i alle Maader at vare er Grast Ravn. Hvilket har givet mig Am 
ledning til at falde paa de Tanker, at ved bemeldte Ravn hos Plinium ey bor 
eller kan forstaaes nogen Finningia, eller Finnis, hvilken, i Henfeeede til de 
Romeres da varende ringe Kundskab om vor Norden, og feran ferte Omstam 
digheder, det ey vel er rimeligt, at disse Da vidste noget om, men heller et Sted 
eller en Oe, fom han har funder navnt hos nogen aldre Grast Skribent, maa 
ffee forommeldte Hippopoders Land (f), eftersom harr her beraaber sig paa an* 

dres*
(c) For dette kan man finde nerrmere Bevils r mit Forsag til de Nordiske Landes,

stxrdelcs Norges gamle Geograph, pag. 16. not, (n). pag. u6. not. (_k). og p. 
irs. not. (o>.

(d) Saaledes kaldes dette Land i Særdeleshed udi et gammelt Jflandst Skrivt, kaldet
Fundinn Noregs,, eller Norges Opfindelse; hvilket Navn synes ester al Rimelighed 
at verre det aldste, som dette Land har fort, i det mindste af dem, som ere komm 
til os.

(e) See Not. Harduini ad Tom. i. Opp. Pif ni i 476. not. (4). Ligesom Vg den d« PM
beraabte Auctor de menfora Orbis terra: har paa samme Maade: Nee miner opi
nione Epigia. Hvilket tiener noksom til at bevise, at denne er den rerte LEsuina.

(f) Dette bliver saa meget mere trorligt, som nran finder, at drt blakt de gamle Gruste
Skribenter har varet brugeligt, at kalde de Folk og Lande, hvvrpaa de intet egentlig 
Navn vidste, ester Indbyggernes Skikke eller Gestalt. Hvori den aldsie Graste Skri
bent Homerus har forrgaaet dem med sit Ereniprl, som intet egentlig Navn giver 
vs paa de Rvrdiffe Folk, jeg mener de side» saa kaldte Scythcr og Sarmat« , me» 
navner dem ester deres Leoemaade Hippomolgos, Galaétephagøs og Abios. See 
Strabonis Geographia Tøm. 1. p. 454. ligesom derfor fsrsl bcNKVntc Hippoinuigi paa 
(t andet Sted hos Strabonem, lac. eit. pag. 457. kaldes Ippemulgi, sag kan af de 
Gamles Hippogea tøt vare giort ipegea og Epigia. Flere Exempler paa saadanne 
Navne, som ere avlede i Skribenternes egen Hierne, kan man, foruden hos andre, 
endnu finde hos Strabonem lee. eit. pag. LLI. og, hys PMniuta. lib. 6, pag- 741. 
744- &=>
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dres Mening. Dog negter jeg derfor rkke, at jo Plinius , eller den. ftm han 
har taget dette af, derved kan have meent et Land, som laae temmelig langt 
henne mod Osten, omtrent hvor Lifland og de næst dertil grcendsende Vestligs 
Dele af Rusland nu ligge, eftersom vor Skribent, strax efter at have taler om 
Epigia, anforer, ar efter nogles Beretning, bleve diste Sreder alt indtil 
Veixelen beboede af deSarmarer, Veneder, Hirrer vg Scirrer; folgelig maa 
sidstbemeldte Land idet mindste, om ey noget af Scandinavia (diste Srcrder) 
have, ester det Begreb, fom man ved de Tider givrde sig derom, ligget noget 
ostligere end Beixelen , Osten for hvilken det er bekiendt, at de nys opreWeds 
Folkestag virkelig har boer. .Hvilket vel efter disse Steders virkelige Beliggen
hed, og der Begrch, svm man nu har derom, maa komme en underligt for, 
men blier ey saa ubegribeligt, som man ved ferste Oyekast vil anfee det for at 
vare, naar man forestiller sig, hvad Begreb de Gamle har giorr sig omStræk- 
mngen af de i Nord-Havet beliggende Lande, nemlig faadant, at alt hvad fom 
virkelig ligger mellem Norden og Sonden, har de forestillet sig ar ligge i en 
Strcrkning mod Osten eller Nord-Ost; hvilket vi tilforn har beviist, at de har 
gjort med Britannien og Hibernien, og man af Pcolemæo tydelig kan fte, ar 
de ligeledes har giort med vor Norden, hvilken sidstbemeldte Skribent, vedat 
fætu sin Scandia maxima ved eller lige forVeixelens Udlob (g), giver os et til
strækkeligt Beviis i Hænde, at vi ey har gaaet for vidt ved at paastaae, ar den 
Ostlige Kant af Phmi Scandinavia har strakt sig Osten for Veixelen. Og naar 
faa er, faa bliver vel hans Hilleviones og hans Epigia andre Karle og er langt 
andet Sted, end man hidindtil har forestiller sig.

§. 18.
I Folge af dette maa og den Llvlrpenste SnFt, som nogle berettede der 

at være, nemlig hvor sidstbemeldte Sarmater, Weneder, Scirrer og Hirrer 
boede, blive den ostiige Deel af Oster-Soen, og Bugten henne ved Preussen 
omtrent (h), men Bugten Lagnum DertmoD den vestlige Deel af samme, som 

G S 3 ligger

(g) See hems Geograph. Lib. 2. cap. XI.

(b) Dar man vis paa, at Simis ciyiipemis hos Plinium bemærker kun en Deel af hans 
Linus Codanus, saa kunde det nogenledes lade sig hore, at Anledningen til Navner 
c yljpen« var tagen af Floden sammenfoyed med det Ccltiffe Ord Clyd eller 
ciyth, som bemærker et Æffuarium, en Havbugt. Wen da det forste, efter hans 
egne Ord at domme , vel neppe kan blive hans Mening, saa har det andet ey heller 
styr Rimelighed r Thi at kliuU Ord saaledes bor forklares, at formmaltr Sinus- Co- 

danus



rz8 De gamle Graters og Romeres Kundffab
ligger omkring ved de nu verrende Danffe Aer, eller Cattegattek. Men for Re
sten overlader jeg andre at betanke, hvoraf disse Navne har sin Oprindelse, og 
hvor Aen Latris er at finde (i). Dersom Plinii Ord skulde didhen kunne ud
lydes, at nogle berettede, ar den hele Lodanisse ^avbugc blev kaldet 
den Llylipenfte, som de visselig kan cg uden al Tvil savledes allerrettest; Saa 
bliver denne den rimeligste Forklaring derover (k), at ved Latris er meent Aen 
Sicrland, eller Jylland selv, og saa maa Bugren Lagnus blive Cattegaret tilli
ge med Bugten Vesten for Jylland og Holsteen, eftersom man havde berettet 
Plinio ar sidstbemeldte Havbugt grorndsede ril de Limbrer, hvis Boepale vi 
i det foregaaende har beviist(l), at de aldre Skribenter, som har levet nast 
for Plinii Tider, og hvis Beretning han her uden Tvil mener, har sat ved Ve- 
ster-Haver, eller paa de sydlige Kanter af nysbenavme Lande. Efter al rime
lig Formodning har Plinius derfor ved sit CimbriskeForbjerg, som han siger at 
strakke sig langt ud i Havet og gisre en Halv-Ae, Cartris kaldet, 'forstemet 
samme Land omtrent, som bemeldte aldre Skribenter havde for ham indrom
mel Cimbrerne; ffiont hans Ord ere i det ovrige for sig selv betragtede, saa 
beffafne, at de helst kunde synes at passe sig paa Jylland, naar man vilde dom
me derom esrer vort nu varende Begreb, som i saa gamle Ting at undersoge 
er ofte en meget usikker Veyviser, og som jeg derfor i denne Post i sar ey heller 
tor folge, allerhelst da man allene har dette eeneste for sig at gaae ester, og alle 

ovrige

<fanus, efter andres Beretning, blev kaldet Clylipenus, er vel en rigtig Sag, og 
naar saaledcs er, saa seer man ey, hvorledes Sinus Codanus kan have.faact Navn 
efter Pene-Flodcn.

(i) Det kan meget gierne virre, at alle disse Navne, Sinus Clilipenus, Lagnus, Latris 
og Cartris m, ligesom Epigia, fvrdervct Graff, givne fif visse gamle Gmske Skri
benter, efter Havets og Landenes formeente Beskaffenhed eller Beliggenhed, og at de
res Oprindelse er derfor hverken at soge i det Nordiste Sprog, ey heller i detTydffe 
og Ccltiffc.

(k) Rudbek har t sin Atlantica Tom. I. p, 491. anscet Latris før at v«re Lædre eller 
Hleidre i SiKland Et Ord fif langt mindre Lighed og Bctydenhed var nwrc end 
nok sor ham til at bygge de vigtigste og dristigste Sætninger paa. Vist nok er det, 
at Navnet har blant de Gamle her i Norden varret meget bckicndt; men at det dog 
er saa gammelt, at Plinius, eller rettere de aldre Skribenter, som han heri folger, 
har deraf knndct gisre Latris, det er noget, som man har Aarsag at tvile paa, for 
endeel andre Omstændigheders Skyld, hvilke om man dermed kunde forene, vilde det 
for Resten vare af stor Bctydenhed til at udfinde de Danffes Boepale og Regierings- 
ZElde paa Ken Sialand.

(l) See det -det Capit, af denne Afhandling 8. not. (m) 15.
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svrrge Omstændigheder synes for Resten ak være derimod: Thi fordi een og an
den af de gamle Skribenter/ blandk dem ogsaa Plinius, berette ar t den Nord
vestlige Kant af Germanien stak en stor Odde ud i Havet, som en Halv-Oe, 
derfor er det ep strap fagt, ar de derved har meenr Jylland, naar Resten afde- 
res Beretninger ey svare dertil, og naar man veed, at de om vor Norden i alt 
det ovrige har givrt sig et langt andet Begreb, end som Tingen virkelig er i sig 
selv. Hvilket jeg her erindrer, ey for gandste at nægte, at Plinius ved sin 
Cartris kan have meent Jylland, eller i der mindste den sydlige Deel deraf, da 
det meget vel kan vare, at dette Land kan allerede i Plinii Tider værekiendtog 
anseer af de Romere for en Halv-Oe, og ar nysbemeldre Skribent derfor tt'( 
samme, som det i hansOyne beqvemmeste Sted, har henfvrr hvad han hos 
«ldre Skribenter fandt om de Cimbrers Halv-Oe; Men for at erindre, at der 
endnu er uvist, vm Plinius ved sin Cimbrijke Halv-Oe har meent Det Sted, 
fom Strabo derfor udgiver (m), eller det, som man nu gemeenligen anfeer for 
ar have varer de gamle Cimbrers Boepcrl.

§. 19.

De Oer, soM Plinius regner for 2) i Tallet', og som han kommer 
til strap esterat have forladt de Cimbrers Forbierg, ere ganske vist ey andre, 
end de Aer, fom man!endnu finder ar ligge ren Rad efter hinanden langs 
Kysterne af Ost - Friesland, (Stemningen og Vest»Friesland, eftersom han
(l) scener dem efter bemeldte Forbierg, fslgelig, efter den Tur, i hvilken 
han gaaer frem, Vesten for sammesiger (2) at de ere blevne bekiendte 
ved de Romeres Vaaben, hvilke, som tilforn er erindrer (n), ere i der mindste ril 
Soes, ey komne Norden for Elben, og maaffee neppe engang Norden for Vefe

rm

(m) Rimeligst « det, at han' her har fulgt den i fin Tid og blank de Romere herssende 
Meening om de Cimbrers Boexirl, hvilke ey har vidst af andre Cimbrer her i Nor
den, end dem, som boede ved Elben, og at han ved de Cimbrers Forbierg har for- 
staact det samme, som de Romere saa kaldte i Augufti Tider, og hvorhen de Rome
res Flaade da var kommen, hvilket ey, kan v<rre Skagen i Jylland, men et ganvsss 
andet Sted, svin videre stal bevises i det zte Capitel af denne Afhandling. §. 12 
og >Z.

(n) See det adet Cavit, af denne Afhandling, 1. not. (k), og §. 8> not. (m). 
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ren (o); Slumr (z die) fin Bestriveise, over Kysterne afGermanien med Lem, og 
kommer Verpaa til Indbyggerne, Floderne og Gerne i Rhinen, hen til hvilken 
altsaa bemeldte 23 øer maae have strakt sig, og opncevner endelig (4de), som 
de beromteste blant diste, Burchana og Auftrania , hvoraf den forste efter Sera- 
honis Vidnesbyrd, blev nf Drufo erobret, og tydelig kiendes igien af Navnet 
for at vcere Øen Borchum eller Borchna , fom ligger uden for Udlobet af Flo» 
Den Ems, men den sidste ingen anden er, end den Norden for Vest-Frisland 
beliggende Øe, fom nu omstunder kaldes Ameland, men hos Middel-Aldernes 
Skribenter faaer Navn af Austrachia (p), hvor man i de Tider, ligesom end, 
nu tildeels steer der omkring, maa have truffet paa at finde en Deel Bernsteen, 
og de Romerste Soldater deraf taget Anledning til at kalde öenGleflaria; Saa 
man heraf lydelig seer, at de Romerste, og nyere Græste Skribenter (q) har gi* 
t>et alle de Slæder, hvor de fornumme at Bernstenen var at faae eller finde, 
Navn derefter, hvilket derover ogfaa paa faa mange Steder er at træffe at der 
er aldeles uvist, hvilke Øer de Græker har meent ved deres Electriste øer, fom 
Plinius siger (qq), og hvoraf altfaa end videre (r) kan stionnes, hvor rigtig den 
Slutning er, at Bernstenen hos de Gamle er et eget Kiendemærke paa Preus« 
sen, og at hvor famme hos dem nævnes, bor derved bemeldte Land sorstaaes.

§. 20.
(°) Nemlig fil store Erobringer af giere, eller fil nogen varig Besiddelse af samme. Med 

et og andet hastigt og kort Sse-Tog ere de visselig komne længere, nemlig Drufus 
til Elben, og Tiberius end og ind i den. Men det Skibbrud som den Romcrffe 
Flode engang leed ved Kysterne af Nord-Soen, og det fæle Begreb, som de giorde 
sig om samme, efter de Gamles Beskrivelse derover, afskrækkede dem fra at vove sig 
ud paa bemeldte Hav. Hvorom Taciti Ord ere tydelige nok, som findes i hans 
Germania, og i det næstftlgcnde 4de Capit» af denne Afhandling §. 7. stal anssres 
i deres rette Sammenhæng.

(p) See Menf. AI fingi i Notitia Germania? Inferioris P. 2. p. 14. Efter Plinii Beretning 
var Drufus just den, fom erobrede disse O er, og giorde dem derved bekicndte for de 
Romere. Og altsaa laer det sig ey vel giere, at man kan faae Auftrania til at liggt 
inde i Sstcr-Soen, og at de Romere ved den har forstaact den Pomcrste ProvintS 
Oftrofna, som den lærde Schwartz holder for i sin Einleitung zur Geographie des 
Nvrder-Teutschlandcs pag. 317.

(4) Plinius bevidner selv med udtrykkelige Ord at de nyere Græker kaldte dem de Elektri
ske Her, eftersom der blev fundet Lerensten. See Lib. 4. p. 481. 10.

(44) See Hiftor. Natur. Lib. 3. Cap. 26. p. 387.

(e) See hvad tilforn er indret i det iste Cap. af denne Afhandling, §. 21 - 24.
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§. 20.

Hvad de Germanisse Folkefcerde angaaer, som vor Skribent opregner, 
efterår han har igiennemgaaet den hele Strcekning af Germanien mod Nord- 
Haver , med didheik horende Bugte og Oer; Saa forbyder vor Hensigt oS 
at gaae ind i nogen vidtlostig Afhandling om dem, hvilken Sag vi derfor over
lade til de Tydsse, og ville lade os rwye med folgende at anmeerke: (1) At ef
tersom Skribenten begynder fra de Vind iler, og gaaer fra dem til de Ingcevo- 
uer, saa maa, efter hans Tur og Scetmng, hine have boet Osten for disse (s) 
omkring og Osten for Veixelen omtrent, og udbredt sig derfra et temmeligt 
Stykke hen imod Oderen, omkring og Vesten for hvilken samt derfra videre 
hen til Oster-Soen og Vester-Havet, de Jngcevoners Folkefcerde da mane have 
beboet en stor Strcekning Land eller den nordre halve Deel og Nordvestlige Kant 
af TyDssland, hvilken ry heller kan synes at vcere for stor for saa store og mceg- 
tige Folkefcerde, som de Cimbrer, Teutoner og Chaucer stal have varet, og 
til at romme saa talrige Folke.Svcermer, som fra dem ssal vare udvandrede, 
og ved hvilke Udvandringer Deres fordum vidklsftige Land-Strakning vel med 
Tiden er bleven indknebet inden meget sncrvrere Grcrndser, eller andre Folk til 
Boepcrle. Hvilket kan tiene dem til Svar , som maassee ville ansee den Land- 
Strcekmng, som vi her har afmaalet til de Jngavoner, at vcere alt for vidtlostig, 
eller ey i alle Maader at komme overeens med de Landes snevre Tilstand. I 
hvordan dette end er, saa bliver dog (2det, dette heraf at see, naar man tillige 
tager under Betragtning hvad tilforn (c) om de Jngcrvoner er beviistog erindrer, 

arden

O) Man har derfor stor Anledning M at kalde det i Tvil, om de Vindilcr have dirkelig 
vieret et Germanist Folk, stiont de derfor af fremmede ere ansettc, eller om de ey 
rettere have kun varet et med de Germanier forvandt Folk, som derover, og forme« 
delst det lauge Nabocstab have teminelig n<w lignet diste, men dog egentlig varet af 
M anden FolkcFeerd. Giver ikke Plinius os felv Anledning til at tanke dette, naar 
han siger, at de Ingævoner par det fyrste Loik i Germanien, nemlig i den ostlige 
Kant deraf? Thi naar saa var, faa kan jo de Vindilcr ey blive Germanier; men de 
maa have boet uden for Germanien Deruden beretter jo og Tacitus, at (i Stede« 
for Plinius nKvncr ferte) de gamle Germanier selv ey vidste .af flere end tre Hoved« 
Rationer blank sig, nemlig de Jngcrvoner, de Herminoner, og de Jstcrvoner, og at 
det var krin efter en vis Frihed, font man bruger i saa gamle Ting, at nogle 
paastaae, det Pc vandaliers tilligemed dcMarscrs, Gambriviers og Svevcrs Nav
ne, ogsaa vare det Gcrmaniste Folkes ccgtr og gamle Narve. See hans Germania.

(9 Sec den rode i dette Cap.
Hh '
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at dm store Leibnitzes Weening vel ey kan holde Skik, naar han fætter (u) de 
Jngeevoner, Hermioner ogJstevoner saaiedes i Orden efter hinanden, at de 
forste ffulde have boet ved det store Vester-Hav, og de sidste derimod mod Often : 
Thi ligesom det forste er i visse Maader rigtigt, og overeerisstemmende med Ta
citi ^iDneébprt, (v), som efter de Germaniers egen Beretning siger, at de 
Ingcevoner boede ncest hos -Haver, nemlig hos det store Nord «Hav og 
Oster» Soen, hvilken de gamle ansaae for en Deel af det forste; Saa er det 
sidste gandffe stridigt med Plinii udtrykkelige Ord, fom beretter, at de Iste- 
voner boede ncest hos Rhmstr-mmen. Men at de Hermioners Navn kan 
have givet Anledning til Navnet Germani, og det hele Germaniffe Folk efter 
dem ved en eller anden Leylighed være blevet opkaldet, det er noget, hvori jeg 
gierne vil vare eenig med denne store og fortreffelige Mand,

§» 21.

At Plinius har af Mela til deels tagtt hvad han anfører om de Orcadisse 
og Acmodiffe eller Hceemodiffe Oer, det er læt at fee af Overeensftemmelsen ■ 
mellem begges Talemaader; men derhos ey saa (æt at forklare, hvorledes Pli
nius er kommen til at tale om de Hæbudiffe Oer, font adffilte frade Acmodiffe, 
hvis disse ffulde hos Mela, ester den Forklaring, fom vi derover tilforn har 4
giort (x), være de samme, som de Hæbudiffe. Saa det derover maatte an#
ftes for desto mere antageligt, at ved de Acmodiffe Oer de Hetlandiffe har været 
meente. Men denne Vanffelighed er dog ey saa stor, som man maaffee ved 
forste Oyekast vil anfee den for at være, ey heller af den Betydenhed, at jeg 
for dens Skyld allene ffulde forandre min forrige Meening, som jeg dog ingen
lunde har faaledeS forelffet mig udi, at jeg for den at forsvare vilde opofre den 
mindste Sandhed, som jeg kunde blive overbeviist om: Thi det kommer mig 
denne hele Vansselighed uagtet , dog endnu rimeligere for, at Plinius, ftm har 
været en større Samler, end Criticus, har her under eet anført bvad han hav
de fundet hos Mela, og hvad han Havde hort hos andre, eller selv fornummer 
øm Øerne Norden for Britannien, cg, fat Det sammen paa eet Sted, uden at 

bekymre

(u) See Fellen Mitcellanea Leibnitfan» p 62* i« Epiit, aJ Meyerunr,

(v) See hans Germania t Begyndelsen.

(x) See det adet Cap. af denne Afhandling 5.
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bekymre sig meget Derom , enten det paffede sig sammen eller ey (y); Heller end 
At de Romere ffulde have tørt at ktende de Hellandsse Ser, som laae saa langt 
borte fra dem i Nord-Havet, og som maassee endda intet Navn havde (yy), 
sorend de kiendte de Hæbuvisse, hvilke laae Britannien ogHibernien, saa me
get nærmere, allerhelst da Solinus, der saa troeiig har fittøt Plinium, ikke næv
ner de Acmodisse Oer, ey heller nogen anden Grass eller Romerss Skribent ef
ter Plinii Tider, hvilket vel maae blive et sikkertKienderegn, at de Acmodisse 
Oer har maaktet give Plads for de Hæbudisse, eller at Navnet Acmodæ er 
gaaet af Brug, esterat man havde tørt det rigtige og giengse, og kunde ingen
steds finde det forige igien.

§. 22.
Hvor de Oer ere at finde igien, som Plinius derpaa taler om, og beretter 

at man kaldte de Glessarisse, men de nyere Græsse Skribenter de ElectrisseOer, 
vil ey blive saa vansseligt at komme efter, naar man kun iagttager, hvilken 
Tur vor Skribent folger, og hvorledes han gaaer frem i at opregne Øerne om
kring Britannien, som han her har at bestille med: Thi da han nævner disse 
Glessarisse Oer, esterat han forst har opregnet dem, som laaeNorden omkring 
Britannien (z), siden dem, som vare at finde mellem sidstbemeldte Oe ogHi
bernien, dernæst dem, som laae neden for eller ved den Sondre Ende, og en
delig Ve Glessarisse, som laae tverts overfor Britannien; Saa seer vel en
hver, at ved sidstbemeldte maa forstaaes de Oer, som laae Osten for Britan- 

Hhr nien,

(y) Qyum e divcrfis opus futim compilavit, fæpenumero res easdem <]vas varii auctores
diverfe nominarunt, ipfe feparat ac fejungit, siger Salmafms orø ham in Exercitat. 
Plin. pag. 165. a., A

(yy) At de Hetlandsse Ser har hos de Gamle havt noget særdeles Navn, stal man vis
selig vansseligen og ncppe kunne devise: Dog syncs de ey at have været de Gamle 
gansse ubekicndtc, for saa vidt, at de vel har vidst at de vare til, men dog henregnet 
dem til de Orcadisse Ser, og indbefattet dem under disses Navn. See det 2tæt 
Capitel af denne Afhandling. §, 5. not. (d), og hvad i dette Cap. herefter findes om 
denne Sag vidtloftigere udsort, i Anledning af Solini Fortælling §. 28. not. (m) og 
§. 29. not. (u) og (v), hvoraf tydelig stal kunne ffisnncs, at de Hetlandste Ser ere 
af de Gamle regnede blaut de Orcadisse, ja end og forbyttede ined dem.

(z) Nemlig forst Hibcrnicn, og dernæst de oven for denne Se beliggende Orcadisse, Ac- 
modiste og Hebudissc Ser. Saa at Plinins altsaa ligesom Mela. See det rd et Cap. 
i denne Afhandling §. 5. not. (g), og Ptolemæus. See det zte Cap. §. 8» har sat 
de Hæbndésse Ser længst af alle op mod Nord.
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men, stråledes som Harduinus og rigtig nok har forklaret Dette Sted (a), hvil
ken dog feyler derudi, at hem ved disse Gleffariffe Aer vil haveOeland og Goth
land forstaaede, saasom beliggende henne mod Veixelen og den Preussiske Strand
bred. Hvilken Vildfarelse reiser sig af den forudfattede Meening, at hvor de 
Gamle tale om Brrnstenen og Bernsteens-Oerne, der maae Preussen vare 
meent, hvis Urigtighed jeg tilforn (b) har beviist, og som allermindst her kan 
have Sted: Thi hvor finder man vel, at Plinius eller de Tiders Skribenter, 
har strakt det Germaniffe Hav didhen ? Og om end saa var, saa kan det dog 
ry udtydes didhen paa dette Sted, hvor Srribenten har ey at bestille med de 
saa langt Oster ud beliggende Kanter, som han for lange siden har forladt, 
men med de normest omkring ved Britannien beliggende Oer, til sidst med dem, 
fom laae i 'Det Germaniffe Hav, eller i Havet ved Germanien. Og hvilke 
fluide vel '.disse vare, uden de tilforn omtalte Oer ved Kysten af Germanien,
(c) , som Plinius selv bevidner, at de Romerske Soldater gave Navn efter 
Bernstenen, som De der fandt, da Germanicus Cæfar havde der med sin Flove 
at bestille (d)? Da ingen andre Oer findes Osten for Britannien i Havet ved 
Germanien, end just disse, og de, som ligge langs Kysterne af Holsteen og 
Jylland, hvor og Bernfteen findes, og som derover ogsaa til de Gleffariffe Oer 
kan vare blevne henregnede, ja maaffee tildeels De Danffe Oer selv.

§. 23,
Hvad Plinius paa dette Sted melder om Thule, kommer i alle Maader 

svereens med hvad vi derom tilforn har anfort, saa vi samme angaaende intet 
vrdere her have at erindre. Alt hvad han beretter om denne blaut alle yderste 
Oe mod Norden, er taget af fremmede og aldre Skribenter, hvliket og maa 
Zielde om hvad han af Timæo eller Pythea anforer om den Oe Miet is, som

man

C») Ger hans Ronr til Lib. 4. Teni. I. opp. Plinii, pag, 4§I. not. 9.

(b) Ser det isse Cap. af denne Afhandling, §. 21 - 24. Dette Sted kan alt faa, foruden 
dr der anfstte, tiene til at bevist, at de Gamles Gleffariffe, Electriffe eller Bern« 
steens Ser her i Norden nsdvcudig maae ssgrs andensteds end altid i Sstcr-Gocn og 
ved Preussen. Det er og ikke nok at faste Syet allene paa en vis Qmstandighed, 
men man maae tage siere og dem alle under Betragtning, naar man vil komme efter 
Tingenes rigtige Gmnimnh«ng og de Gamles rette Meemng.

(e) Ser den foregaaende 19 §. i dette Eapitel.

(d) Stt hms Hißor, Natur, Lib, 57. Sea, 3. Tom. 5, p.
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man bomkede, " ar ligge 6 Dages Seilats fra Britannien, ar frembringe en 
„ en Hoben Tin, og ar de Vritannier seileve didhen med Skibe, giarte af Vi- 
» Vier, og overtrokne meffLceder en Ge, som blant alle, ester Plinii Be
retning, i de nordlige Kanter af Europa beliggende Ger og Steder, er dm van, 
stetigste ar finde iglen, og synes ey at kunde passe sig nogensteds , men at vare 
en pur Digt: thi hvor viser man os en Ge af faadant eller et nogenledes dermed 
overeensstemmende Navn, der ligger saa langt fra Britannien, og fom har 
kundet, hvilket er det fornemste, frembringe Tin? Jeg vilde gierne overlade 
andre, som det mere end mig tilkommer at svare herpaa, og at löse denne Knu» 
de; Dog vil jeg kortelig sige min Mening,- om den maaffee kunde time til no
gen Oplysning herudi. Dersom de Gamle har havt nogen Grund for hvad de 
heri har berettet, som de vel har havt, faa maa, i hvordan Sagen ellers erbe, 
staffen, Sen soges omkring ved Britannien, fom af sit Tin i de aldste Tider 
har varet allene berømt her i Norden. I Folge heraf maatte Öen Vicht an
sees for den rette Michtis (e),. dersom ey det store Mellemrum mellem den oq. 
Britannien af 6 Dages Seilaks var i Veyen. Hvortil endnu kommer denne 
Omstændighed, som Plinius legger til, nemlig at Gen Midis laae intrødus a 
Britannia , det er, vel noget borte fra Britannien, dog ey i- det aabne Hav 
som Thule, men langt derfra mde imellem Landene, i hvilken Mening Pli
nius paa andre Steder bruger Ordet introrfus (£)• saa man derover kan falde 
paa de Tanker, at ved denne Midis er meem en vis Ge paa hin Side af Bri, 
rannien, liggende temmelig langt borte fra de Steder af sidst nervme Land, 

H h * hvor 

* eit s*

(«) Naar matt »syr eftertanker Sagen har man neppe Narsag ak tvivle paa , at ved sav
net Miais jo maa vare sigtet til ingen anden end Sen Via, som Ptolemæus kalder 
Oww», men i Theonis Tabeller narvnes Ov.ht.s, (See Tb- Gaks Emendationes dc 
note ad Ptolemaeum pag.. 788. Hift.. Brittan. & Anglic. Scriptorum Vol , ") Rtioräf' 
»e» en Skrive- eller L«se-Feyl let kan vare giort Miais. Men at Tim-«.« Mer de» 
saa langt borte fra Britannien, da den dog ligger saa nar derved, det er uden al 
Tvivl stect as den Anledning, at han eller de, son, han har faaet sin Beretnina fra, har her ved Britannien meent ey det hele Land, men kun dm ydWe Mderaf 
ved de nu saa kaldte Sorlmgiffe Ser, som uden Tvivl ere de rette oa eamtti« baÄ 
siteM Scr hos de Gamle, som derfra har afhentet det Britanniffe Ti«/ hvllk/til- 
dee s dcr og i Nirrvmelsen er opgravek, deels ogsaa bragt didhen fta Sen Via mr 
smliMndc Steder, hvilke i Henseende til bemeldte yverste Odde af Britannien 2 
rigtig nok siges at tigge længere md enten i Canalen mellem Engelland oa Franks 
rige, hvor Sen r.a egentlm ligger, eller i den mellem Engelland og Irland, hvor
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hvor fremmede pleyede al komme, og hvilke disse egentlig kaldte Britannia, ri» 
meligst inde i Bugten mellem dette Land og Hibernien, eftersom Plinius blank 
Gerne, som,laae mellem Disse Lande, fætter just en Ae Veflis (g), hvorhen de 
Britannier vel kunde behove 6 Dages Seylats, naar De ffulde fare med be
meldte deres svage Skibe didhen fra de Sorlingiffe Ger, eller De Steder der 
omkring, som i Britannien vare blevne De Phoemcier, og efter Dem De ældre 
Græker forst og allermeest bekiendte (h).

§. 24-
Endelig flutter Plinius sin Beskrivelse over de Ger og Steder, som laae 

i og ved Nord-Havet, med at opregne endeel Ger, som nogle berettede der for
uden foranforte cntmu at findes. Blant disse sætter han allersidst Thule, og en
der med det Croniffe Hav, som det yderste mod Norden. Folgelig kan man 
antage Det foren Regel, at han i at opregne disse Ger, gaaer Soer fra og 
Nord paa; og altsaa bliver Scandia, som han forst nævner, blant dem den 
Sydligste, hvilket og allerbest paffér sig: thi hvilken Ge ffulde vel Scandia væ
re uden Skaane ? men hvad gior man da, maatte man sige, laf foromtalte 
Scandinavia? bliver Den og Skaane eller ey? Hvortil jeg har to Ting at sva
re : i.) At da Plinius anforer disse Navne paa to adskilte Steder, og paa det 
sidste i sær beraaber sig paa andres Beretning, saa kan det meget vel være, ak 
De bemærke kun eet og det samme Land, og at Den hele Forffiæl imellem dem be
roer kun paa Deres adskillige Udtale og ulige Sprog, fra hvilke de Romere har 
faaet Disse Navne, som vi tilforn har erindret ,(i). s.) At disse tvende Navne 

vel

(g) Lib. 4. Seél, )O. Tom. I. pag. 48l. 8.

(h) Naar man betænkt, at de Britannier paa faa flrobeligc Skibe fluide fore saa tung
en Ladning, som Tin og Blv er, er det ey at undre over , men let at begribe, at 
de til at fare mellem Sen Via og de Sorlingiske kunde behove 6 Dages Scilats, 
da det er venteligt, at de idelig maatte holde sig tæt ved Landet, hvorved Veyen 
blev faa meget længer. Ellers vil jeg her og|æa saa Isselig anmærke dette: At ved 
de Nordlige Kyster af Norge, under 6; og en halv Gr. omtrent oglaa ligger en Se, 
Via eller viaen kaldet, hvorhen man kunde have den beste Anledning til at bringe 
be Britannier med deres Vidie-Skibe, for at hente Tin, lad end være, at der intet 
af saadant nu findes, hvis man vilde hænge i blotte Navne og Gieininger, cfttrlom 
Længden af Seilatsen mellem Britannien og Miais saa noye kommer overeens med 
det af Pythca opgivne Mellem-Rum mellem Britannien og Thule af en 6 Dages 
Reyse. See Strab. Geograph, lib. i, pag. 109,

(i) See den 15de i dette Capitck
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vel har fcrlkeds Oprindelse fra eer og samme Land, men demarker dog i visse 
Maader adssilte steder, saaledes nemlig, at ved Scandia er meent det egent
lig saa kaldte Skaane eller Scaney, men ved Scandinavia de ovrige tilgrand- 
sende, og derfra videre hen sig strcrkkende Lande; hvilket giores rimeligt og tro# 
vårdigt ey allene af disse tvende scerffilke Navne, som Plinius her bruger, men 
og deraf, at Ptolemæus. som vi siden ssal faae at see, taler om fieere Scandi
sse Oer, til Beviis for os, at Scandia og Scandinavia er vel eet og samme 
Navn, men ar de Gamle tillige under det Navn har forestillet sig flere end een 
De her i Norden.

§. 25.
Atdenvumna, som Plln'us herpåa omtaler, er den samme, fotn Ptofe* 

mæus fatter Sonden for de Orcadisse Oer, og ligeledes kalder Dumna, er ey 
ar tvivle paa, eftersom Navnene saavel komme overeens, og her ingen flere Om# 
standigheder ere at gaae efter. Altsira kommer den ey egentlig vor Norden ved; 
og folgelig bliver det tillige uforneDent ar giere mange Ophævelser, for ar sinde 
den der tgien, eller ar gi ore sig Tanker om, i denne Sag ar finde nogen Trost 
enten i Navnet Dumshaf, hvormed endeel af vore gamle ril Deels fabelagtige 
Skribenter, som har lever 1000 Aar omtrent og mere efter Plinii Tider, har 
kaldet en Deel af Nord-Haver Norden omkring Finmarken (Ic), eller, ssiont 
derre lod sig bedre hore, i det Navn vanno eller Dunney, som en Öe forer, 
der ligger Nord paa Helgoland r Nordlandene, omtrent under Circulo polari 
arélico selv (1), og som lka! være det Sydligste Sceo her i Norden, hvor man 
ved Soelhvervs Tider om Sommeren feer Solen hele Natren igiennem (m). 
Endnu urimeligere er deres Indfald, som ville bilde sig selv og andre ind, at 
Plinii Bergos er det samme som Wargo, eller Sverrig, et Navn, fom man 
efter eget Gotbefindende ssrr sammenstnedet, og som aldrig har verret brugt her 
i Norden til ar betegne Sverrig, som vist nok ikke bliver Plinii Bergos, hvad 
Land man ellers derved har meent, Ligesaa lidt kan dette Navn henregne sin Op# 

rin«

(k) Ey endeel af Asier-Soen eller den Botnisse Bugt, som endeel Svenffe Skribenter har 
»rettelig villet paastaae, for at træffe det med hele Resten til Sverrig.

(i) Paa M. Rami store tegnede Kart over Nordlandene trækkes den over denne Se, belig- 
geudr und r den 66 og en halv Gr, omtrent Nordlig Brede.

(m) See Jonæ Rami Tractatus <ie Uiyffe & Outino. Cap. io. §. 3 p. 146. hvor han si
ger : “ In noftro Septentrione, præfertim Helgelandia. ubi Danmen prima eft in- 
., fularum, in qvibus folftitio æftivo Sol per totam noétein confpicitur. 
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rinvelft til Stade» Bergen her i Norge, som er over 1000 Aar yngere end Pli
nii Tider (n). Dersom man kunde ansee det for at have nogen Slags Rime
lighed, at bemeldte Oe Dunnöe var bleven de Fremmede i saa gamle Tider be- 
kiendt af den Omstændighed, som tilforn er omtalt, nemlig af Solens bestan
dige Skin baade Rat og Dag, som man virkelig seer at de gamle har lagt saa 
sårdeles Mcerke til, og tale saa meger om i deres Beretning om Thule, som om 
en Hoved-Post, og ar denne Oe ved den Leylighed er bleven omtalt for dem, 
som et Sted, hvor man forst blev denne merkvardige Omstændighed vaer; saa 
er der ey heller urimeligt, ar de ved samme Leylighed kan have hort navne den 
af sin Storrelse og Vigtighed vel u-anseelige, men dog i den Henseende mark» 
vårdige Oe Væro, i bemeldte Nordland beliggende, at den omkringringes af 
den, blank fremmede saa meget udraabte og navnkundige, Maelftröm eller, 
som Indbyggerne kalde den, Mofköftröm, og at man deraf har gjort Navnet 
Bergos, Vist nok ex det efter alle Omstændigheder, at de Gamle synes aller
best ar have kiendt den vestlige Kant af vor Norden, hvorfor det ey er urimeligt, 
at disse 2de Oer kan ved anforte eller andre Leyligheder vare komne dem for Ore
ne; men for Resten beroer alt dette kun paa en pux Gietning, som vi og al
lene udgive der for (nn),

§. 26.
(n) Ser Harduini Noter til Plinii Hiftor. Natur.Tom. I. p. 482. 6. og aydre.

(nn) Aeg har her strandet »ed den Klippe, som jeg stedse har anseet for saa usikker og far« 
lig for dem, der ville udstade de Gamle Skribenters rette Mening, nemlig Navne» 
nes Lighed. Ligesaa lidt som Dumna er for opnKvnte Dunnöe, hvilket stal vises, 
uaar vi komme til ptolemxuni, saa lidt troer »eg nu , at Bei gos er bemeldte v-ers, 
eller bor siges hos vor Halv Ae. Uden al Tviv! har en eller anden gammel Gmst 
Skribent givet Irland dette Navn, hvilken Ae. Britannrerne kalde Yverdhon. Heraf 
har Gmkcrne, for hvilke det var vanffcligt at udtale Begyndelsen af Ordet, ndclukt 
enten U, og sagt Jernis, fom er det eridste og almindeligste Navn blaut dem paa 
denne Ae, eller Y, og giort deraf Vemia, paa hvilken Maade Euftathius udtaler 
det i hans Commcntarier til Pionyfii Periegefis pag 182. edit. Opporini. At de 2de 
var bcstagtcde Bogstaver v og B let kan forbyttes med hinanden, det er en bekirndt 
Sag, og at de virkelig i bemeldte Navn i sar ere forbyttede, det sees af Ordet Hi. 
bernia, som IllflR har giort af Jernis eller Vernis og Uernis. Ligesom ogsaa Ptole- 
mæus, ved at kalde Havet mellem Irland og Britannien, det Jbcrniste og Uergivi- 
ste Hav, noksom viser, at ivernis eller Jernis og Ucrgi« eller Bergis er alt ret og 
det samme, og at fogelig Navnet Bergos enten af en og anden Skribent er blevet 
brugt for Ibernia eller Irland, eller at det i det mindste er et heraf vmsyvet og for-
i)emt  Ord. De Garnles Fabel om Herculis Strid med de 2de Neptuni Sortner, 
Albion og Bcrgion. See Pomp. Mela lib. 2. cap. 5. kan eg i denne Sag give en 
Slags Eftertanke og Anledning til at falde paa den Mening, at derved er figtet fil 
2de Strids-Helte eller Soe-Rovere, svin Hercules har havt at bestille med, den ccne 
sia Albion, eller den egentlig sia kaldte Britannien, vg dm anden sia Irland, som 
ha bliver B^ion.
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§. 26.
Med langt stsree Vished kan vi paastaae, og andre antage det for rigtigt, 

at Navnet Nerigon, hvilken Se Plinius derpaa kommer til, og siger at vcrre 
den storste iblant dem alle, som han her opregner (o), har sin Oprindelse fra 
vort Norge, som de Gamle kaldte Norveg, Noreg og Norege. Mellem det
te Land og Thule synes Plinius virkelig at giore Forstiel, naar han siger, at 
man kunde seple derfra ril Thule. Hvilken Omstændighed er bleven anseet 
for et n-overvindeiigr Beviis for dem, som ville paastaae, ar de Gamles Thu- 
lr er Istand (p); men enhver, som esterreenker Sagen noget noyere, og hvad 
tilforn er erindrer, sårdeles om ?limi Beretninger, indseer lettelig, hvor vidt 
dette strekker sig: thi da Thule er et fremmet Navn, som Fremmede har givet 
de Vestlige og Nordlige Kanter af vor Halv Se, som Indbyggerne selv deri
mod kaldte Norege, eller efter de Grcekers Udtale, Nerigon, og de Gamle fo
restillede sig, at vor Norden bestoed af luner Ser; saa maatte de naturlig-viis 
falde paa de Tanker, at s saa adstilte Navne, som Thule og Nerigon, maat
te og bemærke to adstilte Ser, som grandsende ncer op til hinanden, saa man 
til Skibs kunde ler komme over fra Nerigon, som den Sydligere til Thule, 
som den langst op mod Norden beliggende øe(q) med hvilken Plinius ogsaader
for flutter.sin Beretning om vor Norden; hvorom vi har endnu dene allene at 

mær#

(o) Saa at den altsaa vg inaatte vcrre storre end den tilforn omtalte Scandia eller Skan
ne. Med hvad Rimelighed kan man da paastaae, at ved Nerigon stal Nerike i 
Sverrig vcrre mrcnt, et saa lidet og midt inde i det faste Land beliggende Landstab? 
Allerhelst da Navnet Nerike, ester vore gamle Historiers Beretning, cy kan vcrre saa 
gammelt, at det for og i Plinii Tider kunde vcrre bekiendt.

(p) Amgrim. jonx, som af al Magt var imod denne ScrtNlNg, har derfor ry vidst paa
anden Maade at redde sig ud herfra, end ved at paastaae, at PUnii Nerigon ey var 
Norge. See hans Specimen islandiæ pag. 94. hvori han og efterfolges af Auctor 
til det Swcdische Bibliothcc. P. 1. p-ig. 56. og de fleste Svenste Skribenter.

(q) Al Vanskelighed, som cudn kunde synes at vcrre tilovers, i Henseende til den imellem
Thule vg Nerigon omtalte Seilats, kan endnu paa en anden Maade, og uden Tvivl 
saaledes best og rettest, reddes af Vcycn, ved at giere den Forklaring over Ordet: 
Navigetur, at derved er cy egentlig meent nogen Seylats, men at Plinius kun har 
bctient sig deraf paa dette Sted til at betegne den Tur, som han i sin Fortcrlling 
tager over Havet, fra den ccnc Ae til den anden, tilsidst fra Nerigon til Thule, som 
den lcrngsi ep mod Norden beliggende, paa samme Maade, som ban tilfor» har 
brugt Ordct: Exire, og som ellers hos Skribenterne ey er uscrdvanligt. 
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mcerkr: At Navnene Bergos og Nerigon kiendes af Endelserne ar veer« Helfer 
Grceffe end Romerffe, og ar folgelig Plinius, fotn i ar an fore visse Navne og 
Ser beraaber sig paa andres Beretning, har rager dem af celdre Graffe Skri
benter. Hvilket om saa er, som Tingens Beffaffenhev i sig, selv nsdvendig fo
rer med sig, at det faa maa vare, saa bliver Navnet Nerfgon eller Norege 
vsst »ok og i det mindste jevngammelr med Christi Tider, eller rettere, en tem
melig Tid aldre end disse, og kan alrsaa umueligr have sin Oprindelse fra en 
Kong Norr (r), som maae vel have levet efter bemeldte Tider, t hvor gammel 
end nogle imod al Rimelighed ville giore ham, og imod de faa historiske Beret
ninger, som vi har blant os tilovers om saa gamle Ting (s). Hvilker dog ikke 
er vor Sag, paa dette Sted at tale videre, om (c). Ligesom vi ogsaa ril Slut
ning kun med faa Ord ville rore noget om der Sted hos Plinium, som ey heller 
egmrlig angaaer vor Norden, men dog af de fleste trakkes didhrn, nemlig hvor 
han taler om Floden Car ombuds og der forste Forbjerg i Celtien I yt ar mis (u), 
eg som er eet af de vanffeligste hos ham ar forklare: Thi da han her taler om de 
Nordlige Kanter af Asien, som laae Norden for de Riphceiffe Bierge og der 
CaspiffeHav, saa maane man med Forundring sporge, hvorledes hankan 
komme til at sige, ar man derfra havde Riending af der føtfte Forbjerg 
l Leinen Lytarmis, da Celtien laae i en gandffe anden Kanr afVerven? Skak 
man komme vel fra dette,- saa maae her noye iagttages, hvad tilforn er erind
ret om (v), nemlig at Plinius her anforer meget og mere af celdre Skribenters 
Beretninger, end af sit eget, hvilket de Talemagder, som ban her bruger, nem
lig aliqui pofuere, accepimus, exiftimatur, narrant &c., noksom vise. Men 
NU veed man, at endeel gamle Grceffe Skribenter (x) har kaldetdenheeleNord

lige

/r) Enhecl af vore gamle Historier eller Gager ere selv for denne Mening, ey at tak o in 
hvad andre af mindre Bctydcnhcd og Trvvcrrdighcd deem forebringe, hvilket gandffe 
vist for den stsrsie Deel er nrigtigt, men bliver her ey Sted noyere at undcrsoge.

ks) Endeel Svcnsse Skribenter gaae efter deres scedanliae Maade, saa hsyt op i de crldre 
*■7 med denne Nor, og hans Stamme Fader Forniotr i faer, at de giore denne 

Msten saa gammel, som Noah selv, eller fom Chruesernes Fohi, j det mindste celdre 
end othfli selv.

(Ö Dette med mere haaber man med Tiden at kunne tage under »syere Betragtning i en seer
deles Tractat om de Norskes i sm, og andre Nordiste Folkes Oprindelse, hvorhen 
det egentlig horer.

(u) See Plinii Hrftor. Natur. Lib. §. Se<5t, 14. Tom. i.pag, 667,

(v) See §. 5. i dette Capitel og andensteds.
(x) Zblgnt dem Ariiloteles sely. . „
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lige Strcekning af Asien, og som det synes et Stykke af den næst dertil grænd- 
sende nordlige Kant af Europa, Scychien, men den ovrige nordlige og vestlige 
Deel af Europa, lige til Gades, Celtien; som Plutarchus bevidner (xx), og 
Strabo i fær, uaar denne siger (y): „ At de gamle Graste Skribenter indbefat- 
„ tede alle nordlige Folke-Slag med hinanden under de Scychers og Celto- 
„ Scythcrs NavnOg altsaa forstaaes her ved det forste Forbjerg i Celtien, 
Lytarmis kaldet, ey andet end det yderste Forbjerg mod Osten af vor nu væ
rende Nordiffe Halv-Oe omtrent, eller en der Osten for beliggende Odde af 
det faste Land, efter de Gamles Begreb, Norden sor Mundingen afdet Caspisse 
Hav, paa hvilke Kanter man og maa ssge Floden Carambucis (yy), og den 
ey langt derfra beliggende de Hyperboreers Me, Elixoea kalder, som Heca- 
tæus Abderita omtaler hys Stephanum Byzantinum, berettende, at den ey 
var mindre end Sicilien, eg Tb. de Pinedo j hans Anmærkninger derfor ey 
urettelig anseer for at være Diodori Siculi infula Hyperboreorum, hvorom 
tilforn er handlet; Men hvilket Forbjerg, og hvilken Flod ved Lytarmis og 
Carambucis egentlig ex meent, det kan, og det fordrister jeg mig ikke til ar 
fastsætte (z). "

§- 27.
Nu ere vi komne til Ende med Plinii Beretning om vor Norden, dog end

nu ey saa vidt, at vi gandste kan forlade ham, forend vi have feet os lidt om i 
C. gul. Salini saa kaldte Polyhiftor, en Skribent, som har levet enten i Mid
ten, eller mod Slutningen af det andet. Seculo (zz) temmelig langt henne ester 
Plinii Pder, men giert et kort Udtog af dennes Iord-Vejkrivelse i sær, og som 

J i s vi

(xx) In Mario p. 411. cit. Hariluino in Not. ad loc. Lit. not. lZ. ,

(y) Geograph. Lib. II. pag. 774. edit. Cafauboni,

(yy) Ester Rimelighed inaa derfor ved Navnet Carambucis være sigtet enten til Oby-Flo- 
den, eller til Dwina, som Harduimy vil gisre dertil, in_not. 14. ad pag. 667. Tom,
i. Opp. Plinii. Det sidste er uden Tvivl det rigtigste.

(z) Ligesom det ogsaa er uvist, hvor man stal fin.de den Se oferi&a igien, om hvilken Mi
thridates hos Plinium Lib. 37. Tom. 5. pag. 36g. beretter, at den laae ved Ky
sterne af Germanien, og var hevvret med et Slags Ceder-Træer, as hvilke Bcrnste- 
nen randt ned paa Klipperne.

(»z) Endeel have villet gisre ham ældre end Plinius; men hvor urimeligt dette er, koster 
ey stor Vanskelighed at indste, allerhelst uaar man vil estcrflaae Salmafi Prolegome
na ad Solimun, fem stage for hans Exercita tion, Pliuiau. 
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vi derfor her ville tage for os, ey for Ordenens eller Tidens Skyld, i hvilken 
han har levet, men for den Sammenhæng, som der er imellem ham og Plinium 
hvilken sidste eftersom han ncesten overalt har fulgt (a), saa ville vi kun vote 
lidt ved de Steder, hvor han kan ttene til at oplyse hvad hin har sagt, eller 
hvor han synes ak vige fra ham. I hvilken Henseende vi mærke, x.) al Solinus 
i at anfore det Sted hos Plinium, hvor der tales om Oen Baltia (b), samt om 
de Oæoner, Hippopoder og Fanesier (c), er langt tydeligere, og viser langt 
bedre Tingens rette Sammenherng, end Plinii egne Ord, saaledes, som de 
findes i de Exemplarer, som vi endnu har tilovers af ham : thi Solinus anfs« 
rer ey allene, hvilket og Plinius gior, den gamle Græsse Skribent Xenophon 
Lampfacenus, som den, der beretter, at Oen Baltia var en overmande stor 
Oe, men legger og til, efter bemeldte Skribents Fortælling, at den samme 
„ saae ncesten ud som et fast Land (6); at det var ey langt derfra til de Ooner; 
„ at de Hippopoders Oer laae ligeledes ncer derved; og at der vare ogsaa 
„ de Phanesiers Oer og Folk, som havde overmaade store Oren rc. " Hvil« 
ke tvende mcrrkvcerdige Omstændigheder i sier, nemlig at den gamle Græsse 
Skribent Xenophon Lampfacenus har talt om de Oceoner, Hippopoder og 
Phanesier, og ar diste Folk boede ey langt fra Oen Baltia, man ey kan udfin
de df Plinii egne Ord, som de nu staae hos ham, men tiene i det evrige til et 
meget kraftigt Beviis for hvad jeg tilforn har paastaaet, nemlig r.) ac hvad 
Mela (e) og Plinius (f) fortælle om sidstbemeldte Folke-Slag, har de altsam« 
men taget af ældre og Græsse Skribenter, hvilke de uden Tvivl har og- det me
ste af deres ovrige Beretninger at takke for, hvad vor Norden angaaer, i sier

Me

ta) Dette kan cy aklcne noksom ssionnes af enhver, fønt vil holde begge disse Skribenter 
mod hinanden, men og sees af hvad foromtalte Salmafius herom anfører, saavel i 
bemeldte Prolegomenis, som i nys nævnte store og lærde Verk næsten overalt. Dog 
kan ey ncgtcs, at der jo hos Salinum forekommer et og andet, som han har taget 
af andre Skribenter, og hos ham allene nu forekommer.

(b) Hos Salmafimn paa anførte Sted læses overalt i Steden for Baltia, AMda, hvilket
Navn enhver seer at være det samme, som Pytheæ Abolus eller Baßlea, og at feige- 
jig vor derom tilforn anførte Mening, er i alle Maader rigtig. See C. i. §. 
og Cap- z. §• 9-

(c) See Plinii Hift. Natur. Lib. 4. SeS. 27. T. I. pag, 475. 3,

(d) See hans Polyhift. cap. 30. eller cap. XIX. hos Salmaputu,

(«) See det adet Capitel i denne Afhandling 3. og 17-

(5) See ben aben og xc>de §. i dette Cap.
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Mela; og ak 2det) disse samme Folke>Slag ere af Plinio og andre salte indpaa 
Den Scandinavia selv (g), hvorom videre siden.

§. 28.

Naar Solinus 2der) kommer til at tale om Dermam'en, saa siger han (h) 
,, at Sevo-Bierget, som og var meget stort, og ey mindre end de Riphcriske 
,, Hope, giorüe Begyndelsen af Germanien, (nemlig imod Osten; atdeJn- 
„ gcevoner beboede dette Bierg, fra hvilke forst, nast efter de Scycher, de 
„ Germaniers Navn begyndte; og at Germanien laae i en Strcekning mellem 
„ den Hercyniffe Skov og de Sarmakers Klipper <<r. Hvorom vi tilforn har 
sagt vor Mening, og hvorledes det tiener til at oplyse Plinii Beretning om 
Germanien, men som vi dog her har villet anfore i sin rette Sammenhang. 
Om Scandinavia (i) beretter han os zdie) intet, som er forssieliigt fra Plinii 
Fortælling, eller vardr i sirr ar legge Marke til, uden k at denne Oe laae tverts 
„ over for Germanien, og var den storste blank alle Germam'ffe Oer, men 
,1 havde intet stort eller betydeligt at opvise uden sig selv “ (Ir). Hvad han for 
det 4de) siger om Thule (1), er omtrent det samme, som saa mange andre for 
„ ham har sagt, nemlig at den laae allerlangst borte blant Oerne omkring Bri- 
,, tminien; at der om Sommeren var nasten ingen Nat, men derimod ved 
p Solhvarv om Vinteren Dagen saa korr, at dens Begyndelse og Ende ind- 
>, faldt strap paa hinanden, ar oven for Thule var det dovne (ubevagelige) og 
» sammenstorknede Hav; og at der fra Chaledoniens (Skotlands) Forbjerg vå
rr re for dem, som vilde fare til Thule, tvende Dages Seilats * (m). Hvil- 

3 i 3 ken

(g) See den 16de §. i dette Cap., og hvad videre herom siden anftres §. 19, Cap. 5.
(h) See hans Polyhift. Cap. 32. hos Salmafium det 20de.

(i) Som Salmafius bevidner. See hans Exercitat. Plinian pag. 164 f. findes f alle Haand-?
skrevne Bvgcr af Sofini Polyhiitor. i Steden for Scandinavia Ravnet Gangaviu, øg i 
gamle Udkoger af Solino og Plinio Candavia. Hvilket atter viser, hvor forkeert man 

oste har last og afis revet adstMge Ravne hos de gamle Skribenter.
(k) See hans Polyhift, Cap. 33. hos Salmafium det 20de.

(l) See bemeldte Sted. Cap. 35, som hos Salmafium er det 22de.

(m) I Skeden for den almindelige Lasemaader A Chalidoniæ promontorio Thulen peten
tibus bidui navigatio cfl. Excipiunt Hæbudes infulae &c., mener Salmafius in Ezercit. 
Plin. pag. 175. at der bor staae; Bidui, navigatione perfeéla, excipiunt Hæbudes &c.

men 
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ken sidste Omstændighed han maa have laant af ældre eller andre Skribenter, 
end Pjinius, eller og derud! fulgt de, Efterretninger, som man i hans egen Tid 
havde frade Lande, eftersom den ellers, saavidr jeg veed, ey forekommer hos 
nogen anden Skribent. Men det, hvorudi han 5 te) mrest viger af fra Plinius, 
og hvorom han har en Hoben flere Omstændigheder end andre for ham,angaaer 
de Herbudisse Oer, som han regner for 5 i Tallet (n), et Tal, som meest nær# 
mer sig ril Melæ 7 Mmodiste Oer, og som han beretter, at have allesammen 
havt en Konge over sig, med mere. Ligesom han og 6te) ey mindre gaaer baa# 
de fra Plinii og andres Beretning, i Henseende ril de Orcadijke Oex og deres 
Beliggenhed mod deHæbudiste og mod Thule, naar han siger (.0): “ Ac de, 
-> som reyste fra der faste Land, toge anden Gang Havn ved deOrcadiffe Oer ;

men de Orrapiffe Oer laae langt borte fra ve Hæbudiffe, 7 Dages og lige# 
saa mange Natters Seylgts. De vare 3 i Taller, uden at beboes af noget 
Mennesse. Havde ingen Skove, men vare overgroede med hoyr og stivt 
Gras, ligesom Siv. For Resten var der overalt intet ander, end den blot
te Sand. Fra de Orcadisse Oer indril Thule var der 5 Dages og 5 Nætters 
Seilaks. Men Thule var ep stor(Oe), og havde Overflodighed paa bestan# 
dig (gronnende) Træers Frugter. De, som der boede, levede i Begyndel
sen af Vaaren blam Q.vaget af Foder, siden af Melk, og ril Vinteren sam# 
lede de sig Forraad af Træernes Frugter. Der var inter vist 2Egtejkab blaut 
dem, men Kvinderne vare der fælleds. <( §. 29.

Men deri mener jeg, at denne store Mand har stylet: thi 'hvad Land man end vil 
giere Thule til, bliver det dog gandffe sorkecrt at sætte, det de Gamles Scylats 
didhcu havde fra bemeldte Forbicrg gaact i den Tour. Skal nogen ret Mening 
komme ud heraf, saa maa Ordet: Excipiunt, anftcs ey for at betegne den Tour, 
som de Gamles Seilats har taget fra Chalcdonien til Thule, men den Tour og Or
den, hvilken vor Skribent selv folger i at opregne Kerne Norden for Britannien, og 
hvori han gaaer fra Norden Sor paa, begyndende fra Thule, som den Nordeste, 
etter hvilken folge i Ordenen (excipiunt) de Hæbudiffe Ker, og siden de Orcadiffe, 
da han tillige hos hvert Sted antegncr Mellemrummet mellem dem indbyrdes, saint 
mellem dem og det faste Land eller Chaledonien. Vil man sige, at denne Tour er 
ogsaa strkcxrt, da de Hæbudiffe Ker derved komme til at ligge Norden for de Or
ead isse ; saa maa vides, at i sig selv ex det vel saa, men ey ester de Gamles Bc- 
greeb om diste Steders Beliggenhed, som her fornemmelig maa sees paa : thi kcole- 

sætter og Thule under den 63, de Hæbudiffe Ker under den 62 og de Orca
diffe under den 61 Grad, solgelig i samme Orden, som vor Skribent, der ventelig 
heri har fulgt Ptplemæum og andre gamle Skribenter.

(») Det samme gier og Ptolemxu^.

(o) See paa sidst anforte Sted, hvor Salmafius vil, at i Steden for: Secundam a conti
nenti Stationem, box stage : Secundam continenti flat ion cm) hvilket kommer os ud 
paa eet.
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Disse Solini Ord ere faa metkvcrrdige og angaae saa meget vor Norden f 
at Le fortiene at tages under nsyere Betragtning, allerhelst da de synes at vcrre 
temmelig morke og uforstaaelige. Den bersmte Cluverius, som endelig vilde 
have Thule til at vare Istand, og folgelig indsaae, at dette, som nyelig er an- 
fort, kunde umuelig rime sig sammen dermed, er derfor strap fardig kil at for
andre Ordene og Ordenen i Solini Fortælling, for paa den Maade at komme 
derfra (p), og at bestylde ham for Vildfarelse, famt Copiisterne for at have 
skrevet feil. En Maade, som er baade heel usikker, og meget ubillig, naar 
man ikke har anden Grund derfor end egen Meening og eget Godtbefindende, 
men som man som oftest maa redde sig ved, naar; man vil have, at de Gamle 
stal rette sig efter Vort, og vi ey os, som det burde vare, efter deres Begreb. 
Jeg for min Deel tor visselig ikke tage Sagen paa den Fod (q), men meener, 
at foropregneve Solini Ord kan, endog uden videre Forandring, giores for- 
staaelige, naar man kun vi! folge Solini eget og de andre gamle Skribenters 
Begreb om Strikningen af de Nordiske Lande, hvorom tilforn er erindret: 
Thi da de Gamle har forestillet sig Britannien at ligge mellem Vesten og Nor
den (r), og endeel har sat dens yderste Odde saa langt henne mod Osten (s), at 
den er kommen til at ligge nasten under samme Langde med Elbens Udlob, eller 
lige i Nord for denne, som man tydelig kan see af7 Agathodæmons tabeller ooev 
Ptolemæi Jord-Beskrivelse (c); Saa er det lat at begribe, .hvorledes Solinus 

kan
(p) See hairs Germania Antlqva. Lib- 3. pag. 166.

(q) Man bet vel stille imellem de Gamles Vildfarelser, i Henseende til Tingenes rette
Beskaffenhed eller nu verrende Omstændigheder, og det almindelige blank dem an-- 
tagnc Begreb. Ester det sidste maae de Gamle dommes, ikke ester hitte, og fra det 
ene ey flrtttes til det andet.

(r) Longitudo Albionis incipit ab occidentali horizonte juxta Diminomtim promontorium 
<&c finitur ad Orcas promontorium, siger Marcianus Heracleota in Periplo Maris 
externi pag. 59. in Hadfon. Geograph. Vet. Scriptor.

(s) Albion, accedit ad orientem ad mediam fere Germaniam, pget Aga theme rus Ioc. cit. 
T. 2. pag 39. See og videre herom i det 5te Cap. i denne Afhandling §* n* 
Hvvrmed Voflius ogsaa srennner oveteens, naar han sige? in Not. ad pomp. Melam' 
pag. §14. edit. Abrah. Grcmvii cum Not Vatr. Veteres omnés Britanniam longe 
fupra Germaniam extenderunt y in qvo licet peccavit etiam Ptolem&ds; mihus tamen,, 
ille, qvain cæteri.

(0 See dm rsre Tabel over Europa blank dem/ som ere ftyede til PtokmxiGeographic, 
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kan komme til at sige, at det Caledonisse Forbierg laae Thule, eller DeVestlige 
Kanter af Norge, saa nær, at der var kun sve Dages Seylats der imellem. 
Vel siger han siden, at de Orcadiffe Ser laae fem Dages Reyse og fem N«k« 
ters Seylats fra Thule, hvilket synes paa den anden Side at være imod den, 
af os her giorte Forklaring. Men heri kommer det arter an paa 8olim Begreb 
om bemeldte Sers Beliggenhed og Strækningen af Thule (u). Man seer, at 
han sætter disse Ser langt borte fra det faste Land, ventelig i Nord derfra, 
omtrent midt imellem de Hæbudiffe Ser og Thule, dog noget nærmere sidstbe- 
meldte Land; Han siger, at de vare ubeboede, og at man der tog anden 
Gang Havn, naar man drog fra det faste Land, Hvilket ikke kan paffe sig 
paa de egentlig saa kaldte Orcadiffe Ser, som hverken ligge langt fra det faste 
Land, ey heller kan ansees for at have i 8olim Tider ligget ode, M Tacitus 
udtrykkelig bevidner, ut Agricola undertvang de Romere dem (v) , og om hvilke 
det heller maatte hede, at man der, under Reysen fra det faste Land, tog forste 
end anden Gang Havn. Hvorover denne Forklaring kommer mig mest rimelig 
for, og allerbest at passe sig med alt dette: At Solinus, eller de, som han har havt 
sin Beretning fra, har hort fortælle om de nu værende Hetlandffe Ser, 'som 

ligge

(ti) Her kommer dct og meget, vel mueligt fornemmelig, an paa at fastsætte, hvad Soli- 
nus har forsiaaet ved sit Cbaljdonia promontorium. Er derved nuent det ellers saa 
kaldte Promontorium Orcas , eller det Sstligste af Britannien, kan og maae nys an- 
forte og efterfslgev.de Forklaring nodvendig antages som den rigtigste. Vil man der
imod sætte, som meget vel og uden Tvivl rettesi kan stce, at ved bemeldte Forbierg 
er meent et andet, det nemlig, som Ptolemxus kalder Novantum, det Nordligste af 
Albion , efter bemeldte iste Tabel hos Ptolomæum, strækkende sig ud mod det 
Deucalidoniffe Hav, faint beliggende en langt sia Silva Caledonia, og nær ved de 
Hæbudiffe Ser, efter nysnævnte Tabel; Saa kan baade den tilforn, under §.28. 
not- (m) anførte Læsemaade hos Salmafium ansccs for antagelig samt alting komme 
til at paffe sig ret vel sammmen, saaledes nemlig: At de Gamles Seilats sia Bri« 
tannicn til Thule har taget sin Begyndelse fra sidstnævnte Forbierg, hvorfra de har 
havt en 2de Dages Seilats til det Nordligste af de Hæbudiffe Ser, derfra til de 
Hetlandffe, forbi de Orcadiffe Ser 7 Dages og 7 Nætters, og endelig sia Het
land til Thule 5 Dages og 5 Nætters Reyse at giere. Hvilket rimer sig vel sam
men indbyrdes, ffiont Rensins Længde, efter de Gamles Regning, synes alt for 
stor. Men den Vanskelighed kan vel og uden stor Moye hæves.

(v) See Taciti vita Agricolæ. Naar man taer alle disse Omstændigheder sammen, nem
lig at Solinus med fulde Ord siger, at de Orcadiffe Ser vare kun tre: Numero 
tres. See Salmafii Solinus loc. cit. Cap. 22. p. ZI, at de ey vare^beboede, men 
laae udorkede/Mt de fornemste Hetlandffe Ser ere sust tre i Tallet. See Geographia 
Scotiæ, ed. 1749. 8 iste. og Z2 gort, og at Solinu. sætter dem saa langt fra det 
faste Land; Saa bliver det læt at indser, at ved hans Oreadiffr Ker ey kan for^ 

staaes 
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ligge Norden for og i en Strcrkning omtrent med de Orcadiste, og tillagt disse 
hvad som egentlig tilkommer hine, eller anseek dem for eet og det samme, og 
ladec dem alle lobe under samme Navn: Thi de Hetlandffe Oer ligge (1) accu
rat saaledes, som Solinus scener de Orcadiste, mellem de Hcebudiste Oer og 
Norge eller Thule, den Nordeste af dem i scer; (rdet) har man ey mindste An
ledning ril c.t ansee de Herlandste Oer for beboede i, eller for Solim Tider, men 
vore egne gamle Historier give tvertimod at forstaae, ar de lcenge derefter har 
ligget ode, indtil der 9de Sæculum, da en Hoben flygtige Norste satte sig der
ned , eller ar de indtil sidst bemeldte Tid, har i der mindste kun vceret besogre 
af visse Soe-Rover-Pamer (x), som der igiennem har raget Veyen til og fra 
Engelland eller Skotland. Hvilken Vey (zdie) er uden al Toil ogsaa i de crld- 
ste Tider bleven fulgt af dem alle, der vilde seyle fra Engrlland eller Skotland 
til Thule eller de Vestlige Kanter af vor Halv-Oe, som man virkelig finder ak 
vore gamle Norste i de aldre Tider har lager, paa deres Reyser til og fra En- 
gelland ty). Og bliver alt dette saa nreget mere rimeligt, som man heraf, og 
neppe paa nogen anden Maade, kan udfinde, hvad der har giver Solino An
ledning til just at melde om Stationes (r), naar han taler om de Orcadiste Oer, 

nemlig

siaaes de rette Srkenocr, men at derved de Hctkandffe maa vcere meente. Men un
derligt er det, at han heri saa meget viger baade fra sin Hoved-Formand Plinius, 
som regner de Orcadiste Ser for 40 i Tallet, som fra Mela og Ptolemaeus, hvilke 
tolk 30 as dem. Venteligt er det, at han h'er maa have havt andre Beretninger, 
end sidst bemeldtes, at gaae efter. Hvorover det kommer mig rimeligst for, at Soli
nus heri har rettet sig ester de Romerste itineraria; Thi det er mærkeligt, at i den 
saa kaldte Antonini Itinerario regnes ogsaa kun tres infulae Orcades. See edit Wes- 
felin^ii. pag $og. Hvilke itineraria har ventelig saaledes optegnet Stederne allene 
efter de Reyscnbcs Tvur, og de mest bekicndte Stationes, som de underveys toge, 
blaut hvilke da een har ttoret paa de, til de Orcadiste henregnede Hctlandste Ser, 
som vare fornemmelig tre i Tallet, saa cre disse blcvne ansatte for hine, og kun de 
vprurvnte, paa hvilke de Rcysende toge sædvanlig deres Havn.

(x) See Heimskringla eller Snorro Sturlefons Norste Kongers Historie. Tom. i. pag. 95.

(y) Her er det ogsaa vcrrdt at anmcrrke, hvad bemeldte Sturlefon paa nysauforte Sted 
p. 97. beretter, nemlig at Kong Harald Haarfager paa sit Tveg i Dester-Havet tog 
forsi Touren til Hialtland, siden til Srk uoernc, videre til Sndcr-erne, (eller de 
Hcrbudiste Ser,) derfra over til Skotland, og endelig til Sen Mann. Hvilken 
Tour tresser i alle Maader ind ined den af Solino tilforn anførte.

(z) Itinerariorum auélores nomine tncinjionis intellexerunt media, qvibus fe reficiebant, 
loca, Gratis dicta rSiger Dodwell in Djllcrt, de Arriani Nearcho, pag. 134. 
Tom, 4. Geograph. Grzc, Minor.

Kk
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nemlig de Gamles scrdvanlige R.yse-Tur over disse Øer fra Britannien kil Thue 
le, da de har gaaet ftrst over fra det faste Land til de rette Orcadijke Øer (a), 
og saa anden Gang taget Havn paa Hetland, hvorfra den korteste Overfarr 

var
(-) Eller rettere, som tilforn under not. (u) er viist, forsi fra det fasie Land til de Hæ- 

hudiste, og derfra til de Oread iste, eller rettere Hetlandste Her, hvor man anden 
Gang har taget Havn. I Anledning af hvilket, jeg endnu paa dette Sted maar 
giere folgende Anmærkning: At da det af Solino forhen anførte Sted er, saa vidt 
jeg veed, det eneste hos de Gamle, hvor noget meldes om de Gamles Reyse-Tour 
og Seilats fra Britannien til Thule; Saa giver samme c« stor Formodning, at om 
de Phoenieier har havt Skibsfart og Handel paa Thule, fem de visselig efter alle 
Omstændigheder og al Rimelighed maae have havt, saa maae de , om ey bestandig, 
dog for den største Deel have taget den Tour didhen, som vi tilforn af Solino har 
fastsat, og fra de Sorlinste eller Casfiteriste Ser, hvor de fornemmelig synes at have 
havt deres Handels-Serde, heller reist did over langs de Vestlige end de østlige Ky
ster af Britannien: Thi 0) var Veyen fra bemeldte Sted Vester om Britannien 
baade kortere for dem, som og sikkrere formedelst de der liggende mange Ser og Lande, 
som de ncrsten bestandig kunde seile imellem, og laae beleyligt for deres Handel.
(2) Kan heraf gives en grundig Aarsag, hvorfor de Gamle har sat Thule Norden 
for Britannien, regnet den blant de Britanniffe Ser, og tillige sat den yderste Odde 
af Britannien sag laugt mod Ssten: Da Reyse Touren til Thule fra bemeldte Sted 
gik for den største Deel Nord paa, da efter denne Tur kom Thule til at ligge som 
i en ©trebling med de øvrige Britanniste Ser, og var altsaa at ansee som et An
hang tit dem, og da endelig Reysen fra de Habudiffe Ser til Thule gik bestandig 
Sster paa, hvorhen de Gamle desuden, som tilforn er viist, faa meget dreyede af 
med Landenes ©træfning. I Betragtning af Ovenstaaende kan det derfor og me 
kimeligst, at den tilforn omtalte Se Mictis er ey Wiét, men en anden Se eller et 
andet Sted i Canalen mellem Irland og Britannien, hvor og Plinius fætter Sen 
Vc&is, mueligt den Odde eller Halv - Se af Skotland , som stikker ud mod be
meldte Kanal, og kaldes eu»-Shire, allerhelst da paa den yderste Pynt af samme
ligger Staden Wither», og tat hos bemeldte Pynt Sen Withern, og da Solimis, 
hvilket endnu er det fornemste, udtrykkelig siger, at de tilforn omtalte Vidie-Skibe, 
paa hvilke Timæus beretter, at Tin blev bragt fra Miais til Britannien, bleve just 
brugte i foranforte Kanal. Ligesom og det as Plinio brugte Ord introrfus allerbest 
paffer sig paa et Sted der ligger langt inde imellem 2de Lande, ved Enden af en 
Canal. Med mindre nogen stalle heller ville ansee Sen Ocitis, som Pmiemæns sæt
ter Norden og Ssten om Forbierget Orcas, og ved hvilken een eller anoen blant de 
rette Orcadiste Ser synes at være meent, for Plinii Mi ais. Hvilken Meening kunde 
gisres rimelig ved Hielp as de Omstændigheder, at denne Se ligger omtrent ligesaa 
langt fra Britannien, eller de Sorlingistr Scr, som Thule, ester Ptolcmæi Udreg
ninger, ligesom der ester Pythex Beretning paa den ene, og Timæi paa den anden 
vare sex Dages Reyser fra Britannien til Thule, og ligesaa mange sra.Britannien 
til Miais. Hvortil endnu kommer, at der paa adskillige af de Oreadifle Ser stat 
virkelig findes baade Tin og Blye. See M. Martins Defcription of the Wester» 
Islands, pag.
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var til Thule. Ligesom Det og meget vel kan vare, og ex maastee deti beste For
klaring , at den tø Dageo Seilats fra det Laledønijke Forbierg før dem, 
der vilde til Thule, som Soli nus omtaler, har han forstaaet om de to 
Dags Reyse, til de Orcadisse Ser, paa-Leyen didhen, og ey vm den hele 
Neyse,

>»
§♦ Z0.

At Solinus tiger saa meget baade fra Pl'nii og andres Beretning, i Hen
seende til Tallet paa De Orcadiste Ger, er maastee en Folge af forbemelDte hans 
Meening om Diste Ger. Dog vil jeg ligesaa snart troe, at Der kan vare tnD# 
leben en Copiist- eller Lase-Feyl, og at Der for tres bor låses triginta eller tri
ginta tres. Den bestanDige eller bestandig gronnende Pomona, som vor Skri
bent videre bevidner at Der har varet paa Thule, De Frugter af Traerne, som 
Indbyggerne stal have samlet sammen til Vinters, og Det Foder, som De blant 
Avaget stal have spiset, maae enten og til deels grunde sig paa PvrKeT Be
retning, at man paa Thule leveDe af adffillige spiselige Urter, Verier og Rod
der, sti om denne negter, at man der havde Frugter; eller have sin Hensigt til 
vore bestandig gronnende Fur- og Grane-Traer samt Eene-, Hegg-, Nonne-, 
vilde Ribs-, Hassel- og andre saadanne Trceer, hvis Bar, Nådder og Frug- 
rer man Den TiD kan have vidst bedre at benytte sig af eller i visse Tilfalde varet 
nodt til at bruge, ligesom man her i Norden i Hungers Nod, naar Uaar ind
falder, maa behielpe sig med Barken afFurre- og endeel andre Traer, hvorom 
Solinus', eller De, som han har havt sin Beretning fra, kan have hort noget 
synge, og deraf giort en enkelt Ting, som kan have varet i Brug paa visse Ste
der allene og i visse Tilfalde, til almindelig og overalt brugelig. Hvilket er saa 
meget mere troligt at kunne vare stect i De Tider, Da vore Forfadre havde saa 
liden Omgang med Fremmede, i sar med Graker og Romere, som saadant 
endnu steer i vore Tider, som stulde vare saa meget mere oplyste, end og af 
vore Naboer selv. Hvorfor Det ey heller er at undre paa, at Soiinus har kun
det bringe Den Snak paa Bane, at Indbyggerne paa Thule ey har levet i no
get vist og ordentligt Egtestab, en Ting, som vel i sig selv er urigtig, men som 
Fremmede Dog kunde have en Slags Anledning til at falde paa, ved visse af 
vore gamle Forfadres Levemaade, i sar deres, som Fremmede allerhelst havde 
Leylighed til at see og kiende, jeg mener De gamle Nordiffe Fribyttere eller Soe- 
rovere og vandrenDe Riddere, hvoraf vor Norden i De aldre Tider var opfyldt, 
sårdeles den Vestlige Deel af vorHalv-Ge, og som gemeenligen forte et me
get uorDentligt og vildt Levnet, havde som oftest ingen vis Boepal eller Fa« 

K k 2 milte
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milie, men svarmede om fra et Sted til andet, og giorde sig ingen Betankning 
over ar bortrove og kranke andres Dome og Hustruer uden Forffiel. Ligesom 
og vor Nordens gamle Indbyggere har over Hovedet i den Post ey varet saa 
aldeles Regelmessige. Men at der i det ovrige har varet ordentlige Egtrstaber 
blank dem, det er en Ting, som ingenlunde kan negtes.

IV. Lapite!
ak

Afhandlingen
Om de gamle Grcekers og Romeres Begreeb og Kundskab om 

de Rordiffe Lande efter Christi Tider, i Folge 
af Taciti Beretning.

§. i.

D den Skribent, hvis Beretninger vr nu ville rage under vor Betragt 
ning, saa vidt de angaae vor Norden, har der sig langt anderledes, 
end med dem, som vi hidindtil har igiennemgaaet: thi i Steden for 

at disse har tager deres Beretninger om de Rordiffe Lande for den storste Deel
af andre eller aldre Skribenter, har han laget dec meste as, hvad han beretter 
vs om Germanien i sier og de Nordlige Lande, af egen Kundskab og Erfaren« 
bed, oa holder sig kun til det, som i hans Tud var de Romere bekiendt og da 
blev omtalt, uden at klare sig meget efter gammelt Sagn, eller uvisse Beret- 
vinger og Navne, som man til hans Tud mm horte om (a). Han var i fi»

z,a Dctte kan noksom ffionues faavrl af alke Omss-rndigvcder og den hele Indretning i det 
VJ ßefienDte Skrist, som han har efterladt os- de monbus Germanorum, horstet i det- 

te Cavitek stal sormmmrlrg blive vor Myviser, som og as Slutningen as bemeldte 
hans Skrift, hvor han fim saa losekig navner de spioner og Hcllusier, fordi man 
Ultet vist om dem havde erfaret: Catera jam fuMoj'a: Heilufios & Oxionas ora ho» 
minnin vultusqve, corgora atqve «tu» ferarum gerere; qyod eg® ut meom^crtws 
3» medium rehntjyam,.
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Did en af ve anseeligste og berømmeligste Mænd i Rom, og en Tid lang Stak
holder i Gallia Belgica, eller de nu saa kaldte Nederlande, hvilket Embede 
gav ham god Leylighed til at lære at kiende det tilgrcrndsende Germanien i sier, 
hvoraf han ogsaa har saa vel betient sig, at hans Beretning om bemeldte Land 
er den fuldstændigste, rigtigste og ordentligste af alle dem, som de ældre Tider 
har givet os. Det derimod, som han beretter oS om vor Norden , er heel li
det, og gaaer ud paa langt andre Ting og Navne, end man finder hos de ældre 
Skribenter, hvilke derimod anføre mangfoldige Navne, som han sier ikke nav
ner, og som følgelig i hans Did blant de Romere ey har oæret bekiendte eller i 
Brug: thi han navner hverken Codanonia, ey heller Sinus, Codanus, eller 
Scandinavia, eller Cherfonefus Cimbrica, eller Cartris, eller Latris, eller 
Nerigon, eller de Hillevioner (b) eller Epigia, ja ey engang de Teutones o.s.v. 
Hvilket altsammen er et stort Beviis for vor foranførte Menings Rigtighed, at 
Plinius, og andre Romerske Skribenter for Taciti Tider, ey har beskrevet vs 
Tingen, som Den var i deres Tider, men allene efter hvad de fandt for sig hos 
ældre og Græsse Skribenter. Hvoraf videre følger, at Kundskab om vor Nor
den maa være meget gammel, og kan altsaa ey være kommen fra noger andet 
Folk, end de Phoenicier (c), at den fra dem er kommen til de Græker, og fra 
disse til de Romere; og at den under sidst bemeldte er heller bleven fordunklet, 
end den har udbredet sig og tiltaget.

§. 2.
Taciti Beretning om vor Norden sætter denne Scttmngs Rigtighed uden 

for al Tvivl : thi holder man den mod Lyset, faa stal man blive vaer, ar alk 
hvad han veed at berette os om vor Norden, beløber sig ey til videre, end ae 
„ I det store Hav selv (Norden for Germanien (d)) vare de Suioners Stater, 

Kk z „ som

(b) Uden man vil sige , at Taciti Hellufii og Oxiones ere de samme, font Plinit Hillevio-
nes, og som Ptolemaei Ækiæcnes; hvilket vel ogsaa bliver en i sig selv rigtig Sag.

(c) Man har derover god Anledning til at troe, at de fleste Navne paa Ser og Steder
i Norden, som forekomme hos Græsse og Romerske Skribenter, ere mod zoo Aar 

ældre end Christi Tider, eller i det mindste sir o ngamle med Fytbeæ Alder, fra hvil
ken dr fleste af dem ere maaffce komne tt! de Græsse Skribenter, men blcvne efter- 
haanden saa ubekiendte, at de secncre Skribenter, fom strabo og andre, have anseet 
dem for Digt og Fabel, saa de derover har ndelnkt mange af dem af deres Skrivter.

(ri) At det Hav, som Tacitus her omtaler, sættes af ham Norden for Germanien, det 
kan tilsulde sswnnes af den Tnr, fom han- folger, i at bessrive bemeldte Land, da 
han fra de Sydlige Steder gaaer til de Nordlige, og kommer endelig, til foromtalte 
Hav 05 de deri liggende Ser, som de RvrSligste Steder
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» som foruden at de vare Folke-rige og vel udrustede, ogsaa havde mægtige Flo- 
„ der, ssisnt deres Skibe vare anderledes indrettede end de Romeres; at de 
„ satte Priis paa Rigdom, og at derfor var een allene regierende Herre hos 
„ dem, som regierede uindskrænket (e), og uden^at tigge sig Lydighed til af sine 
,> Undersaatter (f) rc.; at paa hin Side af de Suioner var er ander, det dov- 
„ ne og næsten ubevægelige Hav , af hvilket man man troede, ar Jordens 
,, Klode blev omringer og indsiurter rc.; og at næst hos de Suioner boede i fam« 
,> me Strækning de 8iconers Folkeflag, som for Resten komme overeens med 
„ de forrige, men vare dem allene derudi ulige, at de lode et Fruentimmer re- 
„ giere over sig “. Hvilke Ord, (hvoraf vi her har udeladt en og anden Post, 
som siden noyere skal betragtes) ligesom de indeholde Ting, som ey findes hos de 
ældre Græsse eller Romersse Skribenter, men har været ncesten allesammen dem 
ubekiendte, faa indbefatte de og alt hvad de Romere, af egen Erfarenhed og 
Kunbssab har vidst om vor Norden, üa Tacitus vel ikke havde tier stille dermed, 
hvis noget mere havde været dem derom i hans Tud bekiendt. Og kan man 
derfor være vis forsikkret, at alt hvad Mela, Plinius og andre Romersse Skri
benter for Resten anfore om vor Norden, er ey deres eget, men taget af de æl
dre Græsse Jord-Bessrivere, hvilke de Romersse troelig har fulgt og udssrevet, 
naar man tildeels undkager de Steder, til hvilke de Romere ved deres Vaaben 
hax banet sig Veyen, og paa yen Maade giorr sig bekiendre.

§- Z.
At de Romere ved deres Vaaben ere komne ind i, eller til vor Norden, 

det kan man faa vel af endeel andre Omstændigheder, hvilke tildeels foran ere 
anførte (g), som og af Taciti egen Beretning med goo Grund og Foye negte. 
Men eftersom han dog har saaet noget i Almindelighed at vide om de Folk, som 
beboede de Sstlige og Sydlige Kanter af vor Halv-Oe, og saadant, som ingen 

sor

(e) De gamle Nordiske Regenters Magt og Myndighed beroede mere paa deres egne be
synderlige Egcnstabcr, end paa nogen fastsat eller almindelig vedtagen Regel, saa det 
er vansteligt at fastsætte, om de nogensinde hav regieret ret uindskrænkede.

(f) Herudi sætter Skribenten dem uden Tvivl imod de da værende Tydffe Konger, som ey
kunde ansces for andet, end deres Undersaatters Krigs-Anssrere.

fg) See den 8de §. j det rdct Cap. af denne Afhandling not. (m): det zdie Cap- §. r8. 
hvormed ogsaa maa sammenlignes, hvad heroin end videre er anfort i det ;te Cap- 
§. 13. Hvilket altsammen jeg formoder stal være tilstrækkeligt Beviis for denye Sæt
nings Rigtighed- -
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for ham har kunder berette, han og ry, fom tilforn er erindret, har tager sine 
Beretninger af andre og crldre Skribenter; saa folger deraf, at han enten selv, 
eller de Romere, nyelig for eller ved hans Tider, har havt Leylighed ril at ind
hente en nye og ncrrmere Kundssab om bemeldte Steder, end den man hidind
til havde havt. Vil man spsrge paa hvad Maade og igiennem hvilken Vey? 
Saa synes mig, ar efter alle Omstcendighcder bliver det rimeligst, ar denKund- 
fiab er kommen ril dem over Oster-Soen, og fra de Folk, som boede ved de Ostlige 
Kyster as samme: thi ligesom man paa den eene Side har ey mindste Anledning 
til al lroe eller tcenke, ar vor Nordens Indbyggere har i de Tider havt nogen 
Omgicengelse med de Folk, som boede i de Vestre Kanter af Germanien, og 
de Romere derfra ac kunne have hentet bemeldte Kundssab (h); Saa forekom
mer paa den anden adskilligt, som gior det hoyst rimeligt, at den maa vcrre 
kommen fra en anden, og ingen, uden nys omtalte Kant: da vor Nordens 
Kldste Indbyggere har uden al Tvivl beboet de Steder, forend de besatte vor 
Halv-Se, og man finder, at de Nordisse Folk har stedse vedligeholdt Omgien- 
gelse og Samqvem med dem (i); da de Goiher fra aldgamie Tider af har havr 
de Steder inde, og det dog vel bliver en unegtelig Sandhed, at disse enten er
komne didhen fra Norden, eller har i det mindste staaer i ncrr Forvantssab og 
Fvreening med de Nordiffe Folk af samme Navn, i hvor meget end endeel har 
villet vcrre derimod; da det er af Plinii Vidnesbyrd noksom bekiendt (k), at dr 
Romere i Neronis Tider har aabnet sig Handel og Omgang med de Folk, som 
der boede, og endnu for den Tiid havde meget at bestille med Cattualda, be

meldte

(h) Remlig den Kundssab, som angik dc ostlige Kanter af vor Halv-Se, hvilke i de erl-
drc Tider havde vcvret uven al Tvivl temmelig vel bekiendte, saa lwnge BernstenS 
Handelen var i Gang, men som man, da bemeldte Handel henfaldt en Tiid lang, 
intet horte vin, indtil bemeldte Kundssab tillige med den foromtalte Handel iglen 
blev oplivet- i sier under Keyser Neronis Regiering, kort for eller i Tad ti Tider. 
Saa vidt havde de Romdre forsgct deres Kundssab om de Nordlige Lande si den Me
js- jiib, da de herom intet vidste, see det 2det Cap i denne Afhandling §. 8- not.
(I),  men havde kun solhvervet sig c» ringe Kundssab om de Nordlige Küster as Ger
manien, og om de Ser, som laae derhos. Gaa at hvad vi her sige, og tilforn 
dik de Romeres Kundssab, vor Norden angaaende, har sagt. Gee Cap. rdet §. 4. 
tv sig ey stiv imod, men bor sorstaaes om adffilte Tider og Steder.

(i) Dette med folgende stal videre udfores og bevises i en anden Afhandling om de Nor-
disse Folkes Oprindelse.

(k) See hans Hiftor. Natur. Lib, 37. pag. 37s. Tom. 5, og hvad herom tilforn er art
fort i det iste Caxitel i denne Afhandling §. 22.
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meldte Gothers Konge (I); og da man seer, at Tacitus har just kiendt dem 
blant de Nordiske Folk, som boede nærmest ved og kvertS over for bemeldte Ste« 
Der, og imet ander: thi hvad de Svionersnæfte Naboer de Sithones angaaer, 
saa er det vel en almindelig vedtagen Mening og Forklaring, at derved bor for» 
staaes de Norske, en Sag, som jeg undrer mig over, arden store Grotius har 
og villet lade sig indbilde (m), og som man er falden poa, allene fordi Taci
tus fætter ve Sithoner Vesten for de Suioner, og nævner kun disse tvende 
Folk i Norden, men har for Resten ey mindste Grund og Rimelighed, thi hvor 
finder man vel, at de Norske ere blevne kaldte med saadant Navn eller noget 
ander, som i mindste Maade ligner der? hvorfor ffulde han vel kaldede Sven- 
ffe med deres rette Navn og give de Norffe et saa aldeles fremmet? Hvad Aar- 
sag kan man vel give dertil, at Tacitus har lært ar kieude de Norffe, som langt 
bortliggende, og ey de Gother, der boede tæt hos de Svenske og Germanien 
saa meget nærmere? thi at ville sige, at de Gother den Tid ey boede her i Nor, 
den, det gaaer visselig ingenlunde an; og hvorledes kan det endelig vel rime sig 
sammen, hvad Tacitus siger om de Sithoncs.at de boede i een og samme Stræk
ning med De Sviones og næst op til dem, hvis de Sithones stal være de Nor
ffe? da de Gother, og ey de Norffe, har fra de ældste Tider af været de egent
lig saa kaldte Svenffes Naboer, men disse derimod og de Norffe stedse været 
skilte fra hinanden ey allene ved vidtloftige Landstrækninger, men og store og 
hope Fielde.

§. 4'

(1) Denne var allerede i Keyser Tiberii Tider kommen i Bckicndtstab med de Romere, i 
Anledning af de Krige, som han forte med Marabudio, de Marcomanncrs Konge, 
»di hvilke han endelig kom til kort,, og maatte derover tage sin Tilflugt til de Ro
niere , hvilket Marabudius i lige Tilfælde tilforn havde gjort. See Taciti Annalium. 
Lib. 2,

(in) See hans Prolegomena til Hiftor. Gothorum, Vandalorum &c. pag^ 6 et Skrivt, 
spin denne store Mand syncs allene at have ffrevet, for at strive de Svcnste til Be
hag, og som visselig gisr ham ingen ZEre Man stuldc helst tree, at han har skre
vet det, allene for at drive Giæk med Vedkommende, og at han umucligt kan have 
mecnt det saa: Hvilken Forklaring over de Navne Suethi eller Suiones oa Sithones, 
kan være artigere end denne? Suethi (af Ordet Suede, kan leg tænke) umt laborio- 
fi, cujus oppofitum Sithones Sedentarii (stal ve! komme af at Sidde) five pigri. 
Saadanne Derivationer, som diste og andre flere, der beroe paa Ordenes blotte Lyd 
eller cn fordrejet Udtale, ere artige at spoge med, men for Resten due de siet intet.
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§. 4.

Skal man derfor ey drive de Sithones reent ud af vor Norden, fha maa 
man visselig giere dem til en anden Folkefærd, end vore Norstes (n). Og til 
hvilken hellere, end foromtalte Gothers, paa hvilke saavel Navnet selv, fom 
alle andre foranforte Omsserndighever, saa vel passer sig? thi hvem erdet vel 
ubekiendt, at de Gother af fremmede Skribenter kaldes ogsaa Guthones og 
Gythones? og hvo vil ey lettelig sinde sig deri, at der hos vor Skribent kan i 
Steden for Gythones have indsneget sig ved en Skrive- eller Lcrst-Feyl, Sitho
nes? da de Bogstaver G. og S. saa meget ligne hinanden r den gamle. Skrivt, 
og da saadanne, ja endnu langt grovere, Feyl ere saa meget gicrngfe hos de 
gamle Skribenter (o). Enhver kan altsaa lettelig indste saavel Nodvendiahe- 
den, som Rimeligheden af nys omtalte Forandring af Navnet Sithones til Gy
thones, hvilken vil sames uden for al Tvivl, dersom man i et eller andet Mscr. 
af Taciti Virker kan finde Spor derefter: thi for Resten troer jeg ganffe vist, 
at ey allene ved, men og lange for Taciti Tider har de Gother boet paa vor 
Nordiste Halv-Se, som et Folk, der uden al Tvivl er det crldste her i Norden, 
i det mindste i Henseende til Navnet, som i de fyrste Tider vel har varer tllfalles 

for
(n) Potitantis i hans Chorographia Daniæ pag. 689. 0g 90. pagstkiaer Vgsa« t Ot Ved de

Sitboner hys Tacitum dc Morste cy har varet mecnte. C. Dankwerth vil i fin B».' 
Beskrivelse ever Slesvig og Holsteen giere dem til Teutones pag. 46, hvilket visse
lig <t> gaacr an. Endnu mindre kan det have Sted, at ved Taciti Sithones, Jnd- 
vaanerne i den gamle Stad sigtuna j Svcrrig ere meente, og ai Ovidius har sigtet 
til dem, naar han saa siger: Faftor. Lib. 3. v. 715.

„ Sithones & Scythico» longum narrare triumphos
Som Valin holder det for at Mre i hans Svenske Histories isik Deel, pag 72. 
Thi »cg kan ey begribe, hvorledes de her af Ovidio omtalte Sithones, som boede i 
Thracien, kan blive Jndvaancre i Gverrig.

(o) Det er herved i Besynderlighed at marke, at der hos de Latinske Skribenter gemeenli-
gcn findes at vcere brugt y i Steden for Gmkcrnes •» eller u, fom f. e. Thyle for 
Thule, Thyrii for Thurii 0. s. v. nisten overalt. Af Gutæ eller Guthones er altsaa 
for det forste giort Gythones, laaledcs som dette Navn findes endog at staae i en
deel Oplage af Pto/emici Geograph. Lib 3. c. 5. i Steden for Gothones eller Gutho
nes. Ligesom dette kan ogsaa her ticnc til Oplysning, at blant de Folkeslag, som be
meldte Ptolemæus sivtter paa den vestre Side af DeixcbFloden, naest ved de Buricr, 
navnes de Sidones, hvilke sidste, naar man holder ktolernrei Beretning sammen med 
Taciti, skal befindes ingen andre at v«re end dennes Gothini, saasom Naboer af tzp 
Oser og Burier. See Taciti Germania, og Ptolemai Geographia: Lib. 2. c. 4.

Ll
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for alle Norviste Folk, sårdeles dem, der beboede dea Sydlige Deel af vor 
Norden. Ligesom ogfaa Ptolemæi Vidnesbyrd lx), at de Gutæ og Daucio- 
nes beboede de Sydlige Deele af den (Tore Scandi ske Øc, hermed fuld« 
kommen stemmer overeens, og, noksom viser, andre Omstændigheder her ar for« 
biegaae, ar de Gother leenge for Taciti Uder har boet i Scandinavian: thi lad 
end være, ar Ptolemæus er en yngere Skribent end Tacitus, saa bliver der dog 
vel en afgiorr og vis Sag , at hin har rager sine Beretninger om vor Norden 
af langt ældre Skribenter, end som denne er, og vist nok ikke af nogen Rö
mers Skribent, eftersom man, om saa var, vel maane treffe noget Spor hos 
ham afMelæ, Plinii, Taciti og andre saadannes Beretninger, som. man ey 
finder , men rimeligst af en og anden blank de ældste Græste Jord-Bestrivere, 
og saadanne , Com har endog oæret ældre end Straba selv, hvilken Skribent han 
ey engang synes ar have læst eller fulgt, end sige de Romerste, da han trækker 
den yderste Parallel mod Norben ep, som Straba vil have det, giennem Hiber« 
men, men ester de ældste Graste Jord-Bestriveres, Eratofthenis, Pytheæ og. 
andre ftadannes Exempel, giennem Thule, hvilke sidste, som vel bekiendie i 
Alexandria, hvor Ptolemæus selv boede, denne ogsaa i andre Ting nodvendig. 
maa have fulgi , sær i dem, der angik sag langt bortliggende Lande, som dea
der laae i der yderste Nordem

§. 5-
Alt dette viser da, at Ptolemæi Gutæ og Taciti Gython-s; eller Sitho

nes maa være eet og samme Fvlk , og at man ey behover, ar tvivle om foran« 
forte Satzes Rigtighed, nemlig at der hos Tacitum i Steden for Sithones: 
bor læses Gythønes> af den Aarsag , at man ey finder de Gather ved de Ti* 
der at have boet her i Norden.. Jo visselig maa de baade da og for den Tid ha
ve boet der (q); og havde de. ey boet der da, fan havde de vel aldrig siden kom

mer

(p) See Ptoleniai Geograph, libi 2. caps 41 dr Germ. Mägna.

(q) Jeg veed vel, at endeel ville holde for, at Otiun har forst bragt de Gother' hid ind
i Norden med sig,, og at denne er kommen derhen længe efter Christi Lider; men jeg; 
troer og sikkert, at denne deres Mening; ingen Grand har,. og' at, om Oitin. ffulde 
med de Gother være forsi kommen ind i Norden: paa ven Liid, ti! hvilken Eccard, 
med endeel andre vil hensore hanr, saa kunde Ptolémxus ey have sat de' Gutæ paa 
Scandia* hvor de i hans Lid , ester bemeldte Sætning, endda, ep Milde base boet, 
eller i det mindste ey været der saa længe, at ham derom; havde kundet indhentt no- 
gen Kmdffab, om den ellers paa de Lider var at faac, hvilket er visselig aldeles 
ikke at formode.. Prø!emæus< har heller , som tilforn er erindrer, og siden videre stal 
bevises, taget sine Beretninger af de ældste Græste Jord - Beffrivere „ ftlgeligi «M« 
hans Gutæ have, boet paæ Scandi» 2 »300 sov Christi Fodsel.
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mel derind, hvorLandene allerede vare faa fulde afJndbyggere, og saa merglige 
Riger stiftede- fom Tacitus beretter, ar de GocherS Flowing didind efter hans 
Tider ingenlunde kan Have Sled, og del saa meger mindre, som man finder 
dem at have giorc store Udvandringer S or paa, men aldrig Nord efter, hvor 
desuden Indbyggernes Tilboyelighed fra de ældste Tider af, saavidt man kan 
spoere i Historien, har ve! verret at sende Folke-Sværme. fra sig, men aldrig at 
lage imod dein. Ligesaa vel derfor som Tacitus kiendte de Svioner, maa han 
og have kiendr deres Naboer de Gocher, og Disse derfor verre meenre ved hans 
Sithones. Men ar Ptolemæus, ffiont han har vidst at ncrvne de Gother eller 
Gutæ, Dog intet melder om de Svioner, Det viser kun, at hans Beretninger, 
som tilforner erindret, ere ingenlunde yngre end Taciti, eller tagne af Romer
ske Skribenter, og kan for Resten have 2de Aarsager til Grund, nemlig ar en
ten har De Svioner, da De Beretninger, som Ptolemæus har fulgt, ere for
fattede, ey boet paa vor Halv-Oe, eller i det mindste ey været saa mægtige og 
navnkundige, som de siden bleve og vare i Taciti Tider; eller og fordi dePhoe- 
nicier, fra hvilke de Græker har faaer Deres forste Kundffab om vor Norden, 
har fornemmelig kiendt de Vestlige Kanter af vor Halv-De, og derfor velfaaer 
Navn paa de Gorher, som boede henne ved Categat og mod Vester-Haver, 
men ey paa de Svioner, hvis Boepæle laae langt inde i Oster-Soen, og tilli
ge temmelig hoyt oppe mod Nord. Dog maae jeg tilstaae, at jeg anseer den 
forst anforre Aarsage for at være den rigtigste og rimeligste.

§. 6.
Af lige saadan Aarsage, og fordi Tacitus, som tilforn er viist, har faaer 

fin Kundffab om vor Norden fra De ostlige Kanter af Germanien, erdet tverr- 
imvd ffeet, at han vel har vidst at fortælle noget om de ostlig Kyster af vor 
Halv-De, men derimod sier intet om de Vestlige, hvilke han ikke taler det aller
mindste om i hans Germania, hvor det rette Sted, efter hans Anlæg, havde 
været at tale derom, dersom hans Kundffab havde strakt sig didhen, men rorer 
kun saa loflig ved dem, under der gamle Navn Thule, paa et gandffe andet 
Sted, hvor han taler om sin Sviger-Faders Agricolæ Bedr ivrer i Britan
nien, og ved den Leplighed beretter - (r) “ Ar den Romerffe Flode da forst om- 

Ll 2 „ kring-

(r) See hans Vita Agricolæ. Af det, som i næst foregaaende Capitel er anført i Anled
ning af Solini Beretning VIN de Gamles Reyse-Tnr fra Britannien til Thule, for
nemmelig i den zp.§. Not. O) og (a), kan man let begribe, hvorfor de Romere, 
som vare scm meget bange for det nregierlige Hav Norden for Elben eller Germa

nien,
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„ krmgseylede Kysten (af Britannien) ved det yderfte Hav, og kunde da for# 
„ sikkre, at Britannien var en Lie, samt opfandt og undertvang de Oer, 
,, fom de kalde de Orcadisse. Man fik og see Thule, hvilken Snee og Kulde 
„ hidindtil glemte af Veyen. Men de sige, at del er et dovent Hav, som 
„ er tungt at roe udi, og som Vinden derfor ey heller kan glare oprort Hvil# 
ke Ord i adskillige Henseender ere ret mcrrkvcerdige, og/ligesom de bekrcrste, 
hvad tilforn er anfort, give end videre Anledning til folgende Anmærkninger t 
i.) At det Foregivende, at de Orcadiffe Oer skulde af de Romere, under Key
ser Claudii Tog til Britannien, vcrre blevne undertvungne, som Math. Weft- 
monafterienßs i feer, og endeel andre berette, af foran forte Taciti Vidnesbyrd 
hefindes at veere urigtigt (s). 2.) At de Romere for Taciti Tider, har ey en
gang til visse og fuldkommen vidst, at Britannien var en Oe; forstaae af egen 
Erfarenhed og efter Kundskab, som man med Sikkerhed kunde folge: thi i an# 
Den Henseende bliver det vel heel urigtigt, at den Sag har vcrret de Romere 
faa lange ubekiendt, da alle Grasse Skribenter eensstemmig berette, at Bri
tannien var en Oe, og de aldre Romerske selv udtrykkelig bevidne det samme, 
saasom J. Gefar, Mela, Plinius og flere. Men Sagen er, at det har, som 
tilforn er erindrer, varet Tacito fornemmelig derom at glore, at hans Fortal# 
king kunde grunde sig paa tilforladelige Efterretninger, og sikkre, i sar hans 
egne Tiders Erfaringer; hvorfor han har gaaet de andre forbi, og ey villet hol
de sig til dem, som ey saa sikkre at lide paa: Af hvilken Aarsag og Anledning 
han ogsaa 3tue) siger, at lige indtil Agricolas Tider havde Thule formedelst 
Snee og Kulde varet ssiult og forborgen. Ey fordi man jo fandt nok derom 

. baade

i ttien , korde vove ak komme saa langt Nord om Britannien , at de fik Thule eller 
Norge at see, nemlig den Qmsttrudighcd, at de i Anledning af at undertvinge de 
Orcadiste Ser, vare just komne i de Farvande, over hvilke de Samles sædvanlige 
Tur tik Thule havde faldet, og font altsaa ikke kunde forekomme dem saa meget far
lige; men at de ey har vovet sig langer eller lige til Thule, deri har den Indbild
ning verret Aarsag, som de Phoenikicr, for at fliule deres Handel paa Thule, hav
de vidst at binde Folk paa Ermene, og som man af Taciti Fortælling tydelig seer, 
at de Romere endda vare indtagne af, angaacnde Havet ved Thule, at det var tykt, 
ligesom levret, eller som sisrknet og sammenløben Melk, saa man ey kunde komme 
„ der igiemrem: “ DitpecU cft & Thule, siger Tacitus, qvam haétemis nix & hiema 
„ abdebat Sed mare pigrum & grave remigantibus perbibent , ne ventis qvidern 
,, proinde attolli

(s) Med Taciti Vidnesbyrd stemmer herom og fnvenalis overeeus, naar han siger: Satyr. i. 
*■ Vi i(jOi - - - - - “ Arma qvid ultra

,, Littora Juvernæ promovimus, & modo captar. 
n Oreadas, & minima contentos notie Britannos-f<--- 
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baave i endeel Grcekers og Romeres Skrrvrer, men allene af den Aarfag, at 
de Romere paa deres Soetog Norden omkring Britannien og til de Orca« 
disse, ja, som venteligt er, ogsaa til de Hetlandffe Aer, fra hvilke var den 
korteste og stevvanlige Overfart til Norge (t), vare selv komne da forst saa lange, 
at de havde feet Kysterne af nys bemeldte Landssab, fom de Gamle kaldte Thu
le. Hvis Beretning, angaaende Havets Bessaffenhed omkring ved bemeldte 
Kyster, han 4de) tilkendegiver sig at have fulgt, ved at bruge Ordet perhi
bent (u). Ligesom det og meget vel kan vcrre, at de Romerffe Soldater og 
Skibsfolk, som vare med paa foromtalte Ag, har enten ladet saadan de Gam
les Beretning om bemeldte Hav, ogen Slags Frygt, indbilde sig at see og 
mcerke Ting, som virkelig ey vare til, etter betient sig af den gamle vedtagen 
Indbildning derom til at binde sig selv og andre noget paa Ermene, og til en 
Unvffyldning for at de ey kunde eller torve komme videre.

Alt dette er faa meget mere rimeligt, fom det ey allene stemmer ovemus 
med Ersarenhed og Mennessens scrdvanlrge Studs Bessaffenhed, men og med 
hvad Tacitus paa et andet Sted beretter (v) om Aarsagen, hvorfor de Rome,

(t) See hvad nyelig tilforn herom tt erin-ret under not. (r) og det nerst foregaaende Ca-
pitel. § 29. Not. (u) og (->).

(u) Hvorved han og giver at forstaae, at de Romere havde ey selv befeiket dette Hav eller
vare komne Thule faa wc, at de havde naact didhen: thi han gier tydelig Korffiel 
imellem at have feet Thule, hvilket han udtrykkelig tillegger de Romere, og imellem 
Kuudssaben om bemeldte Hav, hvilken ha«, ved at forandre Talcmaaden, og hrtte 
Ordet perhibent til, bevidner at de havde fra andre. San man heraf kan sikkert 
putte, at de Romere ey ere den Gang komne til vor Norden, Og naar det da e» 
er fleet, faa er det vist nok ey heller sseet enten for eller siden.

(<O See hans Germania, paa det Sted, hvor han taler om de Folke-Glgge, fom boede 
ved og Norden for Rhin - Strommens Udlob, faint omkring de store ^nd-Soer, 
som der vare (i det nu varende Holland, Dest- og Ost-Frissand omtrent,) og „leider 
ved ven Leylighed, at de Romere havde ey allene med deres Floder bejeilet bemeldte' 
Soer, men og forsogt at beseile det store Hav selv paa den Lånt: Ipfom qvin eti
am Oceanum il!a tentamimns. F Igelig kan ved den Occam is. som de Romere ecn- 
gang, under Drufii Anftxfel forsogte at deseikr, men hvilket ingen ester ham torde 
vove, join Tacitus videre beretter, cy med nogen Rimelighed forstaaes det store De- 
Per-Hav mellem Jylland famt Norge og Britannien, men allene den Deel deraf, som 
swder op til den Nordvestlig Kant af Tydssland, sonden for Elvenli Norden for hvil
ken Dr ufus ey kom med de Romeres- Flyde.
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re, som Dog havde Deres Skibs-Flove i Nord-Soen ved Ems og Vesmn, ey 
videre undersogte og beseilede bemeldte Hav, naar han saa siger: „ Vi har end- 
„ ogsaa forsegl at beseile der store Hav selv, og har Regtet giort bekiendt 
„ blandt os, at der endnu vare Herculis Stener at finde, enten nu Hercules 
,, er kommen didhen, eller vi ere komne i den Vane, at vi kalde alt hvad som 
,, er stort og prcrgtigt, efter ham. Drufus Germanicus havde og Mod nok 
„ og Dristighed (til at forsege det), men der store Hav hindrede, at man ey 

kunde giere Undersogninger baade om der selv, og om Hercules. Stray 
derefter var Der ingen, som mere forsegle derpaa, og syntes man ar vise mere 

„ Hellighed og ZErbsdighed ved ar troe Gudernes Giexninger, end ved ar ville 
„ udforste Dem Hvoraf tydelig kan stionnes, at de Romeres Skibsfart i 
Nord-Soen har fra den Kant af ey gaaet ret vidt, men kun bestå aer i et For- 
sog, hvilket og kon;mer overeens med andres Vidnesbyrd og med hvad herom 
tilforn er erindret (x); At de Romere har kun ved Rogtet hort noget berette om 
Herculis Stotter i Norden ved der store Hav, og folgelig har De aldrig be# 
seiler Sresund, eller Bugten imellem Lindesnas og Skagen, hvor Hercules 
Stotcer her i Norden maa soges (y), om de Ler nogensinde har varer 

til

(x) See -et 2det Cap. i denne Afhandling §. r not. (f). §. s. not. (in); betzdle Cap. 
§. I8> og det gtc. §. iz.

(y) Thi da her tales om Herculis Gtstter, kan derved ey v«re meent Kullen, i Skaane 
allene, som og synes at vare et dertil alt for ubetydeligt Sted: da det er 'rimeligsi, 
<i£ naar de Gamle vilde give visse Steder her i Norden Navn af Herculis Stotter, 
maattc de dertil udtage dem. font for de Soefarende vare de nicest bekiendtr og be
tydeligste, de fornemste og stetste mod det store Hav sig udstmkkende Forbierge, og 
font incest lignede de egentlig saa kaldte Heredis© totte. Hvilket altsammen enhver 
vel lettcliq seer at paffe sig langt bedre paa de af os ovcunKvnte 2de Forbierge, dec 
fra ade store Landsimkningcr lobe langt ud i Havet mod hinanden, end paa noget an
det Sted her i Norden: Ligesom og dette tit videre Oplysning er at merke, at be 
Gamle have sat Herculis Stotter og flere Steder, end ved det Gaditanske Sund. 
See Mmciani Heracleota Periplus Maris externi p. ig. Hvor han taler Olit Hercu
lis Ststter i Sufiana; og at de derved ey have forstaact Land-Qddcne paa begge Gi
der af visse trange Sund men hsye Bierge, hvilke med et Forbjerg strakte sig ud i 
Havet, font Scymnus Chius forklarer det in Periegefl p. II. 12. Ligesom og Atlas 
fflint Æthna ere kaldte c«li column«. See Evftathii Commentar, til Dionyfii Perie- 
gefin p. 46. edit. Opporitti. Og Dionyfius selv taler Oltt Bacchi Støtter i den yder- 
sie Kant af Verden mod Aften, ligesom Herculis mod Vesten. See loc. tit p. kyo. 
Over hvilket bemeldte JEvflathius gisr den Forklaring, at nys omtalte Bacchi Stotter 
siode paa de Indianers yderste Bierge yderst ved Havet. Saa at folgelig de 
Gamle, naar de vilde give noget Sted her i Norden Navn af Herculis (Støtter, 
maac nsdvendig derved have meent, ey en Land-Odde beliggende langt inde mellem 
Åerne, men hsye Forbierge ved det yderste -Hav mod Norden.
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til (2); Og at de Romere har ansett del store Hav, Norden for Germanien, som ret 
forunderligt og forssrcrkkeligt, og for et Sted, hvor Guderne i sar lode see saa 
store Prover paa deres forundringsvardige Gierninger, deels i Henseende til 
dets forfcerdelige Storhed, og dets heftige men dog ordentlige Bevcrgelse, jeg 
mener dets Ebbe og Flod, hvorved det, ligesom et levende Kreatur, trak sin 
Aande frem og tilbage (a), en Ting, som var de fleste Romere aldeles ubekiendt, 
men som de havde havt store og svrgelige. Prover paa, ved Skibbrude og an
dre Uleyligheder (b), under deres Krigs-Toge i de nu saa kaldte Forenede Ne
derlande og den Nordvestlige Deel af Germanien , hvor Landenes Beskaffenhed 
gav det Leylighed, frem for paa andre Steder, at vise sin forfardelige Virk
ning, deels ved ordentlige og undertiden ved storre, imellemstunder indfaldende 
heftige Overfvommelser (c); Deels i Betragtning af dette Havs formeentlige 
Tunghed (d), samt kveragtige og sammenstorknede Vand (e), som giorde det 
forstieiligl fra alle andre Hav; Og endelig formedelst Solens bestandige Skin 
over bemeldte Hav- en for Romere og Grceker ev mindre merkvcerdig og forun
derlig Ting, som bragte dem paa den Tanke, at denne Guddom havde der sin 
Boligr og flere Guder med den. Hvvrvmlacitus. ibland andet saa raler (f): 

>y Paa

(e) Tacitus synes selv at kalde dette' i Tvivs. Men efter den gjorte Forklaring kan de' 
Gamle have havt god Anledning ti! at satte Herculis Stotter her i Norden, om 
end Hercules selv ci) er kommen didhcn.

(a) Det er ey rimeligt, at denne Havets forunderlige Bessaffcnhed kan have givet Anled
ning til Pytheæ Snak VM Hav-Lungen i det yderste Hav mod Norden, hvor de 
Gamle, som man blank andre kan see af Orphei Argonaut, v mg, have forestillet 
sig eet eller flere store Hav-Gmlg at virre, af hvilke , som af en Lunge, Havet til 
visse Tider blev indtrukket, og igien udblast.

(b) See Taciti Beskrivelse over det Gcrmanlske Havs Raseric i Anledning af de Skib
brud, som den Romerske Flode under Germanici Anførsel lecd omkring ved Ems- 
Floden. Annal. Lib. 2.

(c) See' Plinii Hiftor; Natur. Lib; 16. og hvad videre om: denne Sag' er anført i det 2det
Cap. af denne Afhandl. §. io. not (x).

(cl) Hvorfor de Gamle kaldte' det Mare: pigruin,. Saturnium , immobile , mortuum &c.

(e) Herover har det faaet Titel af mare congelatum , Amalchium &c;

(s) See hans Germania i at anføre dette Sted af Tacito følger jeg det gamle Msst^ 
som Vosfius beraabcr sig paa i hans Anmærkninger til Melam Lid; 3. c, 3. lin. 3"j, 
Hvor i Steden for hvad almindelig lases hos Taciturn paa dette Sted: Extremus 
cadentis jam Solis fulgor in ortus edurat, staacr: Extremum' radens jam Solis fulgor 
in ortus edurat &c. See Gronovii Mela p, 795,
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„ Paa hin Side afde Sumner er et andet, det tunge og ncesten ubevægelige Hav, 
, hvoraf man vil troe at Jordens Kreds omringes og indflmtes, af den Aar- 

sag at Solens Skin, mod Slutningen (naar den nemlig er fcrrdig at gaae 
„ need) stryger (allene langs Haver) og bliver bestandig ved indtil dens Op- 

gang, med faadan Klarhed, ar den gandste dover Stjernernes Glands. 
„ Man legger end videre til, efter hvad man vil overtale sig til at troe, at man 
„ kan hore Lyden af den, naar den kommer op af Havet, og see Gudernes 
,, Skikkelser samt Straalerne omkring dens Hoved. Didhen strakker kun 
„ Rogret sig, dog ophorer Naturen der ikke,, (g). Saa man heraf seer, ar 
de Romere har den Did giorr sig tildeels den samme Indbildning om Solens 
Nedgang her i Nord, fom de gamle Grcrker og iblanr dem Pofidomus. har 
havt om dens Nedfart i Haver ved Spanien, nemlig at den gav en Gusen 
fra sig, ligesom en Hvinen og Hvisken i Haver nsar den der i fin Ned
fare til Bunden udflukres. Hvilket Strabo bevidner sig at have erfaret ar 
virre Logn (h),

§. 8.
Dette er det fornemste, som vi af Taciti Beretninger har kundet' udtrek

ke , vor Norden egentlig angaaende. Er og ander, som endnu kan hore did hen, 
stal til Slutning folge med, naar vi i Forveyen, hvilket ril Oplysning af dette, 
vg endeel andre tilforn anforte Dug vil verre sornodem, har giorr nogle'almin
delige Betragtninger over Taciti Germania, dog kuns kortelig, og uden at 
ville i mindste Maade betage andre deres Mening, da enhver i saadanneTing 
maa have Frihed til ar Comme efter beste Indsigt. Mig synes derfor, ar efter
år Tacitus har fastsat Grendferne af Germanien, nemlig mod Sonden og mod 
Vesten tjl deels, Donau og Rhin-Srrommen, mod Osten de Sarmater og 
Dacier, fra hvilke de Germanier bleve skildre ved store Bierge, (i) eller ind
byrdes Frygt, og paa de ovrige Kanter der store Hav, som indbefattede store 
vide Havbugte og uendelig store Kier, og hvor man nylig, i Anledning af 

den
(g) Dette er vgsaa efter nys bemeldte Msst, hvor l Steden for det almindelige: Muc ns. 

qve (ct fama vera) tantum natura, hvilket ma» let kan skisune at v«re urigtigt, 
l«ses: illuc tisqve ut fama, non tamen natura.

(h) See hans Geographia Tom. i, edit, Cajuubonl p. 202. 203.

(i) Han mener uden al Tvil det store Sevo-Bierg, hvorom vi i nasiforcqaaende Cap. 
udforlig have handlet, og som af endeel ester de, ved den sstlige Kaut af famine boem 
de Folk kaldes de Sarmatiske Merge.
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den der tørre Krig, havde tort tit kiende endeel Folk og Konger, og efter# 
at han Derpaa kortelig har anfort de Germaners egen N7ening om deres Her- 
koinft, nemlig: „ At de i deres Vers og Sange vidste meget ar tale om den 
„ Gud Tuifto, som var fodr af Jorden, og hans Son Man nus, som deres

Folkes Stamme'--Fcedre og Stiftere, hvilken sidste de tillagde tre Sønner , 
„ efter hvilke de, som boede ncest del store Hav bleve kaldte Ingxvones, de som 
„ boede i Midten Herminones, og de ovrige 1 (Uvanes. Dog paastode nogle, 
„ ester den Frihed, som man bruger i saa gamle Ting, at (den) Gud (K) havde 
„ flere Sonner, og ar (ver vare) flere Navne (i) paa (det Germaniffe)Fvlk, 
„ saasom de Marser, Gambrivier, Svever, Vandalier, hvilke vare de rette 
„ og gamle Navne „; Saa gaaer han, naar han tager sig for ar bessrive et 
hvert Folk for sig (m) hele Germanien^igiennem efter de 2De Floder Rhin og 
Donau, som man rydelig kan see af diste hans egne Ord, hvilke forekomme 
midt i hans Beskrivelse over Folkene i Germanien: „ Ligesom jeg nylig tit# 
„ forn har fulgt Rhinen, saa vil jeg nu folge Donau,,, og begynder med 
forst opncrvnte Flod Rhinen, fra de Heluericr, som boede ved dens Udspring, 
hvorfra han gaaer ester Turen alle de Folk igiennem, som boede Norden og 
Osten forven, indtil dens Udlob, hos hvilkende Frister boede, og hvor De 
overmaade store foromtalte Lugte og Søer vare, hvilke de Romere, som 
han selv siger, havde heseilet med deres Floder, og derved nylig giert dem 
sig bekiendre (n).

§. 9‘
(k) Nemlig Tuifto, som han allene kalder Gud.
(l) Nemlig end de nysopregncdc: Jngævoner, Hcrminoncr og Istævoner. Hvorved er at 

mærke, at de Gcrmanier selv, som Tacitus udtrykkelig siger, antoge ßdst bemeldte, 
som rette og ægte gamle Ravne paa de tre Gcrmanistc Hoved-Nationer; Men der
imod synes de andre, som han siden opregner, kun af Fremmede, fordi de fandt 
disse Navne ogsaa at være store Folkes Navne i Germanien, at va-re udgivne for de 
Gcrmaniers rette gamle Navne, estcrsoin de mecnte, at man i saa gamle Ting kun
de bave Frihed at domme derom, som man best syntes. Saa vidt jeg stisnner, 
troer sig og, at dr tre fsrst bemeldte Nationer har kun verret rette og ægte Ger
manier, men de andre ikke. Hvorom maastee nu-tre paa et andet Sted.

(m) Eftrrat han i Almindelighed har talt om deres Sæder, Rcgieriugs-Maade, Guds- 
dyrkelse, Giftcrmaale og saa videre-

(u) Hvor man stal stude de latos linus & insularum immensa spatia igien, som Tacitus 
omtaler i Begyndelsen af stn Germania, det forklarer han selv best, naar han strax 
legger til, at de Romere ved deres X?aaben havde nylig lært at kiende de Steder, 
og siven nesicn igientager samme Bcstrivelse derover, hvor han taler om de Frister« 

M m Lande
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§. 9.

Efterab Tacitus har glort denne Tur mod Vesten / faa vender han sig 
derfra mod Norden (o), og opncrvner de Folk, som boede Rorven for dr 
for opregnede, forst dem t den store Baynmg af Lander eller Bugt af 
Germanien (?), som strakte sig fra der nu vcrrende Ost - Friesland om
trent (q), og faa videre Nord og After paa, alt indtil Elben: Thi ar 
bemeldte Taciti ingens flexus, som siden af ham kaldtes Sinus, og i hvilken 
han simer de Cimbrer langst Nord mod Havet, har strakt sig langer ud mod 
Norden, end som sagt er, det er noget, fom jeg neppe kan overtale mig til ar 
rroe, naar jeg betanker , at Tacitus ikke med et reneste Ord melder noget om 
den Cimbrisse Halv-Ae, en Omftandighed, hvilken noksom viser, at den ey 
kan have hort til bemeldte hans Anus, i hvilket de Cimbri boede, men maae 
have varer de Romere i hans Tid endog af Navnet nbekiendt (r); og at Strabo 
hvilket er Det fornemste, fatter udtrykkelig alle de Folk, fom Tacitus henfom 
ril ostomralte Bugt, naar man undtager de Fofer, som Strabo ey navner, 
Sonden for Elben, imellem den og Rhinen. Saa man deraf med god Foye 

kan

Lande ved og Norden for Rhinen' Saa han derved har mmit deels den Nordvest
lige Strandkant af Germanien, deels de uden for famine ligaende Ser, som og Pliv 
nius bevidner, at de Romere havde giert sig bekiendte ved sine Vaabcu. See denne 
Afhandlings zdic Cap. z og 19 §§. Følgelig kommer ikke betle enten de DansteSer 
eller den ovrige Deel af vor Rorven noget ved.

(o) Dette sees tydelig af disse hans egne Ord: Haftenns- in Occidentem Germaniam no- 
vimus. In Septentrionem ingenti flexu redit. Og i denne Flexu fatter han ferst 
de Lh»mer neesi hos de Frister, hvilket Folkcs bcgqe Nationer han udtrykkelig 
siger at have boet hos Rhinen nttti! Havet, samt omkring endeel store Soer. Alt- 
faa kan de Chancer ey heller have boet ret langt fra Rhinen.

(p) Thi hvad han tilforn har kaldet Flexum, kalder han strax derefter Sinum, naar han 
siger: Eundem Germania: Sinnt» proximi Oceano Cimbri tenent. Andensteds kan man 
med ingen Rimelighed henfsre dette hans Eundem Sinum, da han aldrig tilforn har 
Ntkvnet noget Sinum. Vil man ellers her rillige erindre sig hvad i Wstforegaaendc 
Cap. i denne Afhandling Cl1 anført om Plinii immenso Sinu Codano §. 12. 15., faa 
stal man lettelig kunne indste hvad der har givet Tacito Anledning til at stme de 
Chancer, Cimbrer og stere in Flexu & in Sinu ingenti.

to See Videre herom Mcufonis AJtlngli Karter i hans Frifia antiqva;

(r) Jeg mener i Henseende ti! deres egen Kundffab og Erfarcnhcd: Thi efter aldre Gra
ste Skribenter kunde de Romere og Tacitus vel have vidst at i ceonc ben, hvis dm 
ellers i hans Tid havde mm bekicubt, og hans Cinröri der boet.
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kan slum, at Tacici Cimbrer kan neppe komme til ar boe nogen andensteds, 
end Sonden for Eiben, nwrmest op til den , og endnu mindre de Cheruscer og 
Chamer (s). Den Omstændighed derfor, fom Tacitus äussrer om de Cim
brer, og om hvilken man har vceret af faa ulige Mening, nemlig at „ de Cim« 
„ brer vare nu vel er ringe Folk, men stor deres ZEre, og at man havde enk 
„ nu tilovers mange Kiendetegn, at det gamle Stegte om dem var fandt, 
,, nemlig de Leiere og Rum, fom man saae efter dem ved begge Aabredde, og 
„ hvoraf man kunde kiende hvor stort og talrigt et Folk de havde verret, samt 
„ stimme hvor vidt det stod til troende, at de havde fort faa stor en Krigshår i 
„ Marken,,, denne Omstcrndighed, siger jeg, kunde synes allerbest at passe sig 
paa Elben, faa at »eb utraqve ripa maatte forstaaes dens Bredde, og at de 
Cimbrer hos den havde opsiaaet deres Leyer, da deres store Udvandring stede. 
Men jeg tøv, dog andres Meening i al tilborlig LEre, hvilke kan forstaae Tin
gen bedre end jeg, her paastaae, at naar man vil tage Taciturn selv til Raads 
med sig herud!, kan ved Ripa paa dette Sked eyaudec forstaaes) end det, som 
Tacitus paa mange andre Steder derved nmner, nemlig Ripa Rheni, saaledes 
fom han selv Udtrykker sig, naar han siger (t): Ajciburgtum in ripa Rheni fitum, 
men bruger ellers som oftest Ordet Ripa aliene, som paa folgende Steder: Pro- 
„ ximi ripie neghgenter. ulteriores exquifitius (u); Proximi rip<e & vi- 
„ num mercantur (y); Batavi non multum ex ripa, fed infulam Rheni am- 
„ nis incolunt (x); Hermundurorum civitas, fida Romanis, eoqve folis 
Germanorum non m ripa commercium, fed penitus, atqve in fplendidis- 

Mm 2 fima

(s) Dette gier ogfaa, at Ven Indvending cy kan holde Stik, at der fbr de Cimbrer er in,
gen Plads Sonden for Elben at boe i, hvis man der vil fatte dem, eftersom de 
Chan er efter Taciti £)vö: Tam immenfum terrarum fpathim non tenent tantum, 
fea & implent, havde den hele Strikning inde: thi VIN man end vil fatte, at Taciti 
fpatium bør udstrarkkes saa vidt, hvortil icg dog ingen Fornødenhed seer, faa er det 
alligevel en vis Sag, at de Cimbrer have i Strabonis Tioer boet tillige med de Chan
cer og flere Folk Sonden for Elben. Kunde de i Strabonis Tid have Rum der, 
hvorfor ikke i Taciti?

(t) See hans Germania cy langt fta Begyndelsen.
(u) Ogfaa i hans Germania, hvor han taler om de gamle Tydstes Klædedragt af Skind, 

hvori de holdte sig nettest som boede langt fra Rhinen, eftersom de ey kunde handle 
sig andre Kleeder til, hvilket de kunde, som boede Rhinen normest.

(v) Dette staaer ligeledes i hans Germania, og maa nsdvrndig forstaaes om Rhinen.

(k) Ogfaa dette paa bemeldte Sted, hvor Skribenten kort foran tvende Gange navner 
ripam Rheni.
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fima Rhætiæ provincial colonia (y). Paa hvilke Stever Ver overalt ufeyl« 
bärtigen menes Ripa Rhem eller Aabredden af Rhin«Srrsmmen, hvis Sonvre 
og Vestre Sive, som ve Romere holvte besat, Tacitus og kalver Ripam no- 
ßram (z) •> Saa dec derover vel maa blive en rigtig Sag, at ved foranfom 
Ripa utraqve maa forstaaes Ripa Rh-eni , og dens begge Aabredde, og at Ve 
Cimbrers fpatia og caftra, som Tacitus omtaler, der og ingen andensteds maa 
soges ; Allerhelst da der er en bekiendt Sag , ut de Cimbrer paa deres Udvan« 
dring har giorr et Tog over Rhinen ind i Gallien , og man, hvilket endnu er 
mere, hos J. Cæfarem finder tydeligt Beviis for , at de Cimbrer, da de toge 
Veyen til Italien, har hos Rhinen efterladt sig deres Trods, og til dens For» 
svar 6000 Mand; nuur det saa heder (a) ,, De selv (de Attuatici ) nedstam« 
„ mede fta de Cimbrer ogTeutoner,som Du de vilde tage Veyen over til vor Provin- 

ce og Italien, lode deres Trods, som de ey kunde bringe ufsted med sig, tilbage 
„ paa denne Side uf Rhinen, og ril sammes Forsvar 6000 Mernd as deres

Folk „, hvilke formodentlig maa have stauet fc en forstandset eller beserstet 
Leyrda de vare t et fiendtligt Lund.

§. ia

Fru de Nordlige , oven for Rhinen mod Vesten boende Folk,, gnuer Ta
citus til dem, som boede mod Osten og Norden for Elben, strikkende sig hem 
ril de Steder i Germanien , som vare de Ronrrre mest ubekiendre (b), hvilke 
Folk hun ullesammen indbefatter under Det Navn uf Soever, hvorefter han og 
kalder Aster-Soen dec Gvevifte Hav. Fra dem kommer han til de oven og 
Norden for Donau boende Folk , og forst de Sydligste og mest bekiendce bland 
dem, de Hermundurer (c), hos hvilke Elben en Flod, som tilforn var meget 

berømt,

M See og oftanforte Sted', hvor Taciti Mening er, at det var de Hermundurer' tilladt 
at komme med deres Varer ind i de Romeres Lande, da det derimod ey var de 
ovrige Tydske tilladt at drive Handel uden hos Bredden af Rhinen.

(ty See hans vita Agricolæ, hvor han og taler onr den. Handel, som de Romere hos 
Aabredden as Rhinstrsmmcn forte med de Tydste'

(,) See 7- deforis Commentariorum. Lib. 2. Cap; 29.

(b) Hxc qvidfem- pars Svevortun in Secretiora Germania porrigitur; siger han ih Germania.

(c) Det er mcerkcligt hvad Tacitus, beretter om dette Folk, at de vare de Romere saa 
' scerdcles tree, oq at de Romere havde fortrolig Omgang, med dem, frem for med

andre Folk. Hvilket viser, en lang; Bekiendtstab paa begge Cider, og glor det heel 
rimeligt,
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berømt og bekrendr, men man nu allene hørte n«vne, (d) havde fit Udsring, 
samt de jævnsides hos dem og videre hen mod Donau boende Narifcer, Marco« 
maner og Qvader, hvor den yderste Kant af Germanien var paa den Side (e)z 
og endeel flere, hvilke alle havde deres Boepale Sonden for den lange Sierg« 
Grrcekning/ som flkar Gveviett rgiennem (f), og for den storste Deel, som 
vor Skribent udtrykkelig bevidner, ved og paa samme, eftersom han samer 
dem imod de paa hm Gide af bemeldte Bierge, mod Norden nemlig , boende 
Folke-Slag, forst de Lygier, hvilke blank de ncestgrcrndfende indkoge den vidt- 
loftigste Strcekning, derpaa videre mod Norden de Avrhoner, og endelig tet hos 
Havet de Rugier og Lemovier, men i det store Hav felv de Svioner, Vesten 
for hvilke ligesom de Sithones, eller rettere Gythvnes, havde deres Boepcrle, 
og med dem ©vevine Ende, faa borde Øften for dem de Men de vi
dere der Osten for, mod Sonden og Norden, boende Peucicrer, Venever og 
Fenner, bevidner Tacitus sig ey ak vide, enten han stal giore til Germaner el
ler Sarmater, og flutter endelig med endeel Fabulose Folk, der ssulde boe mod 
Norden, saasom de -Hellufter og Oxioner, hvilke man foregav at have Men« 
nesse-An sigter, titen deres ovrige Lemmer at ligne vilde Dyrs. Hvilket han, 
fom noget, man ey havde den behorige Underretning om, overlader andre 
M domme udi.

§. ir.
Dette er det fornemste Zndhold af Taciti Germania , faa vidt vor Sag 

er angaaende, og faa vidt jeg kan st'ionne, den retie Sammenhæng af hans Be- 
Mm z skrivelse

rimeligt , at de Hermnndurcr har vEret de samme font de ellers saa kaldte Hermino
nes, og at de Romere efter disse har givet alle Tydste Navn af Germani ; as hvil
ken Mening og Leibnitz er i Fortalen til hans Scripteres- Rerum Brunvicens:.

(«i) Albim in Hermunduris oriri, non recté Tacitus. Fons' Egrse pro Albis; ©icfc 
Letbnitz paa nys bemeldte Sted. Ester de snevre Grtrndser at domme, inden hvilke 
de Hermunvurer i Taciti Tid vare indfluttede , kan denne store Mand vel have Ret 
heri; Men uden al Tvil har dog de Hcrmundurer engang tilforn strakt sig saa. vidt 
Nord og Asier paa', at de, eller en Folkestrrd af dem, har boet ved Elbens Udspring 
Thi fra et saa bekicndt Folk, som de Hermnndurcr vare for' de Romere, maatte disse 
dog vel have de beste og stkkerste Efterretninger;

(e) Eaque velut Germania Frons eft, qvatetius Danubio pergi tur;1 siger Tacitus.

(f) Her have vi Plinii overmande stor FieldstrLkning, Sevo kaldet, og et tydeligt Beviis 
for, at de Gamle have anseet Gcrmamen, i seer dens nordlige Dele, for at have 
vtrret iennemstaaret as en sammmha-ngende lang Field-Ryg. Saa man aftlaa tot 
den Skyld ey behovet at sage ester ^-Bierget paa nogetaudet Sted.
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ffrivrlse derover, hvoraf jeg til videre Oplysning endnu vil udtrEe folgend- 
Poster, som man i det fvregaaende har maaktet gaae forbi, for ey at afbryde 
for meget Materien, nemlig (i) at Taciti Inddeling af alle Germaniens Folke« 
Slag i tre Hoved-Nationer, er uden al Tvil rigtigere end Plinii (g), som gior 
disse til fem, og at de Peucierer og Bastarner paa den ene og Vindiler paa den 
anden Side, har enten varet Grene af en Hoved-Nation, eller rettere enBlan- 
ding af Germanisse og andre Folk, (rdet) At deres Mening er uden al Tvivl 
rigtig, som anser det Svevisse Navn for almindeligt (k), og at vare brugt til 
at betegne alle Nordisse Folk i Germanien, ligesom det Germanisse synes i Be
gyndelsen kun at have varet almindeligt for de Sydlige Tydsse: Thi derfor har 
Sster-Soen heller faaet Navn af Mare Svevicum, end Germanicum, og der
af kan man begribe, hvilke Svever det maa have varet,, som efter Taciti Be
retning (i), opsnappede til Sses de af de Romeres Krigs-Tieneste forlobneUst- 
pier, hvilke vare gangne om Bord paa nogle Skibe, for at komme deresWey, 
nemlig enten de Svioner og Gythoner, til hvilke man seer at Tacitus har ud
strakt det Svevisse Navn, eller rettere Norsse Soe Rsvere, eftersom Tingen 
tildrog sig Norden omkring ved Britannien, hvilke man, som ubekiendte, og 
font man intet Navn vidste paa, har derfor givet Navn afSvever. Men i der 
vorige gaae de (zdie) visselig alt for vidt, som ville mene, at det Svevisse Navn 
har strakt sig lige til Rord-Eap, da saadant er gandsse ubevistigt, og grunder 
sig allene paa foromtalte vrange Forklaring over Taciti Sithones, men for Re
sten stal man ey kunne godtgiore mig, at enten det Germanisse etter Svevisse 

Navn

(g) See herom noget mere i den fvregaaende 8bc §. not. (1) i dette Cap.

<b) Blant disse maa jeg her i Særdeleshed navne vor bersmmclige Salig Etatsraad 
Gram i Fortalen til Mallen Limb. lit. og Hr. Institsraad samt Professor, Ancher- 
f<?n i hans Origin. Daa, i Part, 4 Cap. p. 75.

(i) See hans Vita Agricplæ. Mig synes ogsaa heraf temmelig vel at kunne forklares hvad 
Pompon. Mela, til Beviis, at de Nordlige Kanter af Asien knude omkringskiles lige 
indtil Indien, ansorcr efter Cornelii Nepotis FortMing om endeel Indianer, som ved 
Storm guide vare fordrevne fra Indien, lige til Kysterne af Germanien, og siden 
af de Svever« Bonge fordrede Q_- Metello Celeri den Romerffe Proconsul i 
Gallien. Hvor Voflius j Sleben for Rege Svevorum vil at den skal leeses: Rege Ba- 
torum, og Bæti at wc de samme som Batavi. Men som mig synes uden nogen ret 
tllstmkkelig Grund, da der overalt hos Plinium, som og ansorcr samme Historie, 
lKses Res Svevorum, men hverken Rex Baetorum eller Rex Bojorum, eller Rex Lydo
rum , som endeel hos Melam har villet likse. See Pomp. Mela de Situ Orbis. Lib. 
Cap» 5. lin. 75.
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Navn har strakt sig engang' ril Norge, end sige til Nord-Cap (k). Ligesom 
man og (4de,) naar man noyes betragter Taciti Germania, stal tydelig finde 
Rigtigheden af hvad vi tilforn har erindrer (1), nemlig at han har nogenledes 
kirndr de Gstlige Dele af vor Halv-Oe, og faaet den Kundstab fra de Ostligr 
Kanter af Germanien, men derimod intet vidst om den vestlige Deel af bemeldte 
Halv-Oe: Thi i Steden for at Tacitus veed at opgive er hvert Folkes Boepcrk, 
det ene efter det andet, hvilket har boet ved og paa Biergene, hvilke ved Soen, 
og hvilke paa Åerne i Haver, naar han raler om de ostlige Kanter af Germa
nien, hvilket han ligeledes glor i ar opregne Folkene i den Vestlige Deel af be
meldte Land; Saa finder Man derimod ey Den mindste Todel hos ham om ale 
faadant, hvor han raler om de Svever og hvad som laae Norden for Elben (m), 
men han anforer kun Folkenes Navne tillige med nogle andre Omstændigheder 
om endeel af dem , uden at bestemme deres Beliggenhed mod hinanden, og uden 
at melde det mindste, angaaende hvilke af dem boede ved Soen, hvilke leengere 
op i Lander, og hvilke ved Bierge og Floder, til Tegn og Beviis, ar han har 
vidst langt mindre om dem, end om forstbemeldte, at han har havt sin Aarsag, 
hvorfor han kalder de Steder Secretiora Germanite, og at man med Billighed 
kan mistanke ham for at have, som jeg tilforn har beffyldr ham for, flet intet 
vidst, eller rettere de Romere i hans Tider, enken om den Cimbriste, eller om dm 
Vestlige og Nordlige Part af vor Srandinaviste Halv-Oe.

§. 12.
At Tacitus (5te) forst taler om DeSviones, og om det store Hav Norden 

sordem, siden om de Ästier, og endelig om de Gythones, hvorved han sy

nes
(k) Tacitus siger selv udtrykkelig, naar han har beskrevet de Svioners og Githoncrs Folk: 

Nie Svevi« finis, endstient han har udstrakt Ravnet s ve vien langt langer Nord paa, 
end nogen for ham havde giort.

(l) See den mstforegaaende §, g.
(tn) At der har varet en meget stor Forstics imellcin Taciti Kundstab om de ovrigc Decke nf 

Tydffland, og den, fem han havde om de omkring Elben, men i sa'r Norden for 
dens Udlov beliggende Lande, kan foruden af det her anfsrtc, ogsaa sinttes deraf, at 
• Steden tor han, som og tilforn er crmdrct, beffriver i sin Germania de Sydlig,e 
Vestlige og Vstlge Kanter af Germanien efter Folkenes Boepeele og Landenes Be

liggenhed mod hinanden, samt ester de 2de Floder Rhin og Donau, saa har han 
dcrjmod ey en Toddel om Elben, eller angaaende hvilke Folk boede ved og omkring 
den, naar man undtagcr et eeneste Sted hos ham, hvor han i Anledning af at ta
le om oe' Hermundurer, navner den, og det paa en Maadc, som viser, at man den 
Tiid hverken om den, ey heller om de Folk, som boede ved den i s<rr paa de Nord

lige 
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nes ar giere et Ham ustevvanligt Spring, det kommer efter mine Tanker af in
gen anden Aar sag, end at han har anseet de Sviernes at boe lige Norden for de 
Rugier og Lemovier, hvorfor han maatte strap efter disse tage hine med, for eg 
at afbryde sin Tur; Af hvilkenAarfaghan og taler om Nord-Havet, ferent) 
han kommer til de ZEstier, men ender med de Gythones, fordi de svare de sid
ste paa den Kant, som man da kiendte. Hic Sveviæ finis. De Hellusier og 
Orloner, fom han til Slutning rsrer ved, ere efter hvad i foregaaende Capit« 
ler er anfort, let at kiende igien, nemlig de sidste at oære Melæ og Plinii Ooe- 
ones, og de forste de af nys bemeldte omtalte Hilleviones, hvilket sidste Navn 
er uden Tvivl fammensmiddet af de 2de Hellufii og Oæones, hvorom noget 
meere i det efterfvlgende.

lige Kanter mod Vesten, havde nogen ret Kundskab, ved det han siger, at den Flov 
var incjytum .& notum olim, mine tantum auditu. Hvorved Tacitus stiv tydelig til» 
staaer sin Uvidenhed om den Flod, hvilken desuden og ffionnes deraf, at ha» ey fol
ger den i at bestrive de Nordlige Kanter af Germanien, hvilket han dog ester sin an
tage« Plan burde have giort, ligesaavel som ha» har giert det, i Henseende til Rhiii- 
og Donau-Stremmen, da Elben var i Germanien ry af mindre Betydcnhcd end som 
nogen af dem. Hvortil endnn kommer, at man ey med nogen, jeg vil ey sige Vis
hed, men god og antagelig Rimelighed, stal kunne vise mig, at Tacitus har nævnt 
noget Folk eller Sted Norden for Elben hen inrod Vestcr-Havct, hvor han ender sin 
Bcffrivrlse'mcd de Cimbrer, tt Folk, som baade efter Taciti egen Beretning, og 
hvad derom tilforn er bcviisi, nodvcndig maa Have boet Sonden for Elben i Taciti, 
ligesaavel som de boede der i Strabonis Tid. Ligesom de og begge har ikke en Tod« 
del enten om den Cimbnste Halv-Se, eller om de Teutones, som Norden for Elben 
boende, eller om Sinu Coda no, eller om Scandia og Scandinavia , eller om Nerigon 
0. s. v til Tegn, at de begge har været lige uvidende derom, og at den samme Be- 
kiendelsc, fom strabo giør, nemlig at man i hans Tid siet intet vidste om de Steder 
Norden for Elben, maa vgsaa gielde om Tacito og hans Tider.
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V. Kapitel.
Om de gamle Grcekers og Romeres Begreeb og Kundffab om 

de Nordiffe Lande efter Christt Tider, i Folge 
af Ptolemæi Beretning.

§. i.
IO: Efterretninger, fom den Gråske Jord-Beskriver Ptolemaeus, der le- 
Jj?/ vede omtrent midt i der 2det Hundrede Aar efter Christi Fodsel (a), og 

skrev i Alexandria i ALgypten, har efterladt os, vor Norden egentlig 
angaaende, ere vel faa , men dog i adskillige Henseender vel varde at rages un- 
Der nope Betragtning. Ham gives gemeenlrgen, end og af de Gamle (b), den 
Berommelfe, at han har varet en ypperlig Mand t sin Videnskab, som har af
handlet den efter Kunsten, og sogt at rette de Feyl, som de aldre derudi havde 
begaaer. At dette har varet hans Oyemarke, kan man nok see af hans Jord- 
Beskrivelse (c,; men at han ey tilfulde har opnaaet det, kan maaskee mere til
skrives de da varende Tiders Omstændigheder, og fremmede Feil, som efter-- 
haanden har indsneget sig i hans Skrift, end ham selv. Vil man for Resten 
sporge, hvad man skal domme om hans Jord-Beskrivelse og Efterretninger i 
Almindelighed; saa synes mig, at alle Omstændigheder vise, ar de, i der mind
ste de fleste af dem, bor henfores til aldre Tider, end Ptolemæi egne: thi man 
-behage kun ar betanke, al det har varet Ptolemæi Forsat, ey ar skrive nogen 

nye

(a) Dodwell beviser i hans Differt. de Agathemero pag. 142. Tom. 2. Geograph. G rare.
Minor, per Hudjon., at han fait ey have skrevet sin Geographie foreiid mod Slutnin
gen af Antonini Pii Regiering, hvormed og Jo. Alb. Fabricius i stemmer i hans Bi
bliothecae Graeae Lib. 4 Cap. 14. Geographiis Ravennas forbytter 1)11111 111 C i) de 2E- 
gyptistr Konger af det Navn Ptolemæi, i hvilken Vildfarelse og endeel andre har 
»«ret.

(b) Marcianus Heracleota falder ham in Periplo Maris externi p. 2. diviniflimum, 
Agathemerus titulerer ham for tit stor Mester i Geographien pag. 17. Og begge 
anser de ham for derudi at ovcrgaac Artemidorum, ta mtqet beromt Mand blaut de 
Gamle. See og herom Dedwéls Differt, de Agathemero pag. 143.

(c) Det var vesten overalt giengs i de Tider at tractere Jord-Bestrivelsen paa den Maa-
de, at de nyere Jord-Beflrivcre igiennemgik og rettede de aldres Feil, hvilet ogsaa 
Su-abo, Polybius og flere har giort.

Nn
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nye Geographie, men kun at sammenligne de crldres Beretninger , at bringe 
dem ret i Orden, og at udvcrlge deraf hvad ham syntes at vcere vet rerteste (d); 
at han ril den Ende har lagr til Plan for sin Jord-Beskrivelse, ey nye Efterret 
isinger, men en aldre Skribent Marinum (e), hvilken han for Resten folger, 
men allene rerrer hans Feyl (f); og ar han, i dette ar udfore, beraaber sig, ey 
paa nye Skribenter, som han ingensteds ncevner, men paa dem, som ere langt 
eeidere, end han selv, nemlig Eracofthenes i sier og Hipparchus (g), hvilke 
han har anseer for de kyndigste og paalideligste blanr alle hans Formand (h), og 
hvis Maade i ar behandle den Geographiffe Videnffab og Jord-Beskrivelsen 
hmr derfor ogsaa har bestem sig af (i); legger man herril, at Ptolemæus ffrev 

i Alex-

(J) Saadan var de gamle Jord - Bestriveres egentlige Methode at ttactere Videnstaberne 
paa. Hvori ogsaa Strabo j far kan ticne til Excmpel.

(e) Med Tilnavn Tyrium,. hvilken Jo. Am. Maginus in Comment. Annot. ad Ptole. 
wreuin mener at have levet 6-j Aar efter Christi Tider ; men Dodwel satttcr ham n«r- 
niere Piolomæt Tider in Differt, de Agatharchide. pag. 88. 90.

(£) Dette giver Ptolemæus. selv at forstaae, naar han siger Geograph. Lib. r. c. 6. At 
Marinus Tyrius var i hans Tider den nyeste blank dem, som havde lagt megen Vind 
paa Jork Beskrivelsen. Hvis Skrifter og Tabeller han kunde have fulgt, i at bestrid 
ve Verdens Kreds, uden noget videre Arbcyde, hvis han ikke tydelig havde sect, at 
han ey ret havde forstaaet endeel Ting, ey ret beskrevet andre, sg ey brugt den til- 
borlige Flid i sin Afmaaling. Hvorover han havde paataget sig at forbedre det af 
hin begyndte Arbeide.

(g) Ptolemæus decefforum fuorum omnium peritiflimos Eratofthenem credidit & Hippar
chum siger Dodwel in Diflert. de Agathemero. p. 136.

(h) Eratofthenes var Opsynsmand over det Alexandri!!ske Bibliothek i Ptolemxi Euergctis
Tid, efter hvis Befaling han har skrevet de gamle Thcbanste Kongers Historie , og 
stal vcere dod omtrent 196 Aar for Christi Fsdsel. Gce Forfatternes Fortale til 
Algem. W. Historie, p. 69. Han kaldtes den anden Plato, og hans storste Dadlere 
maatte tilstaac ham, at han var en ypperlig lard Mand. See Cb. W. Bayers
Grundsätze der Egyptischcn Zeitrechnung i Zusätze zur Algem. M. Historie Tom. 1. 
p. 7. Man seer af Strabonis Beretning, at han meget har betjent sig af Pytheæ 
Fortolhngcr om vor Norden, og fslgclig kan anser hvad Ptolemæus sg atldre Gratste 
Skribenter fortolk om den, at vatre fra ham. Ligesom og bemeldte Strabo, der ellers 
paa mange Steder dadler Eratofthenem, dog til sid st nma give ham det Skudsmaal, 
at han var in poé'fi & grammatica, philofopbia & mathematicis excellens, ut qvisqvam 
alius. See Strabonis Geopr.iph. pag. 1195- edit. Cajdiiboni.

(i) In Geographia climata primum invenifle Eratofthenem, ait Scymnus Chius; & Schemata,
qvæ erant figure rerum artificiales vel naturales, qvibus limites defignabantur Hip
parchus lineis Aftronomicis fitus locorum circumfcripfit. See D'odwels Diflert. de 
Scymno Chio, pag, 99.
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i Alexandria, og ak han følgelig maatte efter al Rimelighed betiene sia af saa be» 
rømte Jord-Besttivere, som Timofthenes, Eratofthenes (k), Heraclides, 
Agatharchides, Artemidorus og andre saadanne Navne, hvilke selv havde le
vet paa bemeldte Sted (I), da det derimod er heel uvist, om og hvorvidt harr 
har betient sig af andre; at vor Skribent ofte ncevner Byer og Stæder med 
deres gamle Navne, og saadanne, som for længe siden vare i hans Tid gangne 
af Brug, talende derom, ligesom de endnu i hans Tud vare til (m); til et stort 
Tegn og Beviis, hvorvidt han har gaaet i at betiene sig af de Gamle; og at 
endelig Agarbemerus selv udtrykkelig bevidner: “ At Ptolemæus, den store 
„ Kunstner i Geographien, har tydelig forklaret den, ikke efter fin egcrr 
„ kundskab eller Mening, tuen renende sig derudi efter de Gamles Beret- 
„ ninget “ (n). Saa synes mig, i Betragtning af alt dette, at min for- 
anfsrte Sætning, angaaende Ptoiemæi Jord-Bessrivelse, og dens Beretnin
gers DLide, bliver saa beviflig, at jeg ep feer, hvad man med Foye kan have 
derimod at indvende.

§. 2, '
Henvende vi nu'dene, som hidindtil er sagt, paa Ptoiemæi Beretninger 

om vor Norden i sær, og tillige forestille os hvad som tilforn er blevet erindret 
om den saa meget simre Kundskab, som Herodotus (o) har havt paa degene

Nn 2 tL>ide

(k) Til dette, som ham angaacnde tilforn er aufert, kan endnu dette legges: At Marcia
nus Heracleota tn Perip, Mar. Externi p. 6z. bevidner Nt hail blev kaldet Beta.

(l) Agathemerus yg Marcianus salte derfor Ptolcmætim i Ligning Uld) dm blant dc Gamle
meget berømte Artemidoro, og tildomnier hin Prisen frem for denne. See Dodwels 
Dillert. de Agathemero. p. 148.

(w) See Dcdwcls Differt, de Auélore Peripli Maris Erythræi p. Ioi. in Tom i. Geograph, 
Græc. Min. Hudfonis.

(n) See Agatbemeri Gompendiar. Geograpk Expofit. pag. 17, Tom. 2. Geograph. Græc. 
Minor.

(o) Sec det iftc Capite! i denne Afhandling. §. 2. Til tt uomstødeligt Beviis for de 
Skribenters TEidc, som Ptolemxus har betient sig af, vg til at vise, hvor gamle 
hans Efterretninger bsr ansees for et være, kan ogsaa dette ticnc, at han stemmer 
vvcrccns med de ældste Græsse Skribenter Herodoto og Ariftotele, j Henseende til 
det Caspissc Hav, øg viger derimod i saa betydelig en Gag fra alle de øvrige Græ
sse nyere Jord Bcssrivcre. Hvortil vel ingen anden rimelig Aarsag kan gives, end 
at Ptolemxus' har heller fulgt de ældre eller ældste Græsse Skribenter end de nyere. 
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Sibe om de Nordlige Lande mod Ästen, og om dem mod Vesten paa den an* 
den Pytheas og hans tro Efterfolger Eratofthenes > hvilken just er een af.Pto- 
lemDl Hoved-Skribenter, fremfor de seenere Greeffe Jord-Beffrivere; faa. 
fan man ey andet end falde paa de Tanker, at forommeldke Ptolemæi Beret
ninger bor ansees med andre Dyne, end hvormed de hidindtil ere anseete, nem
lig ey som nyere, men langt celdre end baade Strabonis, Melie, Plinii ug Ta
citi Beretninger, uden for saavidt disse kan vcere tagne af celdre Skribenter. 
Hvilken Sars, i hvor dristig den end kan synes at vcere, dog forekommer mig 
heel rimelig, naar jeg, foruden foranforte, end videre betænker, at ostomtal- 
te Ptolemæi Beretninger ere endogsaa i sig selv saaledes beffafne, ar de ey vel 
kan henfores til andre, end faa gamle Tider.. Thi (rste) kau man med ingen 
Slags Rimelighed siutle, at de ere fra Strabonis og de ovrige nylig opregne
de Skribenters Tider, da de næsten i ingen Ting komme vvereens med deres 
Fortællinger. Endnu mindre Rimelighed har det (Mt), at de henhvre til en 
yngre og Ptolemæi egen Tid; da deraf maatte folge, at de Romere, fra hvil* 
ke denne Kundffab maatte vcere kommen til de Grceker og Ptolemæum i sier, 
havde efter Taciti Tiiv indhentet en anden og en storre Kundffab om vor Nor* 
Den , end de derom havde, da Tacitus skrev sin Germania. Men dette kan 
saa meget mindre have Sted, som man veed, at de Romeres Magt i Germa
nien, og folgelig med den ogsaa deres Kunvffab om dette og. de længere mod 
Norden beliggende Lande, havde allerede ved Taciti Tider begyndt at aftage/ 
og efterhaanden saa reent ophorre, ar de havde Moye ved ar forsvare sig paa 
hin Side af Rhin-Strommen (p). Ligesom man og finder, at alle de Jord- 
Beffrivere, som har levet Taciti og Ptolemæi Tider nærmest, har ey engang 
vidst at betiene sig af Taciti Beretninger om vor Norden, og endnu mindre ar 
give os derom noget nyt og forffielligt fra de ældres, men har alle troelig fulgt 
Ptolemæum , eller hvad Plinius har af ældre Skribenter samlet (g). Hvilket 
Da noksom viser, hvor ubekiendre faadanne Efterretninger om vor Norden , söm 
ffulde være nyere end Taciti , har været, end og for de Romere selv, og hvor 

liden

(b); Jeg siger her: paa hin- Side , i Betragtning af os,, og meencr den Side af Rhin- 
Stromme«, som vendte til de Romeres Land, og af dem holdtes besat. Fra Key- 
sir Tiberii Död og. indtil Marci Aurelii Tider var det temmelig stille i Germanien 
mellem de Romere og de Tydske, naar man nndtager et og andet Tog, som de Ro
mere giorde did ind, mere for at strække de Tydske, og holde dem fra Grændsirne, 
end for ak giøre nye Erobringer. Ligesom og de Vestlige Tydste allerede i de Tider 
begyndte at reyse Hovedet i Veiret, og dr Bataver i sar, under deres Konge civili, 
flaffede de Romere nok at bestille, og vare nær ved at drive dem ud iglen af de Lunde,, 
fpm de paa den Kant besade.
Saadanne som Selinus» Marcianus. Capella, og flere.
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liven Fsye man altsaa har til at tcrnke, at en Skribent, som Ftolemæus, der 
levede saa langt borte fra vore Lande, har faaet om disse andre og bedre Efter« 
retninger, -end dem han kunde hente af de erldre Iord-Beffrivere; allerhelst 
da De sidstes Fortcellinger vare, som tilforn er viist og erindrer (r), langt fuld« 
stcrndigere, end de nyere, om man nu end vil scrtke , at nogle af disse vare kom* 
m ham for Syne, hvilket man dog neppe stal kunne godcgiore.

§. Z.

Dette, som hidindtil er sagt, maa dog ey udfircekkes videre , end til vor 
Norden, hvorom jeg allene og fornemmelig-vil have det forstaaet: thi at Pco- 
lemrous selv til deelS, og kil veels hans Hoved-Skribent Marinus, om endeel 
andre Lande, end og Germanien selv, i seer dem, som de Romere, enten i for
rige eller seenere Tider havde giort sig bekiendte ved deres Vaaben (s), ellerman 
ved nye Seylarser og Handel havde opdaget (c), har havt nyere Beretninger, i 
hvor de end har faaet dem fra, det er af adssill'ge Omstcendigheder let at see, 
saasvm af Ptolemæi egen Udsagn, naar han lover (u): “ At hvad Marinus 
1» ey til gavns havde forklaret, det vilde han bedre udarbeyde, ved Hielp af 
„ den nyere Historie, og ved at indrette rigtigere Karter af dobbelte Nav
ne, som han oste giver een og samme Stad, et gammelt og et nyt, hvorved af 
een oste glores 2de Sccrder (v); af endeel gandffe nye Ting og Navne, som 
han veed at opgive, fom f. e-1 rophzea Drufi. i Germanien, Ælia for Hieru- 
falem; og endelig deraf, at han veed at navngive de Stader, end og i Ger, 

Nar 3. manien 

(rj See det iste Capitel i denne Afhandling. §. 17. 28.

(0

Saalcdcs bcraaber Ptolemaeum i sin Geograph. Lib. i Cap; 8. sig paa' Septimii Flacci 
Krigstog i rybicn og Jul. Materni Tog til Whiopien, efter Marini Udsigende.

Efter nysbemeldte Marini Vidnesbyrd des angaaende taler oqsaa Ftolemæus ioc cit 
Cap. 9- Bin en Diogenes, som havde seilet til Indien, om en Theophilus, fom’iMeb 
fiere var vant at seile til Azaram, og om en Philemon , hvis Udsagn, at Vjibcrntett 
alline var 20 Dage (22 Dages Seilals) lang- fra Asien mod veste,», Marinus 
ey vilde ansee for at være rigtig, eftersom ham syntes, at Philemon maatte have 
faaet dette af Kiobmænd at vide, hvilke havde saa' meget med deres Handel at bestille 
at de ey saa noye kunde udforste Sandheden, loc. cit. Cap. n.

(u) See hans Geographiæ Lid. i. Cap. 19. sirax i Beyndelsen.
(v) Scc Salmafii Excereitat. ad Solinum, cif. å J. Al. Fabricio in Bibliothee. Græcæ" 

Tom. 3; p. 415. ber herom iblant andet saa siger: „ Saepe vetus & recens eiusdem
°PPldl vocabulum velut urbium diverfarum pofuit. Interdum urbes jampridein

* exftindtas & evertis cum novis commemorat, <jvæ in earum locum fucceffere &c ,, 
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manien, hvor de Romerske Legioner havde deres Srand-Lvarttrsr, og hvilke 
Stader vare Romersse Coionier, til BevtiS, at han har havt temmelig god 
Kundssab om dette og ander mere, ja storre, end han kunde hente Mela, Pli
nio og Tacito, eller andre saadanne Skribenter. Hvortil endnu dette kom« 
tuer, at han har vidst at fastsatte et hvert Steds Lcengde og Brede,' endvgsaa 
de langst fraliggende, en Ting, fom naar den noget nsyere eftertankes, maa 
billig give en Anledning, med den iarde Chrift. Cellario at falde i Forundring 
over (x): " Hvorfra en, som boede i LEgypten, vel har faaet saa vis enKund- 
„ stab, som han foregiver, om de langst bortliggende Png. Da han er lige* 

faa vidrlsftig og sikker i de Staders Bessrivelse, som laae langst borte, hvor* 
„ hon neppe noget Mnnesse var kommen, sour r de nar hosiiggendes og meest 
„ bekiendtes v,

§. 4»
Man kan derfor med stsrste Foye have Aarsag til ae sporge: Hvor Ptole- 

MLU8 eller Marinus for ham, har faaet de Beretninger fra, paa hvilke de har 
bygget saa stort et Arbeyde, storre end nogen for dem synes at havs vovet? af 
hvem de har tørt at opnavne saa mange Stader? og det, som mere er, hvor
efter dc har fastsat sammes Beliggenhed, Hoyde og Langde ? Hvilke Spors- 
nraale jeg vel heller onssede at see oploste af en anden, end selv at svare derpaa. 
Men at jeg dog kortelig ssal sige min Mening herom; saa syms mig intet at va
re vissers vg rimeligere, end nt Pcolemæus, der levede ten Stad, som Alex
andria , hvilken paa de Ttder var Lårdoms og Videnskabers Save; som hav
de frembragt saa mange store Jvrd-Bessrivere (y), hvilke til Geographiens 
Forbedring havde paa den ecne Side beticnt sig af de Underretninger om de ost

lige

G?) Sk Fabricii Biblioiliec. loc. cit, p. 414, hvor dette <ls Cellario fill føl'(5.

(y) Alexandri M. store Krigstog til Asien udbredde meget de Grerkers Kundskab VM 
mangfoldige Folk og Lande, font de ey tilforn kicudtc, hvilken siden mærkelig blev for- 
ogct, ved adstillige tøede Msuds Flid, fornemmelig i IEgypten, i Anledning af det 
Alexandnnsse Bibliotheks Indretning, samt de IEgyptistc Kongers store Lyst til at ser den 
Gcographistr vg Historisie Videvstab forfremmet; og ligeledes i lille Asien, hvor de 
Pcrgameniste Konger egfa« anlagde et stort Bibliothek, og adstillige lverde Mtønd Ve
den Lejlighed begyndte ct arbeyde i Geograyhien. Hvorved der reiste sig ligesom 2de 
stridige Partier, der fegte at giere hinanden Fortrinnet i den Geographiste Videnskab 
disputrerligt, ved at mestre hinandens Skrifter. Paa hvilket vor Ftolemæus an 
tiene til Erempcl. i Henseende til Marinum, og Strabo j Henseende til Eratofthenes, 

i Ey at tale om flere.
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lige Lande, der vare samlede i Anledning af Alexandri M. store Krigstog, og 
paa den anden, hvad de Vestlige og Nordlige Lande i Europa angik, af hvad 
man derom ved PhoenicierneSSeilakser havde faaet at vide; hvor man havde et 
jaa stort og udvalgt Bibliothek at bedene sig af; hvis Konger havde vceree 
saa store Befordrere af den Gevgraphisse Videnssab i sar, og felv til deels ar- 
beydet derudi; og hvorhen saa stort et Tillob var fra alle Kanter, ligesom ogsaa 
Rom i fær fik derfra i seer fine fleste lcerde, at han, siger jeg, i Henseende til 
bemeldte Lande, og hvad den ældre Jord-Bessrivelse angaaer, har overalt troe# 
ligt fulgt, som tilforn er erindret, De Gamle, i sær Eratofthenem og Hippar
chum , hvilke og forst har opfundet eller i det mindste vidst den Maade ar ind
dele Jordens Kreds i visse Climata (z), Meridianen i visse Grader (a), og ved 
Astronomiske Linier ar betegne Stedernes Beliggenhed (b), som Pcolemæus 
derfor og har betient sig af, og i visse Maader forbedret (c). Ligesom han dg 
selv bevidner, ar forbemeldre Hipparchus havde allerede sor ham fastsat nogle 
faa Skeders nordlig Brede, samr endeel Steders Beliggenhed under samme 
Parallel, og saa videre (d); men nogle andre emtegnet visse Steder, som laae 
lige mod hinanden, ikke just lige langt fra Ievndogns Linien, men kun under 
samme Meridian (e).

§. 5-
Det har altsaa ey kunder mangle Marina og Ptolemæo paa gamle Efter

retninger. Men da de ogsaa har betient sig af nye, hvilket er ar see baade af 
' foran-

(z) See TWrrcls Differtationes de Scymno Chio & Agathemero p. 9y. & 148, Tom. r. 
Geographos. Grxe. Minorum per Hudfin.

(a) I Eratoflthenis eg Hipparchi Tid var Meridianen indderlt klin i 83 Grader, ikke som 
siden, t 360, See Dodwels Differt, de Agathesfcro. loc. cit. p 140.

(b) Dette stal i sier være Hipparchi Paafund. See den Ntesiforegaaende §. i. i dette 
Capitel. not. (i).

(c) Geographiam ante Ptolemæum juxta artem excoluit Hipparchus. Invento novarum 
linearum meridian t Sphaericarum ornävit Ptolemaeus. Dodwel Differt, de Agathem. 
P 143-

(d) Solus Hipparchus nobis paucarum civitatum elevationes poli borealis tradiditå eafqve 
eidem fubjeßas paraHello. Geographiae. Lib. 1, Cap. 4,

(e) Dette ogsaa paa nylig anfortt Sted.
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fotunforte Omftandigheder, som og deraf, ar Ptolemæus udtrykkelig bevidner,
(f) l< ar Marinus., som nast for ham havde anvendt stor Fliid paa Gevgra« 
» phiens Forbedring, havde ril den Ende igimnemlast mange Historier foruden 
i, dem, som i forrige Tider vare bekiendteSaa bliver det forn"msteSpvrs> 
maal, som herved er ar afgore, derrer hvor de har faaet samme fra? SltPto- 
lemæus efter pure Gietninger, Formodninger og til deels uvisse Rygrer har navnet 
Vg fastsat mange, om ey de fleste Steders Beliggenhed, er noget, som mange, end og 
de kyndigste Mand, har rillagr ham (g), og synes saa meget mere ar have Sted, som 
han stal end og have ey lider forseer sig i ar bestemme Alexandriens egen Beliggenhed 
(h). Men ihvordan der end hermed er beskaffent, faa maa han dog havehavt noget 
argaaeefteriaropncrvneStederne. Ogderi menet jeg, arhan, forudenhvadhani 
seenexe og sin egen Tid havde selv erfaret, ved de Romeres nyeste Krigstoge, 
samt ved nye Sevlatser ogReyser (i). eller ander saadant, har fornemmelig havt 
Hielp af de saa kaldede Romerske Itinerariis, bvoraf vi endnu have en heel og 
holden rilovers, under Navn af Itinerarium Antonini, og en Stump afen 
anden, gemeenligen kaldet'Pabula Peutingeriana: Thi at Ptolemæus har kun» 
der betjene, og virkelig har becienc sig af disse, der er saa tneget mere ar formode, 
som i dem Stedernes Beliggenhed fra hinanden er noye afsat, en Ting, der 
frem for andre kunde vare Ptolemæo ril Hielp og Underretning i hans Ar berde; 
Som saadanne itineraria vare i hver Krigs, AnsorerS og nesten hver Mands 
Hander, faa de kunde vare let at komme over, hvorom der findes er merkvar-

Dlgl

(f) See hans Geographiæ Libr. I. Cap. 6.

(g) Som f. E. L eibnitz i hans Excerptis af gamle Skribenter i Fortalen til Scriptores 
Rerum Brunfvicenfium. pag. 15. Paul. Merula i Fortalen til sin Geographie Ligesom 
og Oitelius, G c ril. Mercator, Phil. Cluverus og andre har viist adskillige Feyl hos 
Ptolemxum, hvoraf dog tu stor Deel vel bor ansccs for Låse- og Skrive-Feil. See 
Bcrtii Fortale til Ptolemxum p. 9. heller end for Siribeiitplis egne.

(h) Hvilket den Astronomis Chazelius stal have anmcrkct, som Jo Alb. Fabricius beretter 
Bibliothec. Græc. Tom. 3. p. 414 sig fit have formimmet fis Bern. Lamii Apparata 
Geograph, in Harmoniam Evangel, p. 273 feq.

(!) Keyser Adrianus, der levede ved vg i Ptolemæi Tider, var en meget lard og nysgierrig 
Herre, som secs fif Arriani Periplo Maris Euxini, hvilken selv igiennemreiste det hele 
Romerske Herredomme, og sogte fit samle de beste Efterretninger, som kunde fanes. 
Det er filtsaa rimeligt, at i hans Tid cre mange nye Ting til Geoaraphiens Forbe
dring opdagede, og de Romerske. Itineraria i sar derved bievne sorogede 09 
forbedrede.
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Digt Strd hos Vegetium (k), der udfordrer af enhver retssaffen Krigs-Anforer, 
„ At de ssulde have Veyen og Reyse-Turen igiennem de Provincer, hvor no- 

ger for Dem var ar udrette, ey allene opstrevne og annoterede, men ogsaa 
„ afridsede og afmalede, for derefter baads med Sindet og Dynens at kunne 
„ Könne, hvilken Wey man helst burde rage „. Og som jeg ved Sammen
ligning har fornummer, at mange StEders Navne, som ellers ey findes hos 
andre, har Itinerarium Antonini og Ptolemæus ril fcelles, ja ofte i samme 
Orden, som f. E. naar paa forste Sted staaer i Britannien afsat: Jfurium. 
Eburacum Leg. VI. Viétrix (!), men noget derefter: Dcvæ Leg XX. Viftrix
(m); og hos den anden Ifurium, derpaa Eboracum. Et Legio fexta Ni- 
cephorica, og korr Derefter: Deuana & Legio vicefima Nicephorica (n). 
Ey ar tale om flere.

§. 6.
Vel er det saa, at man mod bemeldte Itineraria kunde indvende dette, at 

deres Alder synes ey at stige saa hoyt op -i Uden, ar Ptolemæus vel kan have 
betient sig deraf, eftersom Conftantinopolis, Diocletianopolis, Maximiano- 
jis deri findes ncevnede (o); men ligesom Det forste Navn ey forekommer i endeel 

gode

(k) See Vegetium de Re Militari, Lib. 3. Cap. 6. int. Scriptores de Re Militari, edit* 
Vefal. 1670. g. pag. 67.

(l) See Itinerarkim Antonini, edit. Wejfelingii, pag. 465 466.

(m) See nysanforte Sted paa Den 469 Side.
(n) See Ptoleniai Geographiae Libr. 2. Cap. 3- Hvorhos jeg vgsaa har anmmket dette, 

<lt Itineraria og Ptolemæus ofte feiges ad / fed ordine inverfo, saa at det Sted, 
fom staaer foran i Itinerariis , staaer Bag ester hos Ptoiemæum, Som for Ex
empel: I itineraria -staaer Ivc. cit. pag. Muffa, Cibalos; men hos Ptolemaeum: 
Kibalis, Murfella. A Hine: Gaza., Raphia, lNkN hvs dcUNk! Raphia, Gaza. 0. s. V. 
Hvilken Forffiel reiser sig blot af den forffiellige Tur, som de gaae frem ester, paa 
ct eller andet Sted. Ligeledes tv at mmke, at Ptolemæus konnner overeens paa man
ge Steder ey allene med Itinerario Antonini, men ogsaa med den saa kaldte Tabula 
Peutingeriana. Som s. E. I denne staaer pag. 204. See 'WeJJiiibtgii Itineraria 
Romanorum; Siva. Campe. Mazada. jllst ligedan hos Ptolemæum. pag. 242. staaer i 
hin: Adminium in Pannonia; hos deNM ogsaa. I hin pag. 243. Cornacutn. Teuto- 
burgum; hos denne paa iauune Maade.

(o) See Weflellings Fortale til de af ham Adgivne Vetera Romanorum itineraria«

Oo
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gode Mscm(p), ti l Tegn , ar der i femre Tider er tilsat, saa kan der samme vA 
vare sseet meD de svrige, og Ptolemæus altsaa vel ey have betient sig af W 
meMe Itinerariis , saadant som Antonini Itinerarium er , som vi endnu har 
lilovers, men dog af celdre: Thi at saadanne i hans Tid har varet til, som (i# 
den efmhaanden ved nyere Tillag ere blevne fvrsgede, sr vel den rigtigfie Wee
ning, og saa meget mere trovardig, som endeel gamle Codices af Antonini 
Itinerarium fere Titel af Itinerarium Julii Carfaris (q); som bemeldte Itinera
rium af endeel gamle tillegges nysnavnte J. Cæfari eller hans Collegæ M. An
tonio (r); som Æthicus i Fortalen til fin Cofmographie bevidner: „ At efter 
T det Romerffe Raads Besiutningsatte Julius Ccetar sig for at opmaale hele Jor- 
„ dens Kreds (s) ved kyndige Mand; Og begyndte man derfor med denne Op- 
„ maaling da Julius Cæfar og M. Antonius vare Borgemeftere, fra hvilken 
„ Tid, indtil Augufti 3Die (t) og Craffi Borgemesterssab, Zenodoxus, op# 
„ maalede hele Osten, i 21 (u, Aar, 5 Maaneder og 9 Dage; Fra .bemeldte 
„ Tid indtil Augufti rode Borgemesterssab Theodotus den Nordlige Deel af 
„ Verden, i 29 (v) Aar, otte Maaneder, og 10 Dage; og endelig fra fam# 
p me Begyndelse indtil Saturni og Cinnæ Borgemesterssab Polyclitus den syd- 
„ lige Jordens Deel i 32 Aar (x , 1 Manned og 10 DageOg som M. 
Agrippa , Keyser Augufti egen Svoger, i sin Tid saae sig i Stand kil at for
fatte er nyt Karr over Verden, hvilket i at fastsatte Stedernes Mellemrum fra 
hinanden, ofte viger fra andre Jord#Bessriveres Meening, og Plinius, som 
tiest beraaber sig paa, i sar paa det Sted, hvor han siger (y): „ At Det ep vel 
„ var troligt, at M. Agrippa, saa flittig en Mand som han var, og der havde 
„ anvendt sira stor Umage paa der Verk, ssulde have farer vild, da han vilde 
,, fremstille Jordens Kreds for Byens (Roms) (z) Syne, og med ham Keyser

Augui-
(p) See Antonini Itinerar, p. 13g og. p. 140..
(q) See herom bemeldte Weffeliugs Fortale p. 1.
(r) Dette bevidnes ogsaa og vises pan nysbcmeldte Sted p. 5.
(s) Nemlig, for saa vidt at det Romerske Hcredomme siralte sig, hvilket her, som og- paa 

endeel andre Steder, i Henseende til sin store Vidcloftighed, betegnes ander Navn 
as Doroens Rreds.

(t) Weffeling vil mene i svrbemeldte Fortale, at Æthk-us hxx hav strevet, det 4dk.
(u) Her vil atter We&ling, at der bor stnae, i Steden for ri , 14 Nar. p. 6.
(v) Her fluide ligeledes, ester bemeldte Mands Meening, stase 20 j Gteden for 2%
(x) Ligeledes stal her, som han paastaaer, lasts i Gtebcn for 31, 2; Aar.
(y) See hans Hiftor. Natural, Lib- z. Cap. 2. pag, 298. Tom. I.
(z) Endeel har i Steden for r Urbi,; last Orbi; Hvorefter det stalde blive: For hest Ver, 

bens Syne.



om te Nordlffe Lavde. 5te Cap. , L9I 
„ Auguftus selv, forø fuldferte hans Arbsyde Hvilket altsammsn noksom 
viser, hvor rimeligt det er , ar bemeldte Itineraria har Veres Oprindelse fra J. 
Cæfaris og Augufti Tider/ at under dennes Regiering virkelig er ffeet en Op- 
maaling og Beskrivelse over den hele da bek-iendre Verden, saa vidt der Romersse 
Herredomme strakte sig (a), og ar foranfsrts Æthici Vidnesbyrd om de rre 
udsendte LandMaalere, og deres Arbeide ingenlunde bor forkastes, fordi han 
ene beretter der; allerhelst da Plinius dog selv bevidner (b) at Auguftus lod gis» 
re en nye Bestrivelseog Inddeling afZtalien, ogPrifcianus beretter (c): at I. 
■Cæfar lod maale hvor store og dybe Havnene,vare/ ved visse/ som han ril den 
Ende udsendte, hvilke da befandt, ar deres Dybhed var 15 Stadier, hvilket 
Waal og Plinius as Fabiano sercrer for Havers stsrste Dybhed (d).

§. 7.
Men om man nn end vil scetks, at Ptolemæus har betreut sig affsrbe- 

meldte til at fuldfors sit Arbeide, forø han uden Tv il har; Saa bliver her end
nu Sporsmaal: Om han derfra kan have hentet de Esrerrttninger, som han 
giver vs om vor Norden ? Jeg mener Ney: Thi foromtalte Itineraria strcrkke 
sig ey videre, end til der Romerffe Herredommes Grcendser, og hvor oiDtAgrip- 
pæ Karr har kunder giver Oplysning om vor Norden, der kan man nok fee af 
Melæ, Pii-nii og andres Beretninger derom, four belobe sig ey ril stort mere, 
end hvad de har fundet hos aldre Skribenter, som tilforn er viist. Men hvor 
har da Ptolemæus der fra, maat-re man sige, fom han beretter om vor Nor
den? Jeg kan visselig ey begribe det renere, end at han har taget det meste af 
Klore Skribenter, og har han faaet noget nyt derom at vide, saa maa det vcere 
kommet til ham fra Britannien, hvilken Se de Romere under Domitiani Re
giering havde ncesten gandsse igiennemstreisser (s), og under Adrian! end videre 
sat sig fast udi. Ligesom det og er røerkeligr, ar Ptolemæi Bessrivelse over 
Skotland er rigrig nok, naar man kun undtager dette, at endeel Steder ere ey 
satte faa hoyt op mod Norden, fem de burde (f), ( hvilket viser, rtt han om 

O o 2 dette
(a) See ogsaa herom Bertii Fortale til PtoUmættm p. 5.
(b) See hans Hiflor. Natural. Lib. 2. Cap. 6. §. 6. p.ig. 317. Tom. I.
(c) See Harduini An'.narkninger til Plinium Tom. s. pag. 248. not. 4.
(d) Sec set sidst auferte Sted.
(e) See hvad Weffeling herom videre anfercr i oftbcmeldte hans Fortale.
(O Som Guil. Nicol fon har «»market il, Bibi. Scot, ester Jo. Alb. Fabricii Beretning i 

Hans Biblioth. Grxc. Tom, 3, p. 415. J At Ptolemxus har afsat Støderne tøagere 
Soer
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dette Land maa have faaet en temmelig.noyagkig Kundffab) og at Ptolemæus 
berette (g), hvorledes Marinus ep har villet antage Philemons Udsigende for 

rigtigt. „ Ar Hiberniens Lcengde fra Øj Jen til Vesten var 20 Dages 
,, (Seilats), foregivende , at han og andre havde saadanne Beretninger af 
-> ^ipbmKnd, hvilke- man i deflige Ting ey kunde fer sie nogen Troe til „ (h).

§ 8.
Men det er endelig Tid at vi tage Pcolemæi Beretninger om vor Norden 

i ster i Betragtning, for :at underfoge, og saa vidt os mueligt er , at udfinde, 
hvor vidt vore foranfsrre Betcrnkninger dermed siemme overeens, og hvad Be» 
greb han, eller de Skribenter, som han har fulgte har grort sig om vore Nor- 
disse Lande. Vi merke da i Forveyen, ar han kalder der Nordlige Hav, og- 
faa den Deel deraf, fom omringer den Nordlige Kant af Hibernien, det Hv- 
perboreiffe, det Sammenfcosne, der Saturniffe, og der fcøbe Hav (1);; 
Ar oven, (eller Norden) for Hibernien siger han de Ebudiffe Øer- ar ligge,- 
5 i Taklet, som han navngiver , alle under den 62 gr. Nordlig Brede (k), stla 

de

Soer paa / end de virkelige ere beliggende,- det er en Folge af de Gamles overalt 
antagnc Mening,, at Britannien strakt sig saa langt hen mod Asien, som tilforn er 
erindret, og for saa vidt ingen Vildfarelse af Ptolemxo,. hos hvilken jeg kroer at og' 
mangfoldige andre Fcyl reysc sig af samme Aarsag, og bor derfor dommes, ey ester 
Tingenes un værende Bessaffenhcd, men- de Gamles egen-Mening; Hvilket ikke er 
noyagkig nok af de ffeste iagttaget.

(g);  See hans Geographiæ Lib; r. Cap; lo..

(Ii) Har den Philemon , söm her nævnes, været den samme', som Plinius anforer, Hiftor; 
Natural. Lib. 4. Cap.. 13. p. 474. blant de Skribenter, der har meldet noget om 
vor Norden , hvilket uden Tvil er en i sig selv rigtig Gag; Saa bor han regnes 
blant dr gamle Skribenter, som baadc Marinus og flere har taget deres Beretninger 
af, ffient man ey. veed paa hvad Tid han egentlig har levet, og vel mueliat, at Ma
rinus og Ptolemæus har fra ham det meste, som de anfore om Hibernien i'fær, i det 
mindste kan de ey have faaet den Kundffab , som de har derom fra de senere Tider, 
da hverken de Romere, som aldrig fæstede Fod paa Hibernien, eller andre kunde be
rette deins noget nyt derfra.-

G> Ser hans Geographiæ; Lib. 2. Cap. 2. Havet strap Nordem onikring Albion kalder 
han ellers det Dmealedoniffe. Lib. 2. Cap. 3.

(k). Ger Ptolemw Géographi®- Lib, av Cap: 2; pag; 34. edit. Bertii.
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de altsaa, efter hans Meening,- laae i en Strcekning fra Vesten til Ästen (I); 
At Haver Norven for Britannien kalder han- allene, eller de som folge ham, det' 
DeucaledomffeHav; At paa den Vestlige Kant af Britannien, under den 
53 gr. fatter han et Herculis Forbierg (m); At hos ham kommer Forbjerget 
Orcas til ar ligge paa dem Ostlige Odde af bemeldte Land, fom vendte mod Ger
manien, under den 60 gr. omtrent, folgelig el pak Grader tanger Soer paa , 
end de Ebuviste Oer (n). Ar ved Oen Albion (o), eller Britannien, hos sidst- 
bemeldte Forbierg, siger han Oen Dumna at ligge under den 61 gr. (p), no, 
get mere Vestligt, end dec (q), men oven for sidst bemeldte Oe de Orcadiste 
Oer, 30 omtrent i Tallet, hvis Middelpunct laae under den 61 gr. (r), og en, 

Oo 3; delig

(1) Dette er imod deres rette Beliggenhed', som gaaer fra Sonden Nord paa, og grun
der sig paa ostommeldte de Gamles Meening og Stmtningcr as Britannien mellem 
Asi og Vest , eller mellem Vest og Nord, hvis Rigtighed altsaa- af dette Sted end 
videre stadferstes.-

(ni)' See hans Geographiae Lib. 2. Cap: z. pag. 35V

(») Dette siaacr ogsaa paa sidst anforte Sted'.

(o) Navnet Albion, synes at mre wldre end Navnet Britannien, i det mindste naar sidst
bemeldte bruges i sier- for nii verrende Engelland og Skotland a8ene, som kan sten
nes af diste PUnit Ord, Hittor. Natural; T. 1. Lib. 4. p. 480. Alten ipfi (Bri
tannia:) nornen fuit, cum Britanniae vocarentur omnes. Wtsaa sees heraf, at Ptole- 
m.eus i at beskrive Britannien og :de Steder deronikring har fornemmelig fulgt de 
Gamle. Eftersom Alp eller Alb j det Celtiste betyder , og Skotland i serr er et
meget Dierg-rigt Land frem for det vorige as Britannien, saa er det rimeligt, at be
meldte Land, hvis Indbyggere kalde sig, selv Albini eb-, og deres Land Albin,. sie bu- 
chananl, Hitt. Scot. p. II. 12. er- föl'st kaldet Albion , men den sondre og Vestre Deel 
af denBritanniffe Ae, hvilken vore gamle Forfardre have kaldetBretland, i seer Bri
tannien, hvilket sidste Ravn synes just af den Äarsag at vaere blevet- faa almindeligt, 
fordi Stedet , font sorte samme, laae de fremmede mermest.

(p) See Ptolemai G’eogr. Lib; 2. Cap. z. p Z7'. Herved er at Mtvrke, at fra de ZEbudi- 
fle Ser til denne Dumna <rc hos Ptolemaeum 12 Grader, som er- just det Mellem
rum, der er imellem- bemeldte Aer og de Vestlise- Kyster af Norge.

(q) Conf. pag. 35. (in:‘3.

(») 3 Bertil1 Oplag af Ptolemaei Geographie ere i' feer Mange Feil', som' Jo. Gravius har' 
merket ved at holde den mvd et Msst. See J A. Fabricii Biblioth. Græc. Tom. 3 
p. 414- Hvorover jeg har betient mig af Jo. Ant. Magini- Latinste Ovcrsiettelse af 
Ptolemæi Geographie udgiven 1617. 4. font synes at me temmelig rigtig, hvad Tai- 
kue angaaer, akerhelst da de narstcn overalt stemme noye overeens med det Stykke 
af Ptoiemxo, som Gale hgr indfort in Append. Ar.tiqv. Brit: til hans Scriptor. Hiß*, 
Angl, & Britan, Vol. j.
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Delig oven for disse igien Øen Thule, under samme tzcengde med dem og Øen 
Pumna> men under 6z gr. Brede (s); Al ester hans Scetning stal Elbens 
Udlob vcere at finde under den 5 6 gr. kun en Grad ostligere end Thule, Dumna 
vg de Orcadiste Øer (t); den forste Strikning af den den Limbrisse Cberju- 
vefas at gaae en Grad fangere, den anden tre, den zdie imod 4m, vg den Nord
ligste samt den Østlige gaae endnu henved 2de, det er omtrent 10 Grader lin- 
Aere mod Østen, og strekke sig tilden 59 og en halv gr. Nordlige Brede; men 
efter forstbemeldte Strikning Strikningen (gaae tilbage) mod Vesten, forst 
r og siden 2de Grader, med en Boyning mod østen xaa andre to Grader, det 
Lr i overalt 5 gr. tilbage mod Vesten.

§. 9»
Endnu videre beretter han, at blank de Bierae, som omringede Germa, 

ttien(u) vare ogsaa de egentlig saa kaldte Sarmarisse de mestbekiendte; At Chauci 
Majores boede lige indtil Elben, men dernest paa Nakkest af den Cimbriste Halv- 
Øe de Sapones, i bemeldte Halv-Øe selv oven (eller Norden) for de Saponer mod 
Vesten de Sigulones, Nist dem de Sabal'ingi, videre t)CCobandl, oven for visse de Cba- 
/st oven fordiste iglen endnu mere mod Vesten dephunduster,men langer nrodØ- 
sken deLbaruder, og endelig de Limbrer, fom boede lingst mod Norden. At 
mellem de Saxoner og Svever boede de Teutonarii, men tnellem de Svever og 
Maradener de Temones;At hos Germanien ved Elbens Udlob laae tte Øer 
kaldte de Gaxoners, lige i Nord fra bemeldte Udlob og noget mere end 1 Grad 
Nordligere end samme (v), under den 57 gr. Nordlig Brede;)At oven for den 
Cimbriste Halv-Øe fandtes tre andre Øer, kaldte de Alsciske, ogsaa beliggen- 
De 6 Grader lingere hen mod Østen, end nysbemeldte de Saxoners Øer, dog 
ey saa langt didhen, som den Cimbriste Halv-Øe, stiont under samme Hoyde, 
som det Nordeste as denne, nemlig 5 9 gr.; At ved den ostlige Kant af sidstom-- 
ral.tr Halv-Øe laae dr ^re saa kaldte Gcändiske Øer, nemlig tre smaae, af 

hvilke

(s) Ptakmai longitadines & latitudines Urbium ex Theonis Codice in Biblioth. Bodley.
ana, fotlt (IfiflCV in Tomo tertio Scriptorum Geographiae veteris, hsilEe Hudfon hgr 
udgivet, har jeg ey endnu faget at see, sag jeg ey kan vide, om noget i de her an- 
forte Tal kan rettes eller ikke.

(t) See Ptolemai Geographie Lib. 2. Cap. it.
(m) Og fom giorde den store Bugt, hvilken Hinius omtaler.
(v) At saa er, det sees na ar man sammenligner Begyndelsen af det XI. Cap hvor Be

liggenheden as Elbens Udlob fastsattes, med det Sted, hvor de Saxoners Ser navnes. 
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hvilke den mellemste var beliggende 4 og en halv gr. längere hen mod Osten, end 
de Alociffe Ser, men kun i og en fierdedeel gr. lcrngere didhen, ent> den Cim« 
briste Halv'Ses ostlige Kant (x), men-den ene af dem, som og var den storste, 
og den Sstligste, laae ved Mundingen af Veixel-Floden, 2 og en halv gr. Sstm 
for de andre, hvad dens vestlige Kant angik, men med den Ostlige 5 og en halv 
gr. derfra under en Hoyde af 58 eller 58 og en halv gr. undtagen dens Sydlige 
Deel, som laae under den 57 og en halv gr.; Og at endelig denne Se blev' 
egentlig kaldet Scandia eller den Scan diste, i hvis Vestlige Kanter de Chædini 
boede, i de Ostlige de I’havonæ og Phircfii, men i de Sydlige de Gucæ yS 
Dauciones, og midt paa Sen de Levoni.

§. IO.

Naar man nu foyer hertil, hvad Prolemæus har om endeel Skeder t der 
Europceiste Sarmatien, som han siger ar omgrcrndses paa den Side mod Nor
den, hos den VenediskeHavbugr af der Sarmatiste Hav tilligemed en Deel 
af de ubekiendrr Lande mod Nord, og paa den Vestlige Kant af VeixebFlo- 
den (y), nemlig at sidst ncrvnte Flods Udlob var at finde under den 5 6 Grads 
Hoyde, ikke fuldt 5 Grader Osten for den ostlige Kant af denCimbrisseHalv- 
Se, ar Strandkanten af de bekiendte Lande ey gik längere Nord paa, end den 
Nordlige Deel af Thy le, ak de Veneder beboede den hele Venediste Havbugt s 
Sarmatien, men hos VeixebSrrommen nogle mindre Folke-Slag, saasom 
Mder de Veneder Gythones, efter dem Phinni, ncrst dem Butanes, under 
dem Phrungundiones, derefter Avari ni hos Veixelens Udspring, at den vori
ge Deel af den^Venediste Havbugt blev beboet hos Havet af de Veltæ, oven 
for dem af De Hcfii > siven af de Carbones, som boede langst Nord paa, og 
ar endelig vor Skribent endnu paa et ander Sted beretter, ak paa Thule, som 
laae 2 Timer (z) vestligere end Alexandria, var den längste Dag 20 (r?.)Javm 

degns

(s) Dette udfindes ogsaa, «aar man sammenligner med hinanden den 56. 60 og 61 Side 
edit Bertil.

(y) See Ptolomiei Geograph. Lib. Z. cap. 5. p. go. edit- Bcrtii.

(z) See nysanferte Sted Lib. g. cap. 2. pag. 223.
føz) Dcccfier har uden Tvivl Stephanus Byzantinus indretter sig Bestrivclse over Thule: ak 
k "dur var en stor Ae i det store Hav h-enimod de Hiprrboreiffe Kanter, at Dagen om 

Sommere» der bestod af 20 lige Timer, men Natten as 4, og at om Vinteren sop 
holdt det sig tvcrtimod. Stephanus de urbibus,
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degns Timer/ i Hibernien, beliggende fra bemeldte Scad z og en Zierdedeej 
Time, 18 Timer, paa Dumna, hvis Beliggenhed var derfra 2 Timer, den 
längste Dag 19 en Siettedeel Hor., vg paa Sen Scandia, som laae en Time 
längere moo Vesten end Alexandria, den längste Dag 18 Timer; Saa har 
vi her der fornemste Indhold af hvad Ptotemæus veed at fortcelle os, vor 
Norden angaaende, hvilket jeg har fogt at fremsatte saa tydelig , som meest mur» 
ligt har vcrret, ved at anmcerke er hverc Steds Lcrngde og Brede, famt Be- 
jiggenhed mod andre, efter de af Skribenten selv opgivne Grader, hvorefter 
vi nu ville soge ar udfinde Fortællingens rette Mening og Sammenhcrng.

.§. IL

Vi mcrrke da tste) at Ptolem.æus satter.Sen Dumna, de Orcadisse Ser 
Kg Thule under samme Lcrngde, nceste.u halvanden Grad Vesten for Forbierget 
Orcas, eller den Nordligste og tillige Sirligste Odde af Britannien (a). Hvil
ket synes rydelig ar tilkiendegive, ar krolomTi Thule ey kan vare Norge, eller 
den vestlige Kant af vvrScandimavisse Halv-Se, som ligger nogle Grader Ssten 
for bemeldte Forbrerg o g de Orcadisse Ser. Dette er en Hoved-Knude .i Hen
seende til Sen Thules rette Beliggenhed at udfinde, ogenScermng, som uden 
Tvivl har forledet ey allene endeel gamle, men ogsaa de nyere Skribenter, til 
ar soge og finde bemeldte Se andensteds, end de burde. Men betragter man 
Sagen ret, ,og rager de Gamles Mening om Britanniens Beliggenhed og S.trek- 
ning, som Ptolemæus ogsaa folger, i Raad med sig, saa ssal man befinde, ak 
denne Knude er ingenlunde u-oploselig, men kand meget vel foreenes med -hvad 
vi tilforn har fastsat, Sen Thule angaaende: thi Agathemerus, som er lidt 
yngre end Ptolemæus (b), fim har sect og berient sig af dennes Arbeyde (c), 
og roser ham for en stor Mester i sin Kunst (d), bevidner ey allene, “ at Sen 
» Albion, som var meget stor og lang, strakte sig mod Ssten ncrsten ri! dec 

n mid-

(a) tAce Ptoletnæi Geograph, Lib. 2. cap. z. pag gy.

(b) <Zcc Dodwels Differtat, de Agatheme.ro pag. 144. øg 145. Tom, 2. Scriptor, Geo-
graphiæ Veter, per flttdfin.

(c) Scc Dodwel paa anftrre Stcd pag. 141.

(d) (Ace />gatbemeri Compendiarias .Geographiae Espofitiones a.d Philon, pag. 17. Toni 2.
Anetor. Geographiae Veter, edit, ab Hudjiin. iAautme siger 0g pag 39 “ M l 
„ yderste Hav laae de 2de Britanniste Acr, Hibernia vg Albion, af hvilke hila 

strakte fig hen mod Vesten, og laae til dcels lige for Hispanien
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a> middelste<rf Germanien men Ptolemæus selv fætter og bemeldte For« 
biergOrcas næsten en halv Grad længere mod Osten end Elbens Ubløb (e). 
Da nu den Vestlige Kant af Norge ligger mere Vestlig end Elbens Udlob; 
og Ptolemæus fætter Forbjerget Orcas end og Ostligere end nys bemeldte Ud
lob ; Saa maatte det, ester hans Mening, og som han forestillede sig bemeld
te Landes Strækning, blive en rigtig Sætning, at Norge ellee Thule maatte 
komme til ar ligge Vestligere end oftomtalte Forbjerg, nemlig Norden for og 
omtrent under samme Længde med de Orcadiffe Ser, som laae hos samme For- 
bierg. Hvilket ogsaa bestyrker mig i den paa er ander Sted i fremsatte Mening, 
ar Dumna har været en af de Norste Oer; thi efter Ptolemæi Regning ffulde 
D.er mellem bemeldte Oe og de Ebudiffe være et Mellemrnm af 12 og en halv 
Gr. (f) i det mindste, hvilket er dobbelt mere, end det virkelig er i sig selv, om 
Dumna ffulde have ligget ved Skotland; men mellem de Hæbudiffe Oer og 
Norge er just Distancen saa stor. Saa ar ligesom Ptolemæus har rykket saa 
langt frem mod Osten med den yderste Odde af Britannien, at Norge eller 
Thule er kommen til ar ligge ligesaa Vestlig eller under samme Længde, som de 
Orcadiffe Oer, saa har og Dumna derover faaer Plads hos bemeldte Oer, 
(lient den laae ligesaa langt derfra som Thule. Men om Dumna er derfor just 
den tilforn af mig opnævnte Oe Dunnoen i Nordlandene, det er noget, som 
-baade kan være og ikke være (g).

§. 12.
(.e) Sce bans Geograph. Lib. 2. caq. z. eg II. pag. 35. vg 56. Endstient disse og flecre, 

tilforn anførte Beviser crc tilstrækkelige nok til at stadfæste vor Mening, angaaende 
de Gamles Begreb om Strækningen af Britannien; saa ville vi dag til Overstod 
.endnu fremføre et, føm sætter Tingen uden før al Tvivl, nemlig den Omstændighed, 
som Wil.\ Stucke!ey fortæller i hans Itinerario Curiofo. pag. 6. feqv. og pag. 87. 
nemlig: at da de Romere, formodentlig i Kehftr Neronk og følgende Tider havde 
foretaget sig at anlegge en saa kaldet Vium mihtarem, føm fra Staden Lon.dir.um 
»f stulde strække sig hele Britannien igicnnem fra Serail Nord, saa har de efter det 
fniste Begreb, føm de giorde sig em Landets Strækning mod Osten, Wart saa langt 
Oster paa med bemeldte Bey, at de, paa det den et) stulde Io.be l ge ud i Havet 
paa den Kant, maatte ved Lincoln dreye tverts af med den mod Vesten, for at 
komme paa den rette Tur igien, hvilken de ved saadan deres Vildfarelse havde taget 
feyl af; Hvorom end videres kan estersees foranførte Stuckekys Kart over bemeldte 
Via militaris.

(f) Dette stimnes at Arre rigtigt, maar man hos Ptolemxum esterseer de Grader./ under
hvilke disse Steder af ham ere blevne afsatte.

(g) Gale m een er in Notis ,& Emendationibus .ad Ptplejimnia, smn sraae in Appendice Anti-
qvitat. Britann. st yet til hans Scriptor. Hrftorix Angl, ö: Br karm, Vol. X. pag, 78$. 

at 
Py
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§. 12.

Vi fte altsaa tydelig heraf, hvorledes Ptolemsras har forestillet sig Be» 
liggeirheden af de Vestlige Kanter i vor Norden, nemlig den yderste Odde af 
Britannien at streekke sig forbi Elbens Udlob mod Osten, men!)umns,deOr- 
cadrffe Oer og Thule at ligge der Norden for, i en Linie efter hinanden, hvor 
Norge egentlig er beliggende , som da maa blive Ptolemæi Thule. Men gaae 
vi nu videre ester Ordenen til de Sydlige Deele af vore Nordiske Lande, saa 
bliver Vanskeligheden endnu storre, i at udfinde vor Skribents rette Mening 
derom. og foreene hans Beretninger med andres, fornemmelig hvad hans Cim- 
briste Halv-Oe angaaer, om hvilken vi til Sagens desto bedre Oplysning , maa 
i Forveyen erindre dette, at ingen af alle de Romerste Skribenter, som have le
vet for Ptolemæi Tider, ey engang Mela, Plinius, Tacitus og andre, hvis 
Oyemcerke det dog har varet ar beskrive de Nordiste Lande, har vidst at nav
ne den Cimbriste Halv-Oe. Strabo navner den vel eengang, men kun saa lo- 
selig hen, og blot efter aldre Skribenters Udsagn, i Anledning af at täle om dr 
Cimbrers store Udvandring (b), nemlig efter en aldre Skribent Pofidoniusy 
fom selv igien har taget det af en endnu aldre, hvis Vidnesbyrd om dette og 
ander mere, de Cimbrer angaaende, han anseer for lidt troevardige (i), og med 
ham Strabo, som for Resten udtrykkelig bevidner sig intet ar vide om det, som 
iaae Norden for Elben. Hvilket, ligesom der paa den eene Side larer os ar 
indste, hvor hoyr de Cimbrers Udvandring stiger op i de gamle Tider, saa vi
ser vet ogsaa tydelig, ar man vel engang har vidst ar tale om den Cimbriste 

Halv»

at Dnmna er, fom dm kmde Cambden og holder for, den Se Faire, paa hvilken 
ten reneste Bye, som der findes, heder Dumo, og synes at have givet den hele Se 
Navn. Men da dette grunder sig ellene paa en Overecnsficmmelse mellem de Navne 

Dnmna og Dumo, saa afgisr det ikke Gagen. Jmidlcrtiid kan dog denne Galning 
vel derfor t sig selv vare rigtig nok, hvilket kommer mig meget rimeligt for, naar seg 
holder denne Ses Beliggenhed og Ptolemæi Beskrivelse sammen med hinanden, da 
denne synes mig endelig best at svare til hin, saa at Dumo derfor heller kand ansces 
for Ptolemæi Dumna, end bemeldte Dunnoen, allerhelst da denne ligger saa langt 
mod Norden, at den ey paa nogen Maade kan komme ti! at ligge Sonden for de 
Oreadiffe Ser, saalcdes som Ptokmæus seetter Dumna, hvilket dog gaaer an mrd 
Dumo, naar man taer de Gamles Mening om de Steders Stmkning mod Ssteu, 
til H-clp, som her maa og bor giores.

(h) See Strabonis Geographic Lib. 7. pag. 449. edit. CafauboM, 

(y See herom nys anforte Sted pag. 450.
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Halv-Öe, men al der Navn var i De feenere Tider kommet gandste og aldeles af 
Brug. Hvoraf videre folger, at hvad Ptolemæus veed at berette os om be- 
meldte Halv-L>e, det er altfammen taget af celdre Skribenter, som har levet 
for Christi Tider, eller at han i det mindste, om man end vil jætte, at han har 
faaet noget nyt Derom at vide, hvilket man dog har liden Grund for sig til at kun
ne troe, mindre til at bevise, har momget nyt og gammelt sammen, og frem
stillet Tingen mere ester Den Skikkelse,som Den havde i DeaüDre, end som Den var 
i hans egne Tider.

§. 13»

Mair kunde vel herimod have dette at erindre, at Pliaius Dog mere end paa 
eet Sted taler om De Cimbrers Forbjerg, naar han nemlig melder (k : “ Ak 
„ under Augufti Regiering har De Romeres Flode seylet omkring Germanien 
„ indtil de Cimbrers Forbjerg rl; At Den Codaniste Havbugt strakte sig didhen, 
som vi tilforn har handlet om (1); Og at De Cimbrers For bierg strakte sig langt 
ud i Havet, og giorde en Halv-Oe, Cartris kaldet (m). Men Dette beviser ey 
videre, end at Plinius, som har taget af aldre og Graste Skribenter nasten 
alt hvad han beretter om vor Norden, har hos dem fundet noget om en Halv- 
Oe, som strakte sig ud i Havet fra Det faste Land; ikke at De Romere selv vid
ste noget Derom: thi saa maatte Mela, men i sar Tacitus, have navnt den. 
Hvilket da, foruden hvad derom tilforn er erindret in), bliver at svare paa De 
2de her sidst anforte Steder. Og hvad Det forste angaaer; saa er Det heller for, 
end imod vor Mening: thi hvor et det Cimbriste Forbierg, som Den Romerske 
Flode i Augufti Tider omktingseilede, eller kom hen til? Skagen i Jylland? 
Efter det Begreeb, som vi gemeenlig g tore os derom, er Dette den letteste og 
naturligste Mening at falde paa den, men bliver neppe Plinii, og er endnu min
dre i sig selv rigtig: thi Strabo, som levede selv i de Tider , da Dette stal vare 
steet, bevidner udtrykkelig, at deRomere ey vare komne paa hin Grde af 
Elben, ey heller nogen anden didhen enten til Lands eller Vands (o), og Vel
lejus Paterculus, Der levede De Tider saa nett, at han vel maatte vide, hvad 

Pp r Da

(k) See hans Hiftor. Natur. Tom. I. Cap. 67. lib. 2. pag. 220. edit. Harduini,

(!) Set det zdie Capitel 1 denne Afhandling. §. 18.
(m) See Plinii Hiftor. Natur, lib. 4. pag. 476, Tom. I.

(n) See det Zdie Capitel i denne Afhandling. §. 18.
(o) See Strabonis Geographic lib, 7. pag. 451. s.j
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Da vargaaet for sig, i sier en saa vigrig Ting (p), gier faa meget Vcesen af 
De Romeres Seilars i der store Hav, Dog ey tangere env omkring til Elben, 
naar han raler (q) om Tiberii Bedrifter i Germanien, og iblanr ander siger: 
„ Ac de Longobarder bleve overvundne, et Folk, som var grummere, end de 
,, grumme Oermanier selv, og at endelig den Romerffe Krigshår, hvilker' al- 
„ drig tilforn var formoder ar kunne ffee, endsige nogensinde sar i Vcerk, og 
„ forsøgt, blev fra Rhm-Srrømmen fort lige ril Elben, som (ober forbi de 
,, Senoners og Hermundurers Grcendser, hvorhen ogsaa De Ronreres Kode, 
„ efterat den havde septet uden omkring det store Havs Bugrer, kom op efter 
„ Elb-Srrommen, fra cr Hav, som ma^kilfsrney havde hprr eller kiendr, 
,, med w forunderlig Lykke og Windffibelighed af dens Anfører, samt ved 
„ noye at paffe paa de rette Tider (r), og foreenede sig med Krigsherren til 
„ Lands, at man ey.har mindste Fsye eller Grund for sig til ar ranke eller 
paaftaae, ar de Romeres Flode allerede i Augudi Tider var kommen saa me
get tangere Nord, som til den yderste Pynt af Det nu verrende Jylland eller 
Skagen; men maa heller efter Rimelighed flutte, at der De Cimbrers Forbierg, 
fom Den Romerffe Flode Da opnaaede, har ey verret andet, end den Nordeste 
Odde af Det nit verrende Bremiffe, hvor Stvabo og feetter De Cimbrer 
Boepal (s).

§. 14-

At dette har verret fra De celdste Tider af De Cimbrers rette Fcederneland,og denne 
Odde af Germanien De Gamles egentlige Cimbriffe Halv-Oe, som i gamle Da- 
ge, førend de store Oversvømmelser ffeede, som nødde De Cimbrer til at forla* 
De Deres Land, kan have verrer langt (tørre, end den nu er, og strakt sig langt 
videre ud i. Vester-Havet, af hvilket faa mange store Landstrerkninger ere bort# 
ffylledr, Det har man saa vel af foranførte store Formodninger ril at troe , som 
og Deraf, at S'rrabo udtrykkelig bevidner, at De Cimbrer endnu i hans Tid be# 
sadde deres gamle Boeperle (e). Jeg seer ep heller paa hvad Grund man vil 

negte,

(p) Han strev omtrent Mr Christi go. ved Tiberii igdr Rrgieriiigs Mr.
(q) ©ve Velleji Paterculi Hiiloriarum Lib. 2»-

(r) Han mener her Ebbe og Flod , som giordr de Romere oste meget forlegne i deres' SeyM-
ser ved de Vestlige Kyster af Germanien.

(s) Der maa de og efter Mel* og Taciti Beretninger s«ttes.

(t) See hans Geographic Lib. 7. nag. 4)1. Man kan med ingen Rimelighed tvivle om
dette hans Udsigendes Rigtighed, da han levede pqg de Tider, i hvilke de Cimbrer 

hav#
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»egte, at dette jo virkelig ogsaa har rikdeels saaledcs forholder sig. Men Pto- 
lemTl samr hans Efterfolgeres Vidnesbyrd allene, og den Beliggenhed, som 
han giver den Cimbriffe Halv-Oc, kan paa ingen Maade rime sig sammen der
med. Hvorfor vi- nu maa rage samme under noyere Betragtning, i Sit Prole# 
mæus sauter bemeldte Halv-Oe Norden for Elben, der er tydeligt nok. Vi see 
vg af foranferte hans Antegnelse over dens Lerngde og Brede, ar han har trakket 
dens ostlige Kant saa langt mod Osten, at sammes ostlige Odde kommer til at 
staar henimod 10 Gr. ostligere end Elbens Udlob, deter, naar man sam
menligner dermed den nye Geographie, vmrrenr lige i Nord fra Rygen, men 
ey mere end lidt over 3 Gr. omtrent Nordligere end bemeldte Udlob, hvorfra 
Strandkanten, efter vor Skribents Udregning, har dreyer forst af 1 Gr. mod 
Vesten vg ligesaa meget mod Sonden, atter i samme Proportion mod bemeld
te begge Verdens Kanter, og endelig 2 Gr. mod Vesten, men kun 1 mod Son
den, indtil den med en Boyning mod Osten (ncermest hos Elben) kom under 
samme Hoyde med bemeldte Flods Udlob (u). Saaledcs mener jeg, ar Pto- 
lemæi dupplex Extenfio Chtrfonefi Cimbricae bor forklares, nemlig om 
Srrcrkningen af dens begge Strandkanter, forst mod Osten og Norden, men 
ftden derfra mod Vesten og Sonden (v), og derefter maa man da udfinde, 
hvad Begreb Han egentlig har giorr sig om- den Cimbriffe Halv-Oe. DenBrede, 
som han giver den, fra Elbens Udlob mod Norden, af 3 Grader tresser tem
melig ncrr ind med Distancen fra bemeldte Udlob til den yderste Odde af Jyl
land (x). Men eftersom Ptolemaeus havde sat den Nordligste Odde af Bri- 

. P p z ran-

havde fclv stikket Gesandter til Rom, fra hvilke det er troelig't, at de Romere har 
saaet bemeldte ak vide. Hvoraf sitiere I kan flnttes, at enten var allerede ben1 Tiid de 
Cimbrers store Udvandring steet for saa leenge siden, at deres da varende Efterkommere 
havde glemt deres forrige Boepale, hvilket jeg helst vil troe, eller og har de Cimbrer 
fim meent deres gamle Boeparle paa den Sondre, men ey dem paa den- Nordre Si
de af Elben.

(u) See heroin Ptolemæi Geographiæ Lib. 2. Cap, XI. ved Begyndelsen og meb Slut
ningen.

G) Jeg seer ey heller paa hvilken Maade man ellers kan forklare bemeldte hans 2be Ex' 
tenfiones, allerhelst da iman seer, at den forste Extenfio ganer hos ham imuier fra 
Vesten og Sonden Wer og Nord paa, men demanden tvertimod staKsten og N »ra
den Vester og Soer paa.

($) Hvorhos man ogsaa her maa iagttage dette, at Ptokrraus, ftm siden stal vifts, har et)' 
regnet den yderste Deel as Jylland, hvilken man nn kalder Vendsyssel, med til denCim« 
briste Halv'Se,
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rannim saa langt henne mod Osten, som tilforn er vrist (y), og han i Almin
delighed beskriver Landenes Lcengde mellem Vesten og Osten for langt storre errd 
den virkelig er i sig selv, saa at Strekningen fra Elbens Udlob til Veipelen alle
ne er bleven en zdie Deel storre end den burde vare (z); saa maatke samme og- 
saa nsdvendig ffee med den Cimbriffe Halv-Oe, og vens Strekning sattes fra 
Vesten mod Osten- Men dermed komme vi endnu ikke ud i vor Regning, da 
man, omSttakningen af Landet fra Elben til Skagen end simes en zdie Deel 
langer end det virkelig er, ja og eengang til saa stor, dog langt fra ey faaer dm 
Strcrkning ud, som Prolemæus giver den Cimbriffe Halv-Oe fra Elbens Ud
lob mod Osten af henimod io Grader. Hvorover det forekommer mig heel ri
meligt, at den Deel af Holsteen, som man nn kalder Vagrien har enten i 
gamle Tider strakt sig langt tangere ud i Oster-Soen, end den nu gror, over 
Femern (a), og de mindre nu varende Danffe Oer, eller Ptolemæus, efter 
ve Beretninger, som ban har fundet for sig, forestillet sig det faaledes, og der
af taget Anledning til at give den Cimhriffe Halv-Oe faa stor en Strikning cg 
Lexngde mod Osten.

Har nu dette sin Rigtighed, saa bliver det ey vansseligt at finde ben stors 
Havbugt igien, og fore den til sit rette Stev, som Marcianus Heracleota, en 
Skribent, der har levet ey tange efter Ptolemæi Tid (b), og betient sig afhans 
samt endeel andres Arbeyde til at forfatte sit Periplum Maris Externi (c), om
taler, sigende: " At den Cimbriffe Halv-Oe strakte sig langt ud i det store 
,, Hav, men bøyebc sig hen mod det faste Land« der lob Oster paa, saa den 

>, giorde

(y) See den foregaaende nte §. i dette Capital.
(z) Dette sees, nsar man sammenligner hans Geographiæ Lib. z. Cap. XI. pag. 5§. med

de nyere Land-Karter.

(a) Dette har man saa meget storre Anledning til at troe, foitt der virkelig icodc Aar
orntrcnt for Christi Fsdscl stal vare indfalden en meget stor Vandflod, som har paa de 
Kanter borttaget et stort Stykke Land, strastkende sia fta Dartz i Pomerrn indtil Femern; 
som Frank beretter i hans Alt- und Neues Mscklendurg. pag. 65, Det füg hen, 
de, at eu endnu meget stsrre Vandflod har i a-idre Tider borttaget et' storre Stykke 
Land, og derved givet de Teutoner, som boede paa de Kanter mod Sster Soen, Arr- 
ledning til at giere de Cimbrer Saelffab paa deres store Udvandring fra Norden.

(b) See Dodwe/s Differt, de Marciano Heracleota, pag 157

(c) Dette hans Skrift stager i Hudfons Scriptor. Geographiæ Vet. Tom. 1.
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„ giorde (ti meget ftor Havbugt hos Floden Svevus, som' ffar sig ogsaa dybt 
„ ind i Landet selv <£. Hvorved da maa være meent det Stykke afGster-Soen, 
font stover til Meklenborg, Vagrien og endeel af Pommern. Man bliver ey 
heller forlegen med de 3 Saxoners Ger, font Ptolemæus fætter lige i Nord fra 
Elbens Udlob, og den middelsie blant dem at have ligget noget mere end halvanden 
Gr. derfra: Tbi disse kan nu beqvemmelig faae Rum, hvor de Schlesvigffe 
Ger nu ligge (d). Derimod er det ey faa let en Sag at fastsætte, hvilken Plads 
man ffal give dc 3 Alociffe Ger, som ester Ptokmæi Regning komme til ak 
ligge 6 Gr. Gsten for Elbens Udlob, næsten under eens Hoyde med den vstii- 
qe Kant eller Odde af den Cimbriffe Halv-Ge, dog 3 Grader længere mod 
Vesten end bemeldte Odde, under samme Længde, som Ptolemais giver ven 
2den Strækning afnys omtalte Halv,Ges vestre Srandkant (e). At mene det ved 
de Alociffe Ger ffuide være sigtet paa Gen Als, som vore egne gamle Skri, 
denter har kaldet Halfayar, kan vel en Slags Lighed imellem Navnene komme 
en til at falde paa; men ey at tale om, at man her ey faaer det fastsatte Tal 
af 3 Ger ud, og at bemeldte-Ge for sig allene synes at være alt for liden og 11» 
betydelig dertil, at den i saa gamle Tider ffulde være kommen i nogen særdeles 
Betragtning, sag kan hverken den Omstændighed, at de Alociffe Ger laae oven 
eller Norden forden CimbriffeHalv-Ge, ey heller de vorige tilforn opregnede 
Kiendemærker paa disse Gers Beliggenhed, dermed passe sig sammen. Hvorover, 
vm jeg ffal sige min Mening derom, intet synes mig rimeligere, end at ved de 
Alociffe Ger, om de ellers nvgensteds ffal være at sinde igien, bor forstaaes 
Gen Mors, samt Thye og Vendsyssel, hvilke 2de sidste ere nu vel landfaste, men 
synes i gamle Dage at have været Ger, da alle foranfsrte Omstændigheder f) 
Merbest passe sig paa dem, og de ere desuden beliggende i eller hos Limfiorden, 
ved Jndivbet til hvilken det Sted Hals ogsaa i meget gamle Tider har været be, 
kiendt, og kan have givet Anledning til Navnet Alociæ.

16.
Danckwerth mener i hans Bcffrivelse'over Schleswig og Holsteen pass. 147., at ved de 3 

Saxoners Ker hos Ptolemænm forstaaes Eyderstædt, Evcrlchop og Utholm, som til
forn har været zde temmelig store Ker.

(e) See ptoiemæi Geographic Lib. 2. Cap; XL pag. 56. og 60. hvilke Steder maa sam
menlignes med hvad i foregaaende §. 14. er anfort.

Til de ovrige Omstændigheder, som gisre dette troeværdigt, fan denne endnu legges, 
1 Ptolem-.ru» sætter de Cimbrer paa den ydcrste Odde af den Cimbriste Hals-Se, 

hvilket, naar man ey regner Vendsyssel til Jylland, tresser i alle Maader overccns 
med det nu værende Zimmer-Syssel, som tigger Nordest paa bemeldte Land ved 
Limstorbem
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§. i6.

Vi have mt saa længe taler om den Cimbriffe Halv «Se, ar det endelig 
skulde være Tid at gaae videre; men fsrend vi flippede«, vil det dog vare for» 
nodent, ar vi ogsaa kaste er Øpe ri! dr Folkeflag,? som Ptoiemæusj fætter i be» 
meldte Halv-Øe, om hvilke dette er forst og fornemmelig atuierke, åringen 
Skribent for ham nævner noget af dem, de Cimbrer allene midtagne (g), som 
Han fætter Nordest i den Cimbriffe Halv-Øe, men Strabo længst op mod Nor» 
Den blant de Germaniffe Folk, som boede paa den Sondre Side af Elben. De 
Saponer nævner ingen uden han og hans Efterfolgere. Derimod nævner han 
Ly Mejæ Codanonia, ikke den Codaniffe .Havbugt, ikke Nerigon, iff e Scan
dinavia, ikke Suiones, ikke Taciti Foføs, ikke de Hermiones, Iftæ vones, 
eller Ingævones, og ikke de Æftiet, med fiere, da dog de Sviones nodvendig 
maae i hans Tid have boet her i Norden, og de ZEstier ved Øster Soen, da 
De allerede boede der i Taciti Tid. Dette er vel værdt at legge Mærke til, naar 
Der sporges: Om bemeldte Folkeflag, som Ptolemæus fætter t Den Cimbriffe 
Halv-'Øe, har boet der fra' gamle Tider of, eller de forst ere komne did ind 
nylig for ellet i Ptolemæi Tid? Jeg troer, den forste Sætning at være den rig» 
ligste, og ar de har boer der længe for hans Tid, lad end være, at ingen næv» 
ner dem for ham: Thi vi har tilforn viist, hvor rimeligt det cr, at hvad Prole- 
tnæus beretter om vor Norden, det har han taget af ældre Skribenter; Og li« 
gesaa lidt, som man kan giere den Slutning, at fordi Ptolera tus ep nævner 
De foropregnede Folk og Steder her i Norden, derfor har de endnu i hans Tid 
ey boet der eller været Der at finde, hvilken man tydelig kan fee at være falff, 
Da man har andre Skribenters Vidnesbyrd derom for sig; saa liden Foye har 
man og til gt pagstaae eller anfee Det for en rigtig Sag, at hvad Ptolemæus 
allene og ingen anden for ham taler om, Det har ey heller for hans Tid været til. 
Hvorover jeg ogsaa anfeer det for Den rimeligste Slutning, som man kan giers 
sig af alt Dette, at De Saponer har virkelig fra meget gamle Tider af beboet de 
St eder, som Fcoleraæus giver Dem til Boepæle, uden Tvil fra Den Tid, om 
man ffal fastsætte nogen, da De Cnnbrers store Udvandring ffede, til hvilke at 
fordrive, eller de af dem forladte Boepæle at indtage, de Saponer synes at have 
været blant De forste og fornemste, og derfor faaet deres Boepæl strap Norden 
for Elben, men for Resten staaet i Forbund eller nær Forvandtffab med de 
svrige Folkeslag, som Ptolemæus fætter i den Cimbriffe Halv-Øe, cg som uden 

Tvivl

(g) Dem gives dog af dc Skribenter, hvilke have levet for Ptolemaei Tider, langt andre 
Boepæle, end de han giver dem, som i det forcgaaendc er viist.
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Toil har havt veres Herkomst fra vor Nordens ældste Indbyggere de Gocher, 
fslgelig verret Stamme. Fadre for de Landes nu varende Beboere, da de Cimbrer 
derimod maa have varer ec Tydst eller Cellist Folk, eller maastee rettere en 
Blanding af begge. Vel synes den Omstændighed at vare foranforre mm Me* 
King imod, at Ptolemæus fatter de Cimbrer yderst mod Norden i den efter dem 
kalvte Halv-Oe, da de tverrimod burde have boet Sonden for den, om Sagen 
havde havt den Gang, som jeg har fremsat den udi: men til denne Ptolemæi 
Satning kand man give zde Aarsager, enten at han her raker om Tingen, som 
den var for de Cimbrers store Udvandring, da de indehavde der hele Vestlige 
Srrog af bemeldte Halv-Öe tilligemed den yderste Odve deraf, eller at der 
virkelig er bleven en liden Svarm tilbage i Landet af de Cimbrer, da deres 
vorige Landsmand udvandreve, hvilken har taget sin Tilstugt til den yderste 
Kam af Landet, og siden blandet sig med de nyere Indbyggere, eller og maa 
Ptolemæus have hort fortalle om de Cimbrer, som boede paa den Odde, 
der stikker ud i Havet fra det nu varende Bremiste, hvilke Strabo omtaler, og 
deraf raget Anledning til at satte Vem yderst i sin Cimbrilke Halv-Oe, hvor det 
syntes ham at de egentlig burde staae. Ligesom jeg ogsaa her til Slutning maa 
anmærke dette, som noget merkvardigt, ar Ptolemæus fætter alle de Folkessag, 
fom han opregner at have boet i ofromtalteHalvoe, Vestligere end de Saxo- 
aes (li), de Phrundusier allene undragne. Hvilket giver stor Formodning, ar 
disse Folk ere komne vivind igiennem den Vestlige Kant af Landet, som de Lim« 
bror havde beboet, og maastee fra Vester,Haver, hvor de Saxoner og havde 
nedsat sig paa Lerne.

i?-

Af dette, som hidindtil er sagt, mener jeg, at man nu paa en let 'Maade 
kan foreene Ptolemæi Beretninger om den Cimbriste Halv-Öe med Plinii Ta
citi og andres Fortællinger om de Cimbrer og ver Cimbriste Forbierg, nemlig 
saaledes, at hin taler om bemeldte Sted, som det var i Ve ældre Tider, men 
disse derimod, som levede paa en Tid, da den Cimbriste Halv-Oes Ravn var 
ganvste gaaet af Brug, og man intet vidste om de Lande, som laae Norden for 
Elbens Udlob, men horre bereue, at der boede Cimbrer ved enOdve -elleret For
bierg, fom star sig ud i Haver strap Sonden forElben, har anseer verte Sted for de 
gamle Cimbrers rette Boepæl, bemeldte store Jord--Tunge for den CimbristcHalv« 
Oe, ogden yderste Odde deraffor de Cimbrers Forbierg. Hvormed det om de Cim, 

Q q ' brer

(h) See hans Geographiæ Lib. 2. Cap, XI. pag, 56. yg psg. 6l.
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brer og ven Cimbriffe Halv-Oe maa for ncerveerende Tid vcrre nok talt, og Tu
ren nu at komme til de Scandiffe Oer, om hvilke Ptolemteus beretter, at de 
laae Osten for nys omtalte Halv-Oe, 4 i Taller, 3 smaa og een stor, stråledes, 
at den middelste af de forste laae 1 og en fierdedeel Gr.sstligere end den ostligste 
Kant af den Cimbriffe Halv-Se, men halvanden Gr. (i) Sydligere; men den 
store med sin vestlige Kant 2 og trefierdedeel Gr. , og med den ostlige ncrsten 6 
Grader mod Osten fra omtalte Sred, samt med sin Nordlige Side 1 og med 
den Sydlige lidt over 2 Grader langer mod Sonden (k), strcrkkende sig med 
den ostlige Odde 1 heel Grad Osten for Veixelens Udlob, hvorfra den laae 
kun lidt over halvanden Grad mod Norden. Hvoraf man kan see disse Oers 
Beliggenhed mod hinanden, samt mod den Cimbriffe Halv-Oe og Veixelen, 
og derefter stionne hvilke Lande dermed maa vare meente, nemlig vedde 3 min
dre Scandiffe Oer, Fyen, Sicrland og Skaane, blant hvilke den mellemste 
ffiav sig virkelig, langst ud i Havet mod Sonden, fom Prolemæus saner, mm 
ved den store, Halland (1), Bleking, der nu varende Vester- og Oster-Gotland, 
den Sydlige og. Ostlige Deel af det egentlig saa kaldte Sverrig, tillige med 
Oerne Oland og Gulland, hvilke Lande Pcolemæus har flottet tillige med hele 
Resten saa langt Oster paa, at ligesom den yderste Odde af Britannien er kom
men til at staae, som tilforn er viist , hvor Norge er, saa har og den ostkige 
Kant af den store Scandiffe Oe, efter Ptolemæi Scetning, stedet sammenmev 
De nu verrende Curlandffe Kryster og Liflandffe Oer, eftersom den skulde, som 
tilforn er erindret, strække sig en heel Grad Oster ud forbi VeiMns Udlob. 
Hvilken Omstændighed vel bm legges Mærke til, ogffal kime os til Oplysning 
rar udfinde, hvilke de Folke-Slagere, som Ptolemæus scerrer paa den store 
Scandiffe-Oe.

§. i8..

§') I foranforte Latinffe Oversættelse af Ptolemæi Geographie, udgiven med Jo. Anton. 
Magi™ Notis & Commentariis, staser den middelstes as disse Z Scandiffe Ser dens 
Hsyde afsat med de Tal :, sg. o. men i Bertil Ptolemæo derimod: 56. o. Det fsr- 
sse Tal kan allene vcrre rigtigt, da bemeldte Ae, efter det sidste, ffulde ellers fem« 
mk til at ligge under en. Hsyde mev Elvens Udlob „ hvilket nodvendig nma vcrrt 
urigtigt,

(k) See Ptolemaei Geographiae Lib, 2. Cap. XI. pag. 6t.

(ly Dette Land ligger vel Dessen for Skaane, og synes altsaa ry at kunne henregnes til 
Ptolemæi. store Scandia , soul han strtter z Grader omtrent Me» for de smaa Scan- 
diffe Her, til hvilke vi her har henregnet Skaane. Men herved er at nurrke, atli- 
geivm den Nordeste Odde af den Cimbriffe Halv-Ae blev af de Gamie stotttt saa me
get logere hen mod Ästen, end dens rotte. Beliggenhed er, som tilforn, er vrist, saa 

gnaat-
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At dr Chadiners Navn, hvilke Hos ham ere de Vestlige Indbyggere af 
den store Scandia, stulde findes igien i de Norffe Provincers Navne, Hede
mark, Hadeland, Hadingdal, Jaderen', Hardanger (m), der kan jeg neppe 
komme mig til at tror, da det paa ingen Maade kan rime sig sammen med 
Ptolemaei Salvinger og den Beliggenhed, som han derefter giver sin Scandia. 
En Slags Lighed i Navnene, som desuden er her meget ringe , gie-r nesten in
tet til Sagen, naar intet mere kommer dertil. Ester Beliggenhed ogdenStrak- 
ning, som Scandia saaer hos vor Skribent, synes det rimeligst at ved de Cha- 
Diner maae vare meente Indbyggerne i det nu varende Bahus-Lehn eller de 
Steder deromkring. Längere Nord kan man ey komme med dem, naar man 
stal gaae ester Pto'emæi egen Beretning. Men hvor han for Nesten har saaer 
det Navn Chædini fra, det maa jeg overlade til andre at domme, fom ere 
mere drevne i det Etymologiste. At de Gute og Dauciones eller Danciones > 
som Ptolemaeus sacrer i den Sydlige Kant af sin store Scandia, ere de endnu 
paa de Kanter boende Gocher, eller som vore gamle Forfadre kaldte dem. 
Gamer, og vore Danffe, hvilke i forrige Tider og hedle Daunir (n) eller 
Daunstir, det er noget, som baade Ravnenes urvungue Overeensstemmelse , 
og Stedernes Beliggenhed tillige med andre Omstandigheder, kan noksom over
tyde os om. Vel synes den Omstandighed at vare herimod, hvilken og uden 
Toil har afstrakk-tt vor larde Bartholin (o) og andre fra ar anser Ptolemii 
Dauciones for Danste, at de derved ey komme til at staae paa deres rette 
Sted, nemlig de nu varende Danste Ser. Men mon Pcolemæus vel negter 
at de Danste har boet paa bemeldte Ser, hvis Indbyggere han ey navner, 
fordi han fatter dem paa Sen Scandia? Og hvo veed ikke, at Skaane ogHal-

Qqa . land

maattc ogsaa t>e lige i Aster fra samme beliggende Steder derefter flettes langt län
gere hen mod Men, end de virkelig ligge, Norden omkring de mere mod Sonden 
beliggende, hvilke man ey behsvede at rykke faa langt frem.

(n>) Dette er de« larde Svrnste Antiqvarii S. Brings Merning i hans Differt, de Blekin- 
gia p. Z. .

(n) Saaledes kaldes de Paa adskillige Steder i vore gamle Sager eller Historier, og det 
venteligt efter Navnets eeldste Udtale, af hvilken de Gr«ler synes at have giert Nav
net Dauncion, in plurali DaimcionesJ eller Dauciones, ligesom de af NavNkt Noreg 
har giort Nerigon, fif Albin Albion, o. s. v.

(o) See hans Diffemt, de Regni Danici nomine.
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land, i hvilket sidstbemeldte Land Ptolemæi Dauciones fornemmelig maa sættes, 
har fra ældgamle Doer været beboede af de Dansse, og horr dem til? Ligesom 
Det agfaa for Resten synes at vare heel rimeligt, og en uden al Tvil i stg selv 
rigtig Sag, at nys benreidte Lande har verret de Dansses forste og ældste Boe» 
perl, hvorfra de har udbreder sig over de nu verrende Dansse Der og til Jylland. 
Hvilket dog, ester vort Oyemerrke, der ey bliver Sted her noyere ar undersoge 
og fastsatte.

For nærværende Tid bliver det heller vor Sag at komme til vor Scandia 
igien / for at efterser, hvilke Karle de Levoner, Phavoner og Phiræser har væ- 
ret, som Ptolemaeus setter i den ostlige Kairt og midt paa bemeldte De. At 
ville finde disse Navne iglen paa vor nu verrende Scandinavisse Halv-Oe, bli
ver gandsse vist et forgieves Arbeide: Thi der har vel aldrig boer Folk, der har 
fort saavanne Navne, men samme er uden al Tvil af visse Grasse Skribenter, 
efter deres sædvanlige Maade, sammensmidte i Anledning af den Skikkelse og 
Levemaade?, som de havde hort at disse Folk havde og forte, ved det de intet 
egentligt Navn vidste paa dem (p). Dersom jeg derfor ey farer alt for meget 
vild, som jeg sikkert troet at jeg eygior, saa bliver disse Ptolemæi Karle ey am 
dre, end Melæ Oæones og Patio ti, samt Plinii Hilleviones og Fane fil, nemlig 
den forstes Levoni det samme som disses Oæones og Hilleviones (pp), hines 
Phavonæ de sidstes Panoti, og Phiræfi: det samme som Fare (i i. Hvilket bli
ver saa meget mere rimeligt, som ey allene Navnene stemme saa noye overeens 
med hinanden, som mest venteligt kan vcere, i Henseende til den sædvanlige store 
Ulighed indlem samme Navne hos de gamle Skribenter, men ogsaa Beliggeu- 
genheden af den estlige Kant af Ptolemæi Scandia, som har strakt sig forbi 
Vessel-Flodens Udlob, og folgelig ligget Norden sor Sarmacun, passer 
faa vel sammen med de Der hos Mela, paa hvilke hans Oæones oa Pano
ti har boet, og som- han ligeledes setter Norden for Sarmanen. Ptolemæi 

Le»

(p) Ser hvad heroin tilforn er criudrct i det foregaaendr zdie Cap. i denne. Afhandling
17. net. (f)..

(pp) Jeg kan derfor ncppe kroc, at Ylhm Hilleviones har egentlig boet i ßleKingia.
Bring; Diflertat. de Blekingia; §. 3, endnu mindre at saadant deraf kan devises, at i 
Blekingen findes Fissclkyct Hellevik; Thi paa samme Grund kunde man og paastare, 
at dc Hilleviones har boet i Nordlandene i Norge, hvor man og har Hellevær, Hcl- 
lefund, Hellesdy, Hellefeggcn, Hillienes, ja Ogffffl CH Hellevik,. ey flt talk- 0M dM 
store Stmrning Landsom der forer Navn af Helleland.
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Levoni, Melæ Oæones, og Plinii Hilleviones anseer jeg altsaa for eet og det 
samme, og Forffiellen imellem disse Navne allene at bestaae deels i en Fordreyelse 
og derls Forkortelse deraf: Thi ligesom af Panoti hos Mela er forft giert Plinii 
Fanefii, og siden Ptolemaei Phiræli; saa har uden al Tv il det Navn, hvor
med de Folk her i Norden ere kaldte, der efter Melæ Beretning levede afHavre 
og Fuglenes , ogsaa fra Begyndelsen af verret 8X«i«->vex eller med Partik
len hos ci ÅKowWq (q), hvoraf enhver seer hvor lert man kan faae Hilleones 
eller Hilleviones , samt ved at udelade det forste af Ordet Levones og Ovnes. 
Saa at ved disse Folk maae altsaa verre meente de, som boede ved de ostligs 
Kanter af det nu verrende Sverrige, samt paa Oerne i Oster-Soen ^ Aland 
og Gulland ,■ ja vel mueligt ogsaa tildeels Indbyggerne paa de Vestlige Ka
ster af Curland og Lifiand eller paa de derhos liggende Oer, hvorhen Ptolemae
us har virkelig udstrakt den Ostlige Kant af sin Scandia, og efter al Formod
ning, fom tilforn er erindret (r), Plinius sin Scandinavia, saa at dennes Epi- 
gia derover, som han satter der Osten for, vel ey kan blive ander end det samme 
som Hippigia eller Hippogea, idet er, dr Hip popod rrs Land, hviike^Melai 
scemr sammen med de Panorer og Ovner, og har fvlgeiig boet i ren Strik
ning med disse.

§. 20;
HvadPtolemaeus for Resten har, vor Norden just ikke egentlig angaaen- 

de, men som kan dog i visse Maader hore didhen, bestaaer i Folgende: (i) Bc 
den Deel af Oster-Soen, som nu stoder til Preussen, Curland og Lifiand, af 
ham kaldes den Venedlske ^avbuctr, efter de ncest hos Haver boede Veneder
(s), hvilken Bngt Marcianus Heracleota udtrykkelig siger (t) at begynde fra

Qq 3 Äei-

(q) Man kan saa meget mere ansce dette for at være rigtigt, fom selv samme Navn, kun
med en ringe Forandring, hvorved det endnu mere i Ligheden nærmer sig til vors 
Helveones eller Hellevior.es, findes hos Ptolemæum selv, si Ni i fin Geographie Lib. 2. 
Gap. ir- nævner et Folk eller Ælueoms kaldet, stisnt han for Resten sæt
ter dem paa det faste Land i Germanien mod Mer Soen imellem de Ri: ticker og 
Buganter, saa at disse Hellevoner derover vel ey kan blive eet og det samme Folk, 
som Vtolenitei ScVimcS paa Scandia, samt VHnii Hillevioner paa Scandinavia, mon dog 
alligevel saadant fellcvs Navn dem begge givet ester felles Lcscmaade, vel mueligt og
saa, fordi de har havt fælleds Oprindelse, eller de Hellevoner paa det fasie Land v«. 
ret en Green as de talrige Hillevioner, som boede paa Sen Scandinavia,

(r) See det foregaaende zdie Cap. i denne Afhandling §. 17.
(s) See hans Geographia? Lib Z. Cap. 5. pag. go 0g 8r.
(t) See hans Periplum Maris Externi i Und fins Scriptor. Geograph. Vet, Toni. X- 

pag 55»
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Veixel-Floden, og strikke sig derfra overmande vidt; At Germanien var om# 
ringet af de Sarmacisse og andre Ficld'Srrcekninger (u, hvilket riener til Op- 
lysning i Plinii Udsagn om den store Bugt i Germanien, som 8evo-Bierget 
giorde, og kil ar stadfaste den derover af os tilforn fremsatte Forklaring ; At 
Sonden for de Veneder, hvilke uden Tvivl er SraiumeFadre for de i seenere 
Tider saa meget bekiendce Vender, har hos Veipelen de Gochcr boet, og strap 
Sondei» for disse igien de phinni, hvilket viser, hvorvidt stdst bemeldte Folk 
ere komne mod Vesten, og ar deres «löste Boepcrle har heller varer i de Son# 
den og Osten for Oster-Sven beliggende Lande, end i vor Norden; og ar ende
lig de Hofii, so Ni Ptolemaeus og stelcer hos den Venedisse Havbugt (v), dog 
langer op mod Norden, og synes derfor e») ar kunne vare Oli hos Tacitum, 
blive maassee Pytheæ Oftiæi, som ellers og kaldes O Etiones, Oftii og Oftini 
(x), eller de Tdlkhrcr, og de Norden for disse boende Carbones ey andre end 
de GamlesCuroncs eller Curer, eftersom Beligggcnheden dermed tresser tem
melig vel overeens. Skulde ellers nogen, hvilker jeg her rilsidst maa erindre, 
synes at en eller anden Forklaring, som jeg har giort over Pcolemæi Beretnin
ger, vor Norden angaaende, ey stemmer overeens med de Karrer, som ere fsye
de til hans Geographie; saa maa man vide, at jeg ey kan ansee bemeldte Kar
rer for faa paalideiige, at man sikkert kan folge dem, da de ey ere forfattede af 
Ptolemaeo selv, men lange efter hans Tid astegnede af en Alepandrinjk Mecha- 
n cus, ved Navn ^ZatkostTmon > fom ssal have lever omtrent idet 4de Se- 
cuio (y), og derfor kan, ligesaa vel som andre, have seylcr i at fremstille et hvert 
Steds Beliggenhed efter Ptolemaei egen Mening, saa man derover vel gior 
best, ar man holder sig ril Skribenten selv.

S- ri.
(u) See Vtolewcet Geographiae Lib. 2, Cap. Al. pag. 57.

(v) See nysanforte Sted did. z. Cap. 5. pag. 82. Hvorhos dette er at marrke, at naar 
man vvcrveyer, hvor langt Soer paa i tolenueus fætter de Phinner, og at disse har 
ssdcn trukket sig saa hoyt op mod Norden; Men at derimod de Gythones, fom i Py- 
thez filer de Kidste Tiber, som man har nogen Efterretning fra, boede ved Havet, og 
efter Ptolemxi Beretning endnu Norden for bcmei.bic Phinner, ere siden vandrede Soer 
paa; Saa kan man derefter giere sig et temmelig tydeligt Begreb vin Folke-Daudruv 
gens Bestaffcnhed paa den Kant.

(x) See de Fragmenta som ere lagte til Marciani Heracleota Periplo i Hudfont Scriptor. 
Geograph. Vet. Tom. 1. pag. 87-

(y) See Fabricii Biblioth. Gtxcx Tow, 3. pag. 412,
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§. 21.

Derover maa jeg ogsaa, i Henseende til det her af mig hosfoyede Kart, 
have den LLce at erindre dette: At-,derom maa ey dommes efter den ydersteMa- 
thematiffe Strcenghed, da jeg vel veed, at deri kan Ut vart ferlet, enten i Ind
delingerne eller paa anden Maade; men at samme er forfattet, deels for at gi
ve Laseren et desto tydeligere Begreb om mine foranforte Forklaringer overPto- 
lemæum, i fat over hans du pi. Extenfionem Cherfonefi Cimbricæ, som 
her paa Kartet med Tal et affat, deels for at fremvise paa een Tabel den hele 
Strækning af Ve Nordiffe Lande og deres Beliggenhed mod hinanden , efter 
Ptolemaei Opgivende, i den Sted, at den kun paa adskilte Tabeller tilforn er 
affat, hvorved Tingen ey falder faa vel og kiendelig i Ovnene. Man seeriblant 
andet heraf, hvor meget de Gamles Begreb om vor Norden har viget af fra 
Tingenes rette eller i det mindste nu varende Beffaffenhed, og hvor aldeles de 
ferigelig maa tage fepi, som ville domme om de Gamles Mening i de Ting efter 
ben Beliggenhed og Strækning, som Landene nu har. I Særdeleshed maa 
det komme en underligt for, at endeel af de Gamle, iblant dem Ptolemaeus, 
har affat Bitannien faa overmande stor imod de vorige Nordiffe Lande, at ban 
har gjort den Cimbriffe Halv-Ae baade langt langer og breder, end den virke
lig nu er, og at handerimod inßflutterThule og Scandia saa store Lande, in
den saa meget snevre Greendser. Vel mener Lertius , det Sagen, i-Henseen- 
de til stdstbemeldte, kan hielpes paa den Maade, at Tallene ere bievne forkeert 
afffrevne, og at Ptolemæus har uden al Tvivl selv affat sid st bemeldte føe stor- 
re, da ellers allede Folk, som as ham der opnavnes, ey kunde sammesteds 
faae Rum (z). Hvis det af rigtige Haandffrivter eller paalidelige Codices ftoD 
til at gotgiore, at bemeldte Tal just paa Det Stev hos Ptolemæum vare bievne 
saa urigtig afffrevne, kunde dette meget vel lade sig hore. Nu derimod kan 
Sagen ingenlunde dermed ashielpes, men det bliver langt rimeligere, at de æl- 
dre Jord-Beffrivere, som Ptolemæus har fulgt , bar vel vidst at opnervne de 
Folk, hvilke han fatter paa Scandia, fom Indbyggere paa de Kanter , men af 
den hele Landstrækning ey kiendt eller aftegnet videre, end det Stykke omtrent, 
inden hvis Greendser Ptolemæus eller andre for ham har ind sintret hele Scan
dia. Det samme, mener jeg, maa ogsaa glelDe i Henseende til Thule, hvis 
Vestlige Odde eller et vist Stykke, som var bekiendt, De Gamle kun har affat, 
men udelukt Resten, som gemeenligen steer i Tilfalde, naar lidt bekiendte Lande 

stak

(?) See til hans Ammrkningcr til Ptolemxi Geographie pag. lZ> 
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stal aftegnes, hvis yderste Kane man kun har leert at kiende (zz). At dr Gamle 
Har givet den Cimbriffe Halv»Øe saa stor, eller givet dm en saa vidtloftig 
Streekning mod Norden og Østen, dertil har vel uden Tvil verret tvende Aar» 
sager pas IorD-Bestrivernes egen Side, nemlig Deels denne, at de har sat 
Britannien, men i seer Germanien, (fslgelig med denne ogsaa den Cimbriffe 
Halv-Øe) hoyere op mod Nord, end disse Landes rette Beliggenhed er, hvilket 
kan sees, naar man holder Ptolemæi Karrer mod de nyere; Deels ogsaa oftbc« 
meldte deres Meening om de Nordiste Landes, eller disses nvrdligeKanters vidt- 
lostige Streekning mod Østen. Imidlertid har man dog, sårdeles i Henseende 
til bemeldte Halv-Øes Brede, ogsaa store Formodninger, som giore det troligt, 
at den i de celdste Tider har virkelig i sig selv varet langt flem , end den nu er. 
Hvo veed ikke de Gamles eenstemmige Beretninger om en stor Vandflod, som 
den fornemste Aarsag til de Cimbrers store Udvandring af deres Halv-Øe? Og 
hvo vil vel ansee der for utroligt , ar oftbemeldre Hnlv-Øe har i fordum Dag
varet langt storre, og i sar langt bredere paa den vestre Kant, end den nu er, 
som eftertanker, hvilke store Stykker Land Vester-Havets idelige Overfvsmmek- 
ser, end og i de senere Tider, har borttaget fornemmelig i der Slesvig-Holsteen- 
ste, og langs den hele Vestlige Kust af Tydstland(-) og Nederlandene? Vil 
man altsaa satte, hvori visselig inter urimeligt er, ar de a-tofle] Graste Jord- 
Bestrivere har indhentet deres Kundstab ran den Cimbriffe Halv-0e, nylig for 
eller ved de Tider, da bemeldte de Cimbrers store Udvandring stede, saa kan 
deres Beretning om Dens Sterrelse, hvilken fra dem er siden kommen tilPtole- 
inæus, vare i sig selv rigtig nok, og den derefter med samme foregaaende For
andring, hvilken synes at have var« saa stor, sar paa dens sydlige Kam, at 
den er nasten gandffe reven los fra Der faste Land, have givet Anledning dertil, 
at de senere, endog de Romerske Skribemer.selv, eyvidsteaf nogen saadan Cim- 
brist Halv-Øe paa den Kant.

§. 22»

fzz) At virkelig saaledes er gaaet til hos de Gamle, naar Lande ffulde aftegnes, som 
de ey kendte, sees tydelig af Plutarchi Vidnesbyrd herom, naar han siger i Begyn
delsen as The fe i Levnets Bcstrivelsc: „At «aar Historie-Skriverne ey kiendte i det 

c^e^nt^pbifTc viffc ©tcbcv f foin tidnit ditbvc it 25ict$c / cllcv ixt sLmmett- 
„ frosne , satte de dem as i Bredden eller dm ydcrste Kant af deres TabelNr,,. 
Thi deraf maotte nsdvmdig stec, at saadanne Steder bleve kua sor en ringe Deel 
aftegnede, og Resten udeluft.

(a) Plinius fvrtKÜcr i havs Hiftor. Natur. Life. 16. Cap. 2. pag. 225. lom. z, at i hans 
T'd brekkede Havet i de Chancers Land store Stykker Jord ud, med store hoye Eege- 
Trarer paa, hvilke sidm svemmede snmiug paa Soen, og skaffede oste de Roimres
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§. 22.
At ogsaa Britannien, efter den Strækning, fomPtolernæus og andre gi

ve den (b), ffulde i de erlöste Tider have vcrrec dobbelt saa stor omtrent i Læng# 
den, som den nu er, men ved bemeldte, eller en anden overmaade stor Vandflod 
mist en anseelig Deel, i seer del meste af den store Landstrækning, som hosPco- 
letnæum lsber ud i Mster-Havet Oster paa mod den Cimbriffe Halv-Øe, det 
er noget, som jeg ey tor give ud for nogen vis Sandhed , da Tingen, om den 
er steer, stiger op i saa gamle Tider, at man derom flet inter Historist Vidnes
byrd har tilovers. Imidlertid fattes os dog ikke paa endeel andre Vidnesbyrd 
og Omstændigheder, hvilke giere denne Sag, der vel fortierne noyere ar unser# 
seges, end her kan stee, baade rroevcerdig og rimelig : Thi at mar» her ey stal 
tale om den store Vandflod, hvorved den mægtige Øe Atlantica , som Plato 
fortæller, af der store Vester-Hav stal være opslugt, hvilket viser, ar der af be
meldte Hav maa i de ældste Tider store Oversvemmelser været steete, hvad man 
end for Reste»» vil giere af Fortællingen t fig selv; saa kan man (».) neppe fore
stille sig, at saa storm Vandflod, fom de Gamle omtale, kan have overgaaet 
den Cimbriffe Halv-Oe, med mindre dm og har rammet de Østlige Kyster af 
Britannien, allerhelst da man (2.) finder de Kanter af Britannien athavei gam
le Dage været af samme Beskaffenhed, som Ditmarstm tit for n var, hvilket er 
tydeligt nok at fee df Herodiani Vidnesbyrd (c), som fortæller: „At de fleste 
Steder i Britannim vare, formedelst Havets idelige Oversvømmelser, 
„ lutter Z^æt og Moradstr, over hvilke Indbyggerne svemmede og hoppede, 
„ da Vandet eller Skarnet gik Dem vp til Belte-Stedet, hvilket de, som for 
„ den st erste Deel negne, ei) kærte sig efter Ligesom man og (zdie) paa be
meldte Kanter finder mange og kimdeligeSpor efter saadanne Oversvommelser, 
nemlig en umdelig Mængde Træer under Jorden, fornemmelig Fyr# og Eege« 
Træer, samt ligeledes under Jorden Baade eller Kaner, udhulede af store Træ
ers Stammer (d), saadanne, som Plinius fortæller («) at endeel Seerovere 

i Ger#

Flode nok at bcsnlle, saa at de Andertidea maattc holde ligesonr Sse-Slag med disse 
stemmende Ser.

(b) Ptolewai Geographiae Lib. 2. Cap, 5. gg Marciani Heracleota Periplus Maris Ex
terni in IIudfoni Scriptor. Geograph, Vet. Tom. 1. pag. 57.

(c) Sec hans Hifioriar. Lib 3, hvor han taler om Keyser Seveti Tog paa Britannien
(d) See herom W. Stuckeleys Itinerarium Curiøfum pag. 14.

Rr
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i Germanien betiente sig af, saa store til deels, at nogle af dem kunde romme 
30 Mennisser, hvilke derfor enten ved en stor Vandflod maae vcrre forte over 
fra de Germanisse tilde Britannisse Kyster, eller ssiont i meget gamle Tider, 
brugte i Britannien, Dror Plinius cg Solinus berette, at de ellers brugte Vidie- 
Skibe, og den forste (k) endogfaa giver ar forstaae, at de endnu i hans Lid 
vare i Brug,

§. 23.

Det er derfor heel vel troligt, at dersom den store Vandflod, hvilken har 
vvergaaet den Cimbrisse Halv-Oe, har brekket ind under eir sterrk og overmaade 
gruelig tøtctm af Nord-Vest, stråledes som adssillige Omstændigheder give 
tilkiende at det maa vcrre sseet, og dersom de gamle Jord-Bessrivere har have 
nogen Grund for sig, hvorefter de har giert Britannien saa stor (ff), og i stor 
givet den strå stor en Strerkning mod Osten, som den visselig maa have havt; 
Saa maa bemeldte Strakning forst og fornemmelig have folet Virkningen af 
Havets Grumhed, da den laae aaben for det brusende Hav, hvilket maae forst 
have ssollet den bort, forend det med al sin Magt kunde brekke los paa de der 
inden for beliggende vestlige Kyster af den Cimbrisse Halv-Oe og Germanien, 
som derover vel lede meget, men komme dog med mindre Tab derfra, end be
meldte uden for beliggende Strekning. De mange Banker, Grunde og Riv, 
som findes overalt 1 Vester-Havet mellem Jylland og den Sydlige Odde af 
Norge paa den eene, saint Engelland og Skotland paa den anden Side, vise 
noksom Rimeligheden heraf, hvilken og meget bestyrkes af den store Ulighed, 
der er imellem Storrelfen af Britannien hos de crldste Jord-Bessrivere, og den, 
som de nyere Grcesse og Romersse Skribenter har givet den. Hvor stor For» 
Aiel er der ikke mellem Pytheæ Beregning herover og M. Agrippæ? (g). pto- 
lemæi Britannia er tredobbelt saa stor som Hibernia; derimod siger Mela, at 
denne er nässten ligesaa stor som hin (li), hvori han ventelig har efter Scrdvane 

fulgt
(e) See haris Hifior. Natural. Lib. 16. Cap. 40. Tom. 3. pag. 297.
(f) See Nys auferte Sted. Lid. 7. pag. 104. Tom. 2.
(ff) Hvor vidt man heri har Watt, fan foruden i)ct, som firår herefter cmforcs, ogsaa 

sies deraf, at Phuarcbus bevidner in C. CæGre, det ingen (ved de Tider, da denne 
foretog sig det bekiendtt Tog til Britannien) vilde formedelst dens ®tøm:fe troe ac 
den var en Ae; eller som hans Ord og synes at kunne forklares, troe at dm var ich 
fordi man gioede den saa overmaade stor.

(g) See PHnii Hiftor. Natural. Lib. 4. Cap, 16. pag. 4§o. Tom. I.
(h) See hans Lib. z de Situ Orbis. Cap. 6.



om de Nordiffe Lande. 5te Cap. 315

fulgt endeel nyere Grerste Skribenter, da han af5 Cæfaris Commentariis havde 
kundet hente en rettere Kundskab herom, og som best kommer overeens med de 
Landes nu varende Stsrrelse mod hinanden (i). Og i Steden for at Marcia
nus Heracleota, som har tager sine Beretninger ey allene af Ptolemæo, men 
og aj7Artemidoro, en af de celdste Graste JordBestrivere (k) og andre faa- 
danne, beretter: ,, At Öen Albion laae ligesom adstilk og adspredt i en lang 

Srrakning over den storste Deel af det Nordlige Hav, og havde fornemme- 
0 lig tvende finale Nakker, ligesom Fodder „ (1). Saa siger Strabo (m), at 
den längste Side af Britannien var ey langer end den lige derimod beliggende 
Kyst af Gallien, og at den var dannet som en Trekant, hvilken Skikkelse Mela 
og J. Cæfar ogsaa tilleggr den.

§. 24.
Det kominer mig foruden alt dette, heel rimeligt for, at Ptolemæus har 

sammensat sine Beretninger om vor Norden af tvende temmelig adstilte Kilder, 
eller at han har fulgt ko Skribenter i ak forfatte samme, en aldre og en nyere, 
hvoraf den forste kan have beffrevet vor Norden og de tilgrandsendeLande, til
deeis saaledes fom de vare for bemeldte store Vandflod, men den anden forestil
let samme under den Skikkelse, som den havde efter oftomtaice Flod. Hvilken 
Hoved-Ornstandighed da Ptolemæus intet har vidst af, saa har han kun fogt at 
forene disse adstilte Beretninger sammen, saaledes som det best kunde stikke sig, 
og derover kastet gammelt og nyt sammen om hinanden, som i det foregaaende 
er viist at han virkelig har gjort. Alt dem synes mig at kunne giores temmelig 
bevisiigr, deels deraf, at man hos Ptolemæum oste finder tvende adstildte Navne 
paa eet og samme Sced, som f. Ex. naar han beretter at Forbierger Orcas og
saa blev kaldet Tar vedum, Forbjerger Antivelkæum ogsaa Leleriurn, og For
bjerget Damnonium ogsaa Öcrinum (n); deels ogsaa deraf, at eet og samme 
Steds Navn undertiden forekommer hos ham afsat paa adstilte Steder og un« 

Rr 2 der

(i) See dennes Commentarior. Lib. 5. Cap. 12. hvor han siger, at, som berettedes, 
var Hibernia en halo Gang mindre end Britannia,

(k) See Marciani eget Vidnesbyrd herom i hans Periplo maris externi, pag. 1. in Tora. I. 
Scriptor. Geograph- Vet. per Hudfim.

(l) See Marciani Periplus paa uysansvrcc Sted, p. 57.

(m) See hans Geographiae Lib. de Britannia, p. 304. c. edit. Cajauboni. i

(n) See hans Geographic Lib. 2, Cap. 3. de Albionis infulse fitu.
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Der forfliellig Hoyde og Brede. Saaledes forekomme Alauni ft. oftia to Gange 
hos ham: forst ansatte under 17- 40. - 52 - 40/ siden under 21.40. >5g. 30, 
(o); Ligeledes Navner Deuana forst afsat under 26-15 - 59. 45, siden under
18. 3<x? 55. o. (p) Paa samme Maave staae Rheni fl, oftia paa et Sted 
under28. og 26.45-53^20 eller lo.(^) paa et andet under 28.- $4. o. (r).. Videre 
Navnetlulihurcium forst under 32.54 o. men strap ester under 32.40.15 3.20,(s).. 
Og endelig Navnet Marionis tvende Gange afsat tæt paahinanden, fsrst under 34» 
30 54.50 og strap derpaa under 36.-55.36. (r). Afdette og andet saadant flutter 
feg derfor: at naar Navnet Teutonarii forekommer hos Ptolemæum paa et 
Sted/ men strap derhos paa et andet Teutones^ betyder det kun eet og samme 
Folk, nten er taget af adflilte Skribenter; at Sapones, som paa et Sted hoS 
ham sattes langt henne i Vester-Havet paa tre Ger, ere de samme som han et 
andet Sted satter et langt Stykke derfra mod Osten paa det faste Land, og at 
Forfliellen imellem dem bestaaer kun derudi, at efter de aldste Skribenter har 
han fundet dem at boe paa bemeldte Ser, maaflee for bemeldte store Vandflod, 
men hos de nyere paa det faste Land, hvorfor han har sat dem paa begge Ste
der; At da han hos de aldre Skribenter fandt de Cimbrer at beboe den Cim- 
briffe Halv-Oe, men derimod hos de nyere samme at vare beboet ogsaa af ad» 
flittige andre Folk, saa har han for at ssaffe dem allesammen Rum, puttet de 
Cimbrer ind i et lidet Hul yderst paa Halv-Oen, hvor han st-ntes de helst burde 
sattes , eftersom den hele Strakning forte Navn efter dem; Og at han endelig, 
da han hos de aldre Skribenter fandt berettet, at det yderste Forbierg af Bri
tannien strakte sig langt ud mod Osten hen til Thule, men hos de nyere, at Det 
yderfte Forbierg af Britannien stak lige ud i Nord mod de Orcadifle Oer, saa 
har han, for at hielpe paa Sagen, sat sidstbemeldte Oer, Thule og det forste 
Forbierg sammen, og for at faae et andet Forbierg mod Norden, flottet For- 
bürget Novantum, og Oen Man, som hos ham kaldes Monaæda, tilligemed 
Hibernien, Hoyt op mod Nord, saaledes at han fik de Hebudifle Oer til at 
Ligge nar ved det Nordlige Forbierg i Steden for de Orcadifle, som man an- 

derrsteW

(o) See heroin nysanfsrte Sted.
(?) -Ogsaa dette er at see paa nysanfsrte Sted:

(q) See hans Geographia; Lib. 2. Cap. 9. og Cap; IL.

(r) See nysanfsrte Sted Lib. 2. Cap. 11.

(s) See ogsaa nysanfsrte Cap. ir.
(t) Ogsaa dette er at see paa oftbemeldte Sted.
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om de Nordtffe Lande. 6te Cap.____ ZI7
densteds behoveds. Hvilket altsammen mig synes ' at rime sig meget 
vel sammen, men vil for Resten, af Mangel paa saa tilstrcrkkelige 
Beviis, som vel giordes fornodne, overlade til bedre KiendereS Skionns 
og Rettelse.

VI. MM

Afhandlingen
Om te gamle ©raters »g Romeres Begreeb cg Kmdffab om 
de Nordiske Lande, indeholdende videre Betragtning over endeel 
Skribenter, etter visse Steder hos dem, som i de foregaaende Cg, 
pMer ey ere anforte, etter og kan tiene til ncermere Oplysning? 

tittigemed et hosfoyet kort Begreeb af denne 
Afhandlings Indhold.

§. i.
til de celdste og Kldre Tider hmhorende Skribenter, som have optegnet 
noget, vor Norden egentlig angaaende, kan ey »billigen henfores til 
4 Claffer. Til den iste kan de Alexandrinffe Jord-Bessrivere henseres, 

hvilke har uden Tvivl havt de crldste og bedste Beretninger om vor Norden, 
som de maa have indhentet af de i det Alepandrinske Bibliothek fra de Phoenft 
cier, fra Pythea, som synes a ller for st at have giver Grerkerne rrcesten al den 
Kundskab om vor Norden, som de siden vidste ar opgive, eller fra andre, vel 
mueligt og fra de Carthaginienser og Gaditaner, hvilke en Tid lang vare de 
Phoeniciers Sftertrcedere i Handelen, indhentede eller opsamlede Efterretninger. 
Til den anden henhore de Asiatisse Jord.Beffrivere, l)vi!ke synes allerfor st blank 
Greekerne ar have for det forste samlet sig en Slags Kundskab om de Rord- 
Ostlige Lande af Europa, deels ved de Scyrhers Indfald i Asien, deels og for- 
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ZI 8 De gamle Grcekers og Romeres Kundffab 
nemmelig ved varii Hyftafpis Tog mod bemeldte Scyther, men siden ar have 
ret for Alvor begyndt ar legge sig efter Geographien, i Anledning af Alexan
dri M. store Krigstog i de Asiatiske Lande, og de derved indkomne Efterremim 
ger, hvilke dog. deels af et Slags forfængeligt Pralerie, deels af Vankundig- 
hed, heller har forvirret og forvirret Kundskaben om bemeldte Nordlige Lande, 
end forbedret den. Ligesom ogfaa de til denne og efterfolgende Gasse henhoren- 
de Jvrd-Bessrivere om de Nordlige Europcrisse Lande og vor Norden i sar ey 
synes at have vidst stort mere, end de af forst anforteS Efterretninger kunde ind» 
hente, h.vorafdog endeel af dem, i scor de, som levede i de seenere Tider (a), 
har anseet de fleste for Fabler, saasom indeholdende Ting, der vare oem selv 
ubekiendte. J den zdie Classe kan de, til det egentlig saa kaldte Gr«ker!and 
henhorendr Skribenter, og i den 4de de Romersse scrttes, hvilke 2de sidste Slags 
Skribenter har enten vidst saa got som intet om bemeldte Nordisse Lande, eller 
taget al deres Kundssab derom af forst anforte, naar man undtager hvad de 
derom i de senere Tider har kundet faae at vide, i Anledning af de Romeres i 
Germanien og Britannien forte Krige, hvilket dog for en saare ringe Ting har 
angaaet vor Norden i seer. Anderledes kan man om sidstbemeldte ey domme, 
naar man, foruden hvad til denne Sags Oplysning tilforn er anforc (b), end
nu overveyer dette: At Ovidius, som dog levede paa en Tid, da Germanien 
var bleven de Romere ncrsten allermest, i det mindste langt bedre, bekiendc end 
nogensinde tilforn, kalder dog bemeldte Land Orbem novum, Örbem igno
tum (c), og Orbem Romanis modo cognitum (d); Ac Plinius paa samme 
Maade bevidner (e), det han vidste, ac nogle overmande store Oer vare, fra 
Germanien af, ey for lcenge siden, blevne bekiendte (f), og at Havet Nor
den for det Cimbrisse Forbierg (g) havde de Romere kun seer, eller kiendte det 

kun

(a) Som for Erempler Polybius, Strabo og andre.

(b) Gee I. og 28. §. i det iste Capitcl i denne Afhandling. Hvortil endnu kan legges,
hvad Plutarchus siger in C. Cæfare; " At (da denne foretog sig et Tog til Britan- 
„ nien) var der Trette imellem mange af Skribenterne (om bemeldte Se) ligesom den 
„ var kan et blot Navn og en Fabel om et Land, som ingensteds var sect, og som 
„ ey var til i Verden.

(c) See hans Elegia til Liviam, V. 314, og 456.

(d) Dette er ogsaa at finde paa nys anforte Sted v. 391.
(e) See hans Hiftor.Natural. Lib. 2. pag. 2gi. Cap. 10F. Tom. I.

(f) Han mener de Der mellem Rhinen og Elben, som tilforn er viist i det zdie Capitel
i denne Afhandling. §. 19.

(g) Hvorved hos ham ey menes Skagen i Jylland, men Odden Sonden for Elben.



om de Nordiske Lande. 6te Cap. * 319

kun af et blot Rygte (h): At denne samme Skribent, firm levede paa en Tid, 
da de Romeres Kundskab om Germanien maatte vcere paa det hoyeste, udtryk
kelig beretter (i): " At Germanien blev ey de Romere ret bekiendt, forend 
„ mange Aar efter Agrippæ Dod, og endda ey hele Germanien - ic) Li
gesom bemeldte Skribent desuden noksom tilkiendegiver, med hvilke Syne og 
hvor fremmet de Romere end og i hans Tiid maa have anseet hele vor Norden 
for at vare, naar han kan sige om de Steder, hvor den saa kaldte Her
ba Britannica oopte, det er de Fristers Land (I): " At Naturen selv der tabte 
„ sig, og at de Lande laae uden for Verden (m) og naar han kan kalde 
Havet mellem Germanien og Britannien eller sidst bemeldte Land selv: Inane 
natura? (n),

§. 2.

At Homerus har vidst noget om vor Norden at sige, det Har man ingen 
Aarsag til at troe, da han ey har kiendt, i det mindste ingensteds navnet entert 
de Scyther eller Celter. Men at han dog ved et Slags Rogte kan have hort 
noget cm TartelTus, og'Beruf giert fit Tartarus, samt om Norden i Alminde
lighed, da han veed at ncrvne Nordstjernen, hvilket Strabo vilpaastaae (o), 
solgelig ogsaa cm de Phoeniciers Skibsfart didhen, hvilke forst har betient sig 
af bemeldte Stierne, for derefter at indrette deres Seilatser, hvorover Ovidius 
siger i et as sine Vers (p):

,, Nec feqvar aut Helicen, aut qva Tyrus utitur, Ardon
„ Publica non curat fidera nofter amor,,.

©et
(h) Stt hans Hiftor. Natur. Lib. 2. cap. 67. pag. 22a.
(i) See nys bemeldte Sted. Lib. 4. Cap. 14. pag. 477.

(k) Men hvilken Deel af Germanien kunde vel i Plinii Tiid »«re de Romere »bekiendt
»den ben, som ligger Norden for Elben? da man finder Spor efter og Beviser for, 
at de da maa have kiendt Resien. ' '

(D Som Plinius selv bevidner. Lib. 25. pag. 379. Tom. 4. conf. Akab. Mtmtingii Trati.
de vera herba Britannica,

(ni) Gee Lib. 27. Cap. I. p. ZoZ. Tom, 4. In ipfo rerum naturæ defeéhi . finer bntr, 
ex infulis extra terras politis. 'J z

(n) Gee Lib, go. Cap I. pag. 728. Tom, 4.

(°) See hans Geographiae Lib, I. pag. 5. 6. edit. Caßuioni

(p) See h-ans Epilt XVlll. Leander Heroni. v. 149,
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Det er noget, som jeg langt heller vil troe, end negte, allerhelst dersom de 

vidtlostige Reyser, hvilke han lader Ulyfl-es gi ore, ey har vceret indskrænkede 
inden for Middel-Havet allene; men heller, hvilket er mere rimeligt, strakt sig 
langt udenfor samme, om ey just til det yderste af vor Norden, som vor larde 
Jonas Ramus med klvgrige Beviser har sogt at godtgiore (q), saa dog langt 
uden for Herculis Stotter, fem Serabo mener (r), og hvilket Eraroft« 
henes blank de Gamle i sar har indseer (s). Hvilket altsammen er saa meget 
mere troligt, som man finder, ar Homerus ey allene taler om de Phoenicier og 
deres Skibsfart, men har og kiendt de tvende blant de Gamle meget become 
Varer fra Norden, Tinner (r) og Bernstenen (u), ffiont han ey ncevmr, 
ventelig ey heller har vidst de Steder, hvorfra de egentlig komme, men stmteiig 
har han, hvad Bernstenen i sar angaaer, holdt for, efter de aldste Skriben
ters falles Meening, at den kom fra Floden Eridanus, hvilken han og navner
(v).  Ligesom ey heller andet kan vare; mueligt, end at Bernstenen maa have 
varet bekiendr i HorneriTid, hvis man stal troe den Graffe Poet Coiatus 
Smyrnæus, som beretter (x): Ar de Graker blant andre Sager kastede ind 
„ paa Ajacis Baal ogsaaBernsteen, som var sammenlvben hos Eridani Flod, 
og hvis Scrabonis Beretning er rigtig, hvilket den uden al Tvi! er: At dePhoe- 
„ nictet’ allerede for Homeri Tid havde den beste Deel af Africa og Hifpanieti 
„ i deres Magt, samt at Homerus fra dem havde faaet noget ar hyre om Tar-. 
„ teilhs, Uiyflls Seilars o, s v.,, (y).

§- 3*

I en Afhandling, hvori han bil bevise, at Ulyffes og Nordens Othm er den samme,
(r) See hans Geographiae Lib. 3. pag. 237.

(s) See Strabo loc. cit. pag. 47. Lib. 1. edit. Cafaubmi.

G) See hans Iliadis Lib. ig. hvor han taler om Achillis Skjold.

(u) See hans Odyffeæ Lib. IV. hvor han beskriver Telemachi Ankomst til Menelaum.
Som Boehart mener in Chanaan Lib. I. Cap. 33. har Ulyffes selv af de Phvenieicr 
faart adstiiligt at vide, fær om Italien, som han har formalt fine Landsmerad, og 

.Homerus siden indfort i sine Vers, hvilket er ey urimeligt.

(v) Ser hans Batrachomyomachia.

(x) See hans Dereliéla ab Homero. V. 623,
(y) See Strabonis Geographic Lib. Z. pag, 524. 6.



om de Nor-isse Lande. 6ke Cap. Z2I
' §. 34

Dersom det Vers, som tillegge^ Heriodo under Navn afHercuIls Sktold, 
W hans crgtr Foster, hvorpaa dog mange, end og blandt de Gamle selv, har villet 
tvivle (x), saa har han ogsaa vidst at tale om Tinnet og Bernstenen (a). I 
det mindste er det ey urimeligt, at Han har kiendt bemeldte Wahre, da han har 
vidst at ncrvne Floden Eridanus, ja det som mere er, ogsaa Ister-Floden (b); 
Hvorover det og vel kan vare, at de Scythers Ravn ey har vceret ham ube- 
kiendt, hvilket Strabo vil bevise af et hans Wers hos Eratoflhenes, hvori dr 
Scycher ncrvnes (c), ffiont det ingensteds nu findes iglen i de Skrivter, som vi 
Have tilovers fra ham, og maa derfor enten vcrre taget af hans bortkomne eller 
Ham falskelig Magte Skrivter., eller og i sig selv vcrre urigtigt (d). Wist nok 
er det, at de Scythers Ravn ey engang forekommer Hos den saa meget yngre 
Pindarum, hvilken vel taler om de Phvenicier og deres Handel til Soes (e), 
men giver tillige at forstaae , at deGrcrkers, fom boede i det egentlig saa kaldte 
Grcekerland, deres Kundssab, om de Vestlige og Nordlige Lande af Europa, 
4 hans Tid ey strakte sig uden for Herculis Stotter, naar Han siger (f) : “ At 

hvad som laae der uden for, det kunde ingen komme hen til ‘S At Havet 
der uden for kunde ey nogen beseyle (g) ; At den Kant af Gades, fom vendte 
mod Vesten , stod ey til at komme forbi (h); og at de Havde opnaaet den storstr 
ZEre, som vare komne til Herculis Stotter (i). Imidlertid finder man dog 
de Scycher at ncrvnes hos den fortreffelige Grcrffe ^oetÆfchylus, som er om> 

MM

(z) See Fabricii Bibliothec. Grace. Tom. I. peg. 374. Lib. 2. Cap- g.

(a) See bemeldte hans Scutum Herculis, peg. -V. 143. og 2LZ.
(b) See hans Theogonia V. 238. og 239.

(c) See Strabonis Geographice lib, 7. pag. 46s.

Dette sidste mener Xylander i hans Anmærkninger til Strabo vch nys anfortt Sted.
(e) Ske Pindari Pythecrum od. 2,
(f) See hans Olympier. Od. 3.

(g) See hems Nem. Od. 3.

(h) Ser ogsaa dette paa sidst anforte Sted. od. 4.
(i) See hans Ifthmic., Od, 10. conf. Olympior. od. 3. Fortiden hvilket her rvdmt maa

lnmkes, at Pindarus og Mvnrr de Hyperboreer. Olymp, od, Z. og i hans I'ytheor. 
Od, X,

Ss
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trem af samme Alder som Pindarus , om han ey er tildeels lidt celdre end denne. 
Bemeldte Æfchylus var selv med i de store Slag ved Marathon og Salamis»- 
og har mueligt, i Anledning af Xerxis Tog i Grcrkerland, faaet noget om de 
Scyther og andre Nordiske Folk at hore as de Greek er fra lille Asien, som selv 
havde vceret med paa Darii store Felttog ind i Scythien: Herover taler hanpaa 
et Sted i sine Vers (k) om de Scyther, som vare Hyrder , og om de Arima- 
syers eenoyedeKrigshårtilHest(1), samt paaerander om de Scythiste Eyendele 
og det Scythiste Jern (m). Ligesom han og desuden navner Bierget Caucasus, 
og de yderste Kanter af der store Hav ved Europa n), fanit Floden Araxes, 
hos hvilken de Mastagerer boede (nn). Osrbencevnte Scyther har ogsaa den gam
le Graste Poet Euripides , der levede i, eller naft ved Æfchyli Tider, vidst 
at rale om, med de merkvardig-e Omstcendigheder derhos, at de grandsede tik 
Thracien (o-), og at de ragede deres Hoveder (p). Hvilke Navne og Beret
ninger foranforke Poeter enten maa have faaet paa forbemeldte Maade ar vide, 
eller taget af viste andre Skribenter, som man finder paa de Tider at have le
vet, saasom en Arifteas- Proconnefiusder i z Boger har beffrevet de Ari- 
maspers Krig med Gripherne pa.a Vers (q) , og foregivet, som Herodotus- 
beretter (r): u At han var selv kommen hen til de Jstedoner, oven for hvil-- 
„ ke boede de Arimasper, oven for disse Gripherne, som) forvarede Gulder,

men oven for disse igien de Hyperboreer, join naaede til Haver. Hvilke, 
,-> de Hyperboreer allem undtagne, forte idelige Krige paa hinanden , ligesom 
„ Scytherne paa de Cimmerier Foruden hvilken ogsaa ved foranforre Poe
ters Tider har lever Hecatæus Milefius-, som forst stal i ubunden Sti! ha
ve forfattet en Historie samten Jord-Bestriveife, og desuden, som endeel- ville;

me#

(k) See hans Prometheus- Vinétus. v. 682;.

(!) See nys anforte Sted. v. 778.
(m) See hans Tragvedie, kaldet Septem ad Thebas- v. 685. og 756..

(is) See hvad J. A. Fabricius herom anfører i hans Bibliothec. Græcsr Tom; I. p: 597r 
^im) Ske Euftathii Commentar. in Dionyfii Periegefin; p.. 2II. edit; Opporini,

(o) See Rhe Cl Ord om dem i hans Tragvedie, kaldet Rhefus.. V. 426.

(p) Dette sees i hans Troadés. v-, 129.

(q) See herom Voffius de- Hiftbr. Graec, p. 6. og 433. Fabricii» pa^vYs-Mstttk'Stk^MK.
9 og Strabo Geograph; Lib. 13. pag- 881.

Hr) See hans lditkor.. dibd4,
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mene, ffrever vm de Hyperboreer (s). Ey ar rale om flere, saasom en Hella
nicus , en Onomacritus, hvilken sidste man vil ansee for Forfatter af de fa« 
kaldte Orplrci Argonautica, men uden tilstrækkelig Grund, som siden stal vi, 
ses. Hvorover der af alle disse anforre Omstændigheder bliver rimeligt, at nyS 
opregnede Poeter og Skribenter har giorr sig bemeldte Folk og Navne bekiend- 
te, enten i Anledning af de Persiste Kongers Cyri og i fær Darii Hyftafpis sto
re Krigstoge mod de Massagerer og Scyther, eller om sidstbemeldte Navn i 
sær har været Grækerne bekiendt for den Tid, der da at være (feet ved Scy- 
rhernes Indfald i Asien, hvilket mueligr og har givet Anledning til bemeldte 
Navn.

5. 4-
Men nu erdet Tid, at vi komme til den ældste Græsse HistorieSkriver, 

som vi endnu har tilovers, nemlig Herodotus ; der har levet ey meget længe 
ester forbenævnte gamle Poeters Tider, og samlet sig en temmelig vidtloftig og 
udforlig Kundstab, saavel om endeel andre, som i fær om de Norden for det 
Sorte Hav beliggende Lande, hvilken dog i de feenere Tider iglen er gaaen for
ivrer, eller bleven fvrfomr og foragtet. Hos ham sindes vgfaa endeel, idet 
mindste flere Navne, end andre for ham har vidst at opgive, paa adskillige Ste
der i de Vestlige Kanter af Europa, ffiont det lader sig tydelig see, at hander- 
vm har havt en meget mork vg utilstrækkelig Kundstab. Saaledes veed han ak 
tale oitl Ister-Floden, om de Umbrer, om en Flod Carpis, om en anden Alpis 
kaldet, hvorved rimeligst af ham er meenr en Flod fra de Alpisse Bierge (t), om 

Celler, som boede yderst i Europa mod Solens Nedgang , næst de Cyneter
(u), hvilke han paa et andel Stev kalder Cynesier (v), om den Stad Pyrene, 

S s 2 som

(s) See om ham Vofiius de Hiftor. Græcis pag. 6. 12. og 439. samt Harduini Register over
de as Plinio anførte Skribenter.

(t) Uden al Tvivl Rhin-Strommen, hvilket er tydelig at fee, naar man holder dette Sted hoS
Herodotum fammen med følgende vionxli! keriegetl,Beretning: At Rhin-Strømmen løb 
ned midt igiennem Bicrget Alpis hen til det yderste Nsrd'Hav, og at ifter-gtrømmen 
havde iglen fra denne fit Udspring. See herom videre i følgende 17. og 18. §.

(u) @ee hans Melpomeue eller Lib. IV. cap. 49. De Cyneter eller Cynesier, fom her om
tales, stal have boet omkring Floven Anas henne ved Havet, oz føm Juftinus beretter, 
j de Tarkessiers Skove. See if. Voffii Anmærkninger til Melam, pag. 784. edit. Abrub. 
Gronovii.

(v) Saa kalder han dem Hiftor. Lib. 2. cap. 33,



Z24 __ De gamle Graters og Romeres Kvndffad
som ffal vare dr Pyrencriske Bierge, om Tartessus (x) og om de Cassiterisse 
Ser (y). I hvor riuge end denne Skribentens Kundskab er at anfee, saahar 
den dog uden al Tvivl verret storre end nogen blank Gråkerne paa de Kanter, 
jeg mener i Grcrkerland selv, eller i lille Asien, for ham har havt, og er upaa- 
tvivlelig kommen til ham fra hans Landsmand, de Phoccrenser i bemeldte Asien, 
hvilke paa deres Seilatser ere komne hen til TarceMm, som Skribenten selv 
forkceller (a), og ventelig har af Indbyggerne der faaec disse og andre saadanne 
Ting at vide. Längere synes Gråkerne fra bemeldte Steder ey ak vare komne, 
og derfor enten af et Slags Pralerie eller Vankundighed at have udraabt eller 
anseet alt hvad som laae uden for der Herculiske Sund at vare af Den Beffaffen- 
hed, at intet Menneske kunde befare eller beseile de Steder; hvilket det var 
Phoeniciernes og deGaditanersFordeel ogsim at binde dem paa Ermene, sonr 
tilforn er viist, ja vel ogsaa med Magt at holde dem fra, om de eller andre 
Fremmede vilde forsvge derpaa, at komme uden for bemeldte Grandser ,hvori 
man finder, at Phoemciernes Eftertradere i Handelen, de Carchagenienser, har 
troelig fulgt hines Fodspor, ved at dråbe og drukne alle dem, hvilke understod 
de sig at stile hen til Sardinien eller til Herculis Stotter, som Strabo fortal
ler (b). Hvilket altsita, foruden andet, har vel meget hiulpet dertil, at disse 
Europa yderste Kanter bleve endnu mere ubekiendte,. end de havde vcerettilforn.

§. 5
I Besynderlighed er det ey at tmdre over, ar den Kundffab, font Hera- 

dotus paa forbemeldte Maade har kundet samle i sit Faderneland, og de fra 
foromtalte Phocaenstr overblevne Beretninger, angaaende de yderste Kanter 
af Europa mod Vesten , ere blevne baade saa faa , og til deel,- saa urigtige, da 
Der fra Phocaenftrnes forste Reyft til ibenen og til den Tid, paa hvilken He- 

rodo-

(K) See hans ciio eller Lib. I. Cap. i6z. Stefichoms, encrldre Poet end kinclams og dr an
dre foranfsrte, taler og vin de Tartessier eller Tarteffus, famt om dens store Ovcrflo- 
dighcd paa Sslv, og: om Erythia. Omrøuræna Tarteffia melder Ariftophaiies i sij,. 
Comocdie, kaldet Ranz, aö 2. Seen. i. men denne er nyere end nogen af forbernmet.-

(y) See Haus Thalia c!fcv Lib. 3. Cap 115. Herodotus er den forste, som taler cm disse 
Ser, hvilke han saalcvcs har kaldet ester de Bahre, som komme derfra, da> ham inter 
egentlig-Navn vidste at give paa dem.

(a) See hans c li o eller Lib. i. Cap. i6z»

(b) See hans Geographia Lib, 17. p?g. 1154, edit. Cafauboiiit 
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rodotus ffrev sin Historie, maa i vet mindste 150 Aar være forlobne(*),i  hvilken Tid 
meget afbemeldte Beretninger kan vcrre glemt, meget ogsaa forandret. Men ligesom 
bemeldte Phoccrenser har giver Anledning til Ven forste Kundskab om bencrvnte Kan
ter afEuropa, naar her maaffee undtages, hvav mani Homeri Tider fraPhoeni, 
cierne selv kan verom have hort; eller fra Colæus Samius, som efter Herodoti 
Beretning. Lib. 4. Gap. 152. af en Storm blev dreven-hen til Oades, og kom 
derfra med en overmaave riig Lavning, 600 Aar omtrent for Christi Fsdsel^ 
efter Bocharti Regning i Chanaan. Lib. I. Cap. 34. og 400 efter' Homeri Ti
der. Saa har man ogsaa uven al Tvil deres Efterkommere eller Colonister, 
jeg mener ve Maffilienler, at takke for hvad videre og nvyere Kundstab Ve Grcr- 
ker har siden faaee ey allene om de Kanter, men og om vor Norden r Thi dec 
er herved at merke, ar bemeldte Maffilienfer har ey allene i Ve celdste Tider væ- 
ret meget mcrgtige til Soes, paa Skibe og dertil horende Udrustninger (**),  
men at de ogsaa har stifter mange Colonier, end og i Hispanien, henne ved Ha
des selvs/,). Hvilket tydelig viser, at de har vcrret meget formuende paa ve 
Kanter, at ve har Vrelt Lanvek eller Kysterne der med de Phoenicier, om ey- 
trænet disse ud af deres Besiddelser, og at de folgelig vel ogsaa har forsogt ac 
faae Deel med dem i Handelen, fornemmelig i den meget fordeeiagtige Tin- og 
Bernsteens-Handel- Herover forekommer det mig heel rimeligt, ar de enken 
paa egen Haand har foretager en Seilats ril Norden, hvilken ved et eller andet 
Tilfælde ey har gaaet af efter Duske, eller at endeel af deres Landsmænd i Ver 
mindste har paa Ve Phoeniciers, Gaditaners eller Chartaginiensers Skibe tienc 
for Soefolk, hvortil man veed, at de Phoenicier i sær antoge alle Slags Folk. 
Wed hvilken eller anden saadan Leylighed det da ogsaa er uden ak Toil steer, ac 
en af bemeldte Massiliensers Landsmænd, jeg mener den blandt de Gamle me
get beromte Pytheas Maffiiienfis er kommen hid til Norden, og har derfra brage 
med sig de Efterretninger, paa hvilke de Græste Skribenter har siden arundek 
al den Kundstab, de har havt om vor Norden, og alt hvad de derom har vidst 
at berette, som ved en noye Undersogning kan erfares , og i det Eftersolgende 
videre stal vises, hvor man'og om Pytheæ Person stal give en nærmere linder-

(*) Thi Eufebitis Beretter, ak Marfeille er 5M olympiad". 45. og séymnus Chius, af hx» 
er fleet 120 Asr for det Salaminflc S!ag. See dennes Pcrie^efis p. 13. D:, 
mnfii Exercit. Plinianx p. 114. a. E ; Men for Olymp. 8z. har Herodotus- e'l ttr,te 

(§CC Vfjfots de Hiftor.Græc* pag. 14»

(**) (Fee Strabonis Geographia Lib. 4. p. 272. a.

See Scyla&s Feriplus p. I. Sig Scywui Gbii Pericgefis p.

S s 3 retning. 
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retningPaa hvad Tid bemeldte Pytheæ Seilats hid til Norden, og 
hans derpaa fulgte Reyse fra Gades lige hen til Tanais ^hargaaet for sig, det 
er vansseligt at fastsatte. Dog vil jeg heller troe at Det er ffeet enten i Hero
doti Tid eller og kort derefter, end at Pytheas har levet efter Alexandri M. 
Tid, som siden ssal vises, men at hans Efterretninger, formedelst det temmelig 
store Mellemrum, ry ere blevne Gråkerne i lille Asien og Grerkerland stiv be» 
kiendte, forend nylig for eller ved Alexandri Tider omtrent.

§. 6.
Plato har derfor endnu til sin Tid faa lidet vidst af de Nordlige Lande at 

sige , at efter hans Mening var Verden ey longere mod Vesten beboet, end 
til foromtalte Herculis Stotter, og mod Asten ey videre end til Floden Phafis
(c).  Men har s Discipel Arifto celes derimod, i hvis Tid baade Alexandri M. 
store Tog til Asien indfaldt, og adssillige ved Den Leylighed begyndte at legge 
storre Vind, end tilforn var sseet, paa Geographien, eftersom bemeldte Konge 
havde selv stor Lyst til nye Ting at opdage , og ferte til Den Ende adssillige larde 
Mand (d), blandt dem ogfaa nogle af Åriftotelis Disciple med sig paa Toget 
(c), havde derover samt ved Hielpaf foromtalte Pytheæberetninger, fra hvil» 
fe man Da havde faa et et og andet at vide, bedre Leylighed til at erhverve sig en 
storre Kundskab om de Rordisse Lande, hvilken derfor ogfaa har strakt sig vi
dere, end hans Formands, ey allene til de yderste Kanter af Europa mod Ve
sten (f), hvorom tilforn er handlet (g), og til De Steder Norden og Asten for 

Det
(*) Sce den csterfolqende 13 §. Det er merMrøt, at han har atifect Maanens Ast 

og Liltaqelie for Aarsag til Ebbe og Flod, som Plutarchus bevidner. De Placitis 
Philofoph. Lib. 4.

(c) See Cafauboni Anmærkninger til Strabonis Geograph. Lib. I. p. §0. not. 4.

(cl) Som DionyfiumHecatæum Abderitani , Calliühcnem , Clitarchum, Oneficri- 
triiB <Lc.

(e) Eratofthenes hos Strabo Lib. 1. p. 26. bevidner, at meget blev opdaget paa Alexan
dri M. Tog / om hvis Nysgierighed mere kan estersecs pft.a nysbeme!dte Sted p. 120.

(f) Clitarchus bevidner/ at de Celter sendte Gesandtere til Alexander M- af hvis Beretning 
man om de Steder har kunnet faae et og andet at vide. See Plinii Hi ft. Natur. 
Lib, 3. p 524. blaut andre Ting ogfaa den merkelige Omstændighed, at der ved de 
Kanter var Ebbe og Flvd, hvilktt hak mrct Ariftoteli bckieudt. See Strabonis Gee
graph. Lib. 3. p. 229.

(g) See det iste Cap. i denne Afhandling 2.
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tot Sorte-Hav, hvorom de Graker paa bemeldte Tog havde faaet noget mere 
ar hore, end de tilforn vidste, ffiom tildeels manget med Fabler, hvilker Ari- 
ftoles selv tilstaaer i Henseende til de Rhiperisse Bierge (h), hvilke han uden 
Tvil er den sorste der navner, men ogsaa ril endeel af vor Norden , hvorom vi
dere siden. Hvor flet det for Resten har verret bestilt med hans ovrige Kund- 
ffab om sidstbemeldre Steder, kan noksom sies-, naar han siger (i) , Ar fra 
„ det store Bierg Parnaffas j Asien (stal vare Paropamifus) fra hvis Top 
it man kunde see det yrrere Hav (k) udlobe de Floder Batirus, Coafpes, Irr- 
» dus og Araxes, af hvilken sidste Tanais var en Arm, som lob ud i det Ma- 
iT orifle Klar; at fra Bierget Caucafus udlobe og mange store Floder, iblant 
„ dem Phafis, og at ved Foden af Dette Bierg var en eHoe, som de omkring« 
» boendede kaldte et Hav, der intet til Syne verrende Udlob havde o. s. v. „ 
Hvoraf man kan ffionne, hvor aldeles forkeerr Begreb de Grceker i den Tid 
have giorr sig om do Steder, i feer om Floden Tanais ,, og hvor langt ind i 
Asien mod Sonden, de have forestillet sig , at det Nordlige Hav lob op lige
som dette kan ogsaa tiene til at oplyso hvad' tilforn (!) er sagt om Floden 
Paropamifus,

§■ 1.

Hvad ellers forbemeldte hans Kundssab om vorNorden, eller i det mindste 
om en Deel deraf, til sidst angaaer; saa er det ey allene af hvad han melder om 
det Pyrena'ifle Bierg, om den Arcyniffe Skov og om de Ripceifle Bierge, ty
delig ar see, at han har faaet noget mere om de Nordlige Lande at hore, end 
Herodotus og andre for ham har vidst. Men dersom det Skrivt De Mundo, 
som ham gemeeniigen tillegges, er hans agte Foster A hvilket den lande Fabricius 
paastaaer tillige med endeel andre (f), og det, som mig si-nes, med saa god 
Foye, at man gierne deri kan vare enig, med dem, saa har hans Kundffab ud

strakt

(h) See hans Meteorolog; Lit, Cap. IZ.

(i) See nysanforte Sted.
(k) i «lo S«Ka-rTw det er Nord-Havet, hvilket Plinius kalder Mare ettern m. Ellers ma<k 

her erindres, at Dionyfius- Periegetes egftia kalder det Bierg , ved hvis Fod de Ba- 
ctrier boede, Pamaffus, i Steden for hvilket Navn Evilathius- j sine Comment, til 
Dionyf. bevidner, at i mange Exen,piarier l<eses Prapamiffus

(l) See det zdie Cap. i denne Afhandl. §. 7.
(I) See Fabricii Biblioth. G fx c.- Tom. 2. pag. 127. Lib. 3. p. 6.
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strakt sig cni) og til de Britanniffe Ser og til de Steder mod vor Norden, som 
havde varet alle hans Formand, saavidt man i det mindste af deres efterladte 
Skrifter kan spore/ gandffe ubekiendte; ja saa bliver han blom de Gamle end 
vg den allerforste, der navner sidst bemeldte Oer med deres egentlige Navn ka!« 
Lende dem de Britanniffe/ samt Albion og Jerne# med mindre man vil anser 
Le saa kaldte Orphei Argonautica > for nt vare sirevne for Ariftotelis Tider, 
hvilket deaoftselig vel ikke ere. Det, fom Ariftoteles i beucevnke hans Skrift 
de Mundo veed om de Nordiffe Steder at berette os, ganer ellers fornemme« 
lig ud derpaa: „ Ac det Ostlige Hav, ester at det paa den ene Kant har dan- 
,> net den Jndiffe og Persiffe Bugt, strakte sig hen til den anden med en 
,, trang og nregel lang Hals, hvorpaa det igien udvidede sig grcendsende op til Hyr- 
,, canien og Cafpien (f). Wen Havet oven for denne (Cafpien) indtog det 
g, store Dyb (eller mcrgtige store Rum) oven for den WceotiffeSoe; At Havet 
,> oven for Ve Scyrher og Celtica lidt efter lidt kneb sammen de der beboede Lan« 
„ de/ indtil den Galariffe Bugt og foromtalte verculis Skotter, uden for 
„ hvilke der store Hav lob omkring Jorden; At i dette Hav laae tvende de 

storste Oer, kaldte deBretaniffe, Albion og Jerne, st or re end alle forom« 
s, talte, og liggende oven for de Celter, dog var Om Taprobane ey mindre 
„ end de, ey heller en anden Phebel kaldet; Og at omkring bemeldte Breta- 
„ niffe Oer og Iberien laae mange andre fmaae Oer, der ligesom med en Kro« 
,, ue omringede denne Verden, som han tilforn havde kaldet en Oe (ft). 
Hvoraf sees, at Ariftoteles t dette Skrift har villet forandre etter i visse Wander 
forbedre sin forrige Mening om det Caspiffe Hav, nt det intet Udlov havde (*), 
hvilket man seer at han har vceret forlegen for at finde, ved end og nt soge det 
under Jorden, fan han derover desto villigere har antaget den Beretning fra 
dem, som fulgte Alexander M. paa hans Krigstog, at bemeldte Hav hang 
ved en lang og smal Arm sammen med Bord-Havet, for at vcere rigtig. Man 
merker og af openanfsrte, at i dette Skrist kaldes alle Nordlige Folk Scyiher 
og (felter, at Spanien faner Navn af iberia, at de Britanniffe Oer ansees for 
Le storste i hele Verden (hvilket niksammen visir Skriftets hoye Alder) og nk

- AriftON

(t) As alle Smffan,Ligheder seer man, at hermed maa vatre meent Let Caspiffe Hav, fil 
hvilket han hex vil -udfinde en anden Aabning, end den, som han pac 't andet Sted 
giver det, nemlig en Gang under Jorden til Let Pontiffe Hav. See hans Meteoro
log. Lib. i, -Cap. 13. mod Slutningen; Nien beretter ellers, at Let blev rundt om
kring beboet. See nys anførte Sted. Lib. 2. Cap. 1.

(tf) Herved menes hele Verdens Kreds,.ey den Britanniffe Verden allene, som sies af 
Let Efterfølgende.

(*) See svranførte hans Meteorolog. Lib. I. Cap. IJ.
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Ariftoteles har vidst, at omkring Britannien laae mange mindre Ser, men ey 
Navn paa dem, ligesom han og har hort om de Celler, som med bevcebnet 
Haand vilde giore Havet Modstand (*). Hvoraf jeg endelig flutter, at endeel 
af foromtalte Pytheæ Beretninger om vor Norden ere komme ham for Sren, 
men ey alle, ey heller i deres Sammenhcrng, saa det maae vare fleet forst ester 
hans Tid, at uran har faaer dem ret frem for Dagen.

§. 8.
Herover har og den gamle Grifle Historie-SkriverEphorus, hvis Skriv- 

terere forlorne, havt en endnu mindre Ku nd flab om de Nordifle Lande, en- 
Ariftoteles, eftersom han har skrevet for dennes Tider, hvilken hans mindre 
Kundflab man og saa kan erfare deraf, at han har anseer hele Jberien-(Spa- 
nien) for ar vcere en reneste Stad, hvoraf solephus (m) flutter, arve Grceker 
har meget siide lem ar viende de Lande mod Vesten (n). Men Aarsagen, hvor
for vi her blank andre anfere ham, er fornemmelig denne Strabonis Beretning 
om ham, a ak han i sine Skrivter fremscetter de Garnles Mening om ZSthio- 
„ pien, tilkiendegivende, at alt hvad som laae mod Osten blev beboet af de In
dianer, alle Lande mod Sonden af de ZLthiopier, alle mod Vesten af de Cel- 
„ rer, og alle modeorden af de Scyrher; men ak ZEthivpien var storre end 
„ Scythien <r (o).' Thi at dette Ephori Udsigende om de Celler og Scycher 
har givet de seenere Grerfle Skribenter Anledning til at giore det Celtifle og 
Scythifle Navn saa almindeligt, det kan man ey andet end komme sig til at 
troe, naar man seer, ar ingen for ham har udstrakt disse Navne saavidt. Des
uden er det vgsaa merkeligt, at Cimbrernes Navn var allerede i hans Tid ble
vet bekiendt endog for Gråkerne i lille Asien (p), og at adskillige Omstcendighe- 
der vise, det saavel de Cimbrers Udvandring fra Rorven, som Aarsagen til 
den, nemlig en stor Vandflod, maa vcere fleet temmelig lange for Ephori Ti

der:

(*) Set hüNs Eudemiorum Lib, z. Cap. i.

(ni) Lib. L contra Apion.

(il) See J. VoJJius de Hiftorieis Grace. Lib. I. c, 7. p. 37;

(o) Set Strabonis Geographic Lib, 1. pag. 59. edit. Cafaub»

(p) Thi Ephorus var fra Am Samus, og tillige med de« gamle Historie-.Skriver Thce-
pompus, en Distipel as liberate«.

Te



330 De gamle Graters og Romeres Kundffab
der: Thi som Strabo beretter (q), skal Denne Skribent have optegner: * At de 
„ Cimbrer har grebet til Vaaben for at fatte sig imod Over sv ommessen (r), og 
i, at de Celter, som vante sig til ep at blive bange, lod Vandet overstolle deres 
„ Huse, og bygde dem atter op igien, faa at flere af dem derover omkomme i 
„ Vandet, end i Krigen Ligesom det ogsaa ey synes urimeligt, at hvad 
Strabo videre beretter om de Cimbrer efter aldre Skribenter, stiont han selv 
anseer det tillige med foranførte at vcere lutter Fabler, nemlig: “ At de ved en 
„ stor Vandflod vare drevne ud af deres Halv-Oe, faa De derover bleve nsdte 
„ til at vandre omkring og noere sig ved Rsverier ", at Det, siger jeg, er og
så a taget af Ephoro eilet andre faaDanne, omtrent med ham jevngamle Skri
benter, saasom af en Clitarcho (s), Der i fine Skrivter har optegnet (c): " At 
„ viste Ryttere, fom faae paa (bemeldte) Oversvommelse og Havets Tillob, va- 
„ re nsppe i fuld Rend mægtige til at undflye Den, faa De næsten af Floden va- 
„ re blevne overstvllede Hvoraf sitavelsom af foranførte man kan giere sig 
et temmelig tydeligt Begreb otn Denne mærkværdige Vandflods Be staffen hed, 
nemlig : at Den har brækket ind med en forfærdelig Magt og Hastighed, at Den 
har været usædvanlig ftor, eftersom man tænkte ved Folke Magt at ville stands
se Den, hvilket var en umenneskelig Daarlighed, Dersom faaDanne VanDfloDe 
havde tilforn været gi ængst, og at Den har brækket ind meere end eengang, eff 
terfom her siges , at de Celter , til Tegn paa Deres Dumdristighed, lode deres 
Huse oversvommes af Vandet, og bygde dem atter op igien,

& 9*

Det er ellers besynderligt , at t Den Sted disse Tiders Skribenter vidste 
endda noget at berette oM De længst bortliggenDe Kanter af Europa, vidste De 
neppe Navn paa de Romere, som Dog boede Dem faa meget nærmere, faa at 
Den Græste Historie-Skriver Theopompus, Der levede paa samme Tid , som

Epho-

(q) See hans Geographic Lib; 7. pag. 450. hvilket NI a a holdes mod det, fom han paa 
næst soregaacnde Gide siger strax i Begyndelsen as hans Beretning om de Cimbrer, 
da man stal finde, at det her af os anførte maa ester al Rimelighed være taget af 
Ephorostiont Strabo er paa dette Sted meget ufvrstaaclig.

(r) Dette fortæller ogsaa Ari(to(eles, som tilforn er viist, Nicolaur Datnafeenus og Ælia-
nus om de Celter. See Cafauboni Not. adi Strabon. loc. cit.

(s) Denne Clitarchus levede i Alexaudri M. Tiv, og var med paa hans store Krigstog til
Asiem

(t) Ses Strabonis- Geographic Lib, 7; p; 450.
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Ephorus, er efter Plinii Vidnesbyrd (u) den allerforste af Fremmede, som 
nævner dem , og næst efter ham Clitarchus, der beretter, at de har sendt et 
Gesandtskab til Alexander den Store (uu). Theophraftus, en Discipel af 
Ariftoceles, har forst strevet noget uDforligt om dem, ligesom han ogsaa vel er 
den forste, der tilligemed Dicaearchus har i Grækerlanv selv begyndt ret for 
Alvor at leggeVmd paa Geographien og Geographisse Karter at udarbeyde. 
De har den tildeels arbeydet med fælleds Fliid. Det Skrivt, som falsteligen 
er blevet Ariftoceii tillagt, under Navn af Mirabiles Aufcukationes, er uben 
Tviv! et Foster af een af dem, i det mindste forfattet ey længe efter Ariftotelis 
Tider (v); hvoraf vi ville her anmærke folgende Ting, som henhorende til vort 
Oyemærke. i.) At Skribenten taler om det Celtiste Tin med de hosfoyede 
Omstændigheder, at det smeltede snarere end B-ye-at det oplostes i Vand, og 
farvede hvad det rette ved ; At han 2.) ved Anledning af at anfore de Gamles 
Beretning orn de Electriste Oer hos Floden Eridanum i den Adriatlste Bugt, 
bevidner at Indbyggerne der samlede Bernstenen, og at den derfra fortestil 
Grækerland (x), hvoraf man maa sintte, at Bernsteens Handelen endnu i hans 
Ttd var i Gang, og blev drevet paa ?o-Floden igiennem Italien ti! Græ- 
kerland og saa videre (v); At han 3.) beretter, hvorledes de Carthaginienser 
havde uden for Herculis Stotter fundet en meget frugtbar men ode Oe, man
ge Dages Reyser borte fra det faste Land, hvis Opfindere Raadet i Carthago 
lod staffe af Veyen, paa det Stedet stulde blive ubekiendt, og forbod under 
Livs Straf at seyle didhen, hvilket viser, at de Carthaginienser vare den Tiid 

T t r Me-
(11) Ger Haus Hiftor.Natural. Lib. z. pag. 324, ^0111. I.

(uu) Som Plutarchus bevidner in Camillo , har Ariftnteles og faaet hore, det Staden 
(Rom) as de Gallier var indtagen; Og Heraclides Ponticus (join levede omtrent ved 
Ariftotclistikr) vidst at berette: c< Hvorledes et Budstab var kommen fra Vesten, 

at en Krigshær, kommen fra te Hyperboreer, havde erobret den Græske Stås 
„ Rom, som laae paa de Kanter hos det Store -Hav “.

(v) Den lærde Doikvel. tillcggcr det Theophraflo. See hans Diflert.it. de Hannonis Pe
riplo , in Tom. 1. Scriptor Geographiæ Veteris per Hudfon pag. 33.

(x) Skribenten taler blaut andet om en Dcy, som laae fra Italien til Celticn, de Celto-
liqyer og Iberer, kaldet Herculis Ven, paa hvilken alle Reyscnde enten de vare Græ

ker eller Indenlandske, paa det noycste af Indbyggerne blcve beskyttede mod al Slags 
Overlast. At dette er steet for Handelens Skyld er let at fhitte.

(y) Uden saa stulde være, at Skribenten har heri kun fulgt de ældres Beretning om Bern
stenen, hvilket lader sig heel vel troe, da man finder, at seeucre Skribenter, end og 
de, som har lever efter Christi Fodsel, tale derom paa samme Maade, som de al- 
lerældste.
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Mesters af Seen uden for Herculis ©tetter, og havde for en stor Deel sat sig 
i Besiddelse af de Phoeniciers Handel; og at han^4-- .(hiv holdt for, det Ister« 
Strommen havde sit Udlob fra den Hercyniste Skov, men ideelte sig i tvende 
Arme, hvoraf den eene lob ud i det Sorte, og den anden i de! Adriatiffe Hav
(z), hvilket sidste kunde giores bevisligt deraf, at man paa.de Steder künde 
opvise endeel Altere, fom Jafon der havde lader bygge.

§. I O,

Denne Mening, nemlig ar Jster«Strsmmm paa bemeldte Maade ogsaa 
kobud i det A-driariffe Hav, har varet meget gammel blant de Grasser, da 
baade Theopompus, som Strabo beretter (a), og Arifloteles , hvilket man 
fan ste af hans Skrivt om Dyrene (b), ey at tale om yngrere Skribenter, har 
tocevet indtagne af den Mening, hvilken uden Tvivl har sin Oprindelse deraf, at 
de Graker havde fornummer, hvorledes der lcengst inde i den Adriakiffe Bugt 
boede visse Folk, Jftri kaldede, efter Formodning afIster-Strommen, som man 
kan see af foranforte Sked hos Sttabo (c), og af Trogo eller Juftino, derbe» 
wtter (d): <c At ester et gammelt Rogte stal de Jstrier nedstamme fra de Cost 
„ cher, hvilke af Kong Aeta vare udsendte for at forfolge de Argona mer, og til 
3J den Ende, ligesom de fornumme at disse havde giort, ginge op efter Ister» 
,, Strommen, af denne ind i Floden Sjbus, og derfra videre til den Adriakst 
* sse Bugt, beerende deres Skibe paa Skuldrene ligesom de horte, at de Argo« 

nauter for dem havde giort med Skibet Argo <f. Dette bekrcrfter også« 
Plinius (e), som desuden siger, at sidstbemeldte Skib var virkelig kommet ned 
i der Adriariffe Hav paa en Flod, men paa hvilken vidste man ikke. Saa 
man deraf seer, at det har varet et gammelt og almindeligt Rogre, ar Skibet 
Argo var kommet ned i bemeldte Hav, faml over samme og MiddebHavet til« 

bugt 

fj\ Euft-'thlus i sine Commentarier over Dionyfium tillcggcr og A rifto teil denne Mecning.
pag. IOO. hvilken dennes Hiftor. Animal. Lib. 8. Cap. 13. og viser, at han har HM..

(a) See hans Geograph. Lib. 8. pag. 488.

(b) See foranforte hans Hiftor. Animal. Lib; 8. Cap- 13..

CA (gce hans Geographiae Lib; 7. pag. 488- hvor han just taler om denne de Gamles Me« 
ning i Anledning af de Jstrier. Conf. Lib. I. pag. 79..

Hl) See hans Hiftsriar. Lib. 32. Gap.’ 3,

Ce) See hans Hitt. Natural. Lib. I. Cap. 18- 575' Tom. r.
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bags ril Grcekerland. Ligesom det og kan meget vel verre, at Tingen i figfstlv 
er virkelig saaledes steer. Da man nu foruden Valerii Flacci Argonautica 
paa Latin, som kun er en Stumpe, har endnu tilovers tvende Beretninger om 
de Argonaukers Tog paa Graff, hvoraf den eene forer dem igiennem forom- 
meldte Vey tilbage tit Grerkerland, en Tur, som efter foranforre er baade over« 
eensstennnendemed de crldste Grcrffe Skribenters Mening, og kan desuden r 
fig selv vare gandffe rigtig, allerhelst da man har lroevardige Skribenters Vid
nesbyrd derfor; mm den anden forer dem fra det Pontiffs Hav op efter Ta- 
tiais-Floden, ind i det store Nordlige Hav, .forbi den hele Straffmng af de 
Vestlige og Nordlige Kyster af Europa, igiennem det Gaditanffe Sund og 
over Middel-Haver hiem igien, en Reyfe, som man sy med Vished finder at 
nogen Skribent, aldre end Alexandri M. Tid har melder noget om, som det 
er mroeligt, naar man betragter alle Omstandigheder, i saa gamle Tider at 
kunne vare ffeet, og som man sikkert maa have i eller strap efter Alexandri M. 
Tid smeder sammen deeks af Homeri Beretning, ac Jafon kom hen til Oceani 
Strandbred (f), hvoraf Mimnermus, Demetrius Sceplius og andre blank de 
aldste Graste Skribenter, der gemcenligen fulgte Homeri Udsagn, som er Ora
kel, har giort sig den Tanke, at Aetas boede ved det yttere store Havs Strand, 
bred mod Osten (g), hos Verdens Ende (h), deels af den Indbildning, i hvil
ken man var kommen, arder Maoriffe Kiar var en Bugt af der store Nordre 
Hav, eller hangte sammen med det Caspiste Hav (i), der var en Arm af sidst 
bemeldte, hvilken Indbildning man sikkert maa tilskrive enten en Patrocles, der 
levede i, eller strap efter Alexandri Tid, og foregav, at man fra bemeldte Ste
der kunde style uden omkring lige indtil Indien (k), eller andre, der vare med 
vaa Alexandri Tog (hk), da man herom slet intet finder hos aldre Skribenter, 

Tt 3 deelS

(£) See hans Odyflea, ester Straboni« GeographiæLib. I. pag. '79- 8c>.-

(g) Dette bevidner strabo paa nys anførte Sted. See og Cnfaubmi Anmærkninger der
til pag. go. not. 14. Hvortil kan søyes, at Æj'chylus in Prometheo vincto kalder 
Colchis den yversie Rant af Iorden.

(h) Thi de ecldsie Gr<rkcr ansaar til deels Floden lWis for at varre veö Verdens Ende.

(i) See Plimi Beretning herom Hiftor. Natur. Lib. 2 pag 120. Tom1, i. See og At<
riani Periplus Maris Erythraei pag. 37. Tom; 1. Striptor. Geograph. Vet,

(k) (Zee Strabonis Geograph. Lib. 7. pag. 127,

(kk'i Ester Plutarchi Beretning in Alexandro maa denne have varet selv Ophavsmand for 
denne Mening, da der- siges: “ At han (vm det Caspiste Hav) ey stal have fimet 

>, noget
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Deels og af en Forbyttelse, af de 2de Floder Tanais og Danubius eller Ister, 
hvilket er tydeligt ac see af den gamle Greeffe Skribent Schymno Chio, som 
beretter (I): " At Argonamerne komme igimnem Floden Tanais ned i det Mid, 
„ Dellandffe og Adriakiffe Hav ", og endelig af de seenere Tiders Erfarenhed, 
at der ey lob nogen Arm af Ister-Floden ned i det ADriaciste Hav, hvorover 
man for at hielpe paa Sagen, og for tillige at giore Tingen desto storre og for
underligere, hvilket var en Hoved-Syge ide ncrsie Zider ester Alexandri M, 
Tog (m), har ladet De Argonaurer giere saa lang en Tur uden omkring hele 
Europa, og komme tilbage over Middel-Havet, igiennem hvilken Vep, jeg 
mener bemeldte Hav, man af et gammelt Regie og de celdres Skrivter havde 
Underretning om ar de vare komne tilbage til Grcekerland.

§. II.

Da dette, siger jeg, nu har sig saaledes, som hidindtil er viist, saa kan 
jeg ey vel troe , at Auctor til De saa kaldte Orphei« Argonautica stulde vare saa 
gammel, som man gemenlrgen vil ansee ham for ac vare, eller at Onomacri- 
tus, der levede ved ^sclryli Tider omtrent,, og er altsaa noget aldre end He
rodotus selv, stulde under Orphei Navn have forfatter dette Skrivt (n), hvil

ket

„ noget vist at hore, men selv boldt det for rimeligst, at det var en Bugt af deu 
,, Mceotiste Dog havde det sande og rigtige heri ey varer Pbyficis nbekicudt, 
„ som mange Aar for Alexandri Tvg havde skrevet, at hent de 41’c Bugte, som 
„ stare sig ind af det store Hav, var denne (den Caspiste Gse) den Nvrdcstc 1. At 
sidst anssrte Mening om det Caspiste Hav har varet bckiendt for Alexandri M. Tid, 
fom Plutarchus her beretter, det har man, i Henseende til Herodoti Og Ariilotelis 
Vidnesbyrd om bemeldte Hav, stor Aarsag at tvivle om. Dog kan del vel have vie
ret en Gictning as een eller anden, som siden i Alexandri M. Lid er bleven almin
delig bckiendt og vedtagen.

(l) Som Apollonii Rhodii Schpliaft. beretter. Sec Harduinx Anmeerknmger til Plinii Hirt. 
Natur. Lib z. Cap. iß.p. Z7Z. not. io. n. Bemeldte Scoliaft (r yngere end Marcia
nus Heracleota. See Dodwells Differt^ de M.,rc. Heracleota, p. 157.

(in) Da der ogsaa vare saa mange Rerum Mirabilium Collectores, som f. E. Theophra- 
ftus, Antigonus Caryftius, Callimachus og flere. Gee Dodwells Differt, de Scylace- 
Totn. i. Scriptorum Geograph. Vet. per Hudfon pag. 44.

(n) Man syncs at veere falden paa den Tanke, at Onomacritus var Fader for dette Skrivt, 
nicest af den Aarsag, at Herodotus beretter, hvorledes han blev dreven ud af Athe
nen, foin «i Falstncr, fordi han havde sammensmiddct endeel Orakler under Mufæi 
Navn, hvilket samme han og stal hnye giort under Orphei Navn. See Fabricii 
Éiblioth.Græc. Tom. 1. p. 102.
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kel alle faranførte Omstændigheder vise at vare heller sammensat ester Alexan
dri M, Pd, og at om dets Forfatter ep er pugere end Apollonius Rhodius, 
faa er det dog rimeligt, at denne har taget Materien til sit Skridt om de Argo« 
kiamers Tog af de ældste Skribenters Beretninger, da hin derimod har fulgt de 
nyeres. Hvorover jeg da sinder mig noksom befayet til at tage fat paa bemeld
te Apollonii Argonautica, farend jeg kommer til Orphei. Bemeldte Apol
lonius var en Alexandriner, og i Ptolemæi Euergetis eiler Philopatoris (o) 
Forstander far det berømte AlexandrinffeBibliothek, ncest efter Erathofthenes, 
hvilken ypperlige Mands Beretninger han synes meget at have bettent sig af i 
benavn te sit Skrivt at sammensætte, da man finder, at Eratofthenes og har 
havt den Mening om Ister-Floden, at dens eene Arm lob ud i det Adriatiffe 
Hav (p). For Resten gaae hans Beretninger, faavidt de henhore til vort 
Øyemælke, fornemmelig ud derpaa: At Jster-Strommens Kilder udvælde, 
„ de langt borte, oven for Norden-Vinden (q) paa de Riphæiffe Bierge,men 
„ deem sig, naar den kom til Grændjerne mellem de Thracer og Scyther, i 
,, tvende Arme, hvoraf den ene lob ud i det Zoniste Hav, men den anden i en 

dyb Havbugt (r); At de Argonauter igiennem Zster-Strommen komme til 
„ den Elmriske Øe nær ved Eridanus (s); at de Colcher fatte sig far at lede ef# 
„ ter dem over det hele Croniste Hav (c); At de Celter har udbragt Rygtet om 
„ Bernstenen hos Eridanum (u); At de Argonauter komme igiennem Floden 
„ Rhodanus, som lob ind i Eridanus, ned til det Middeliandste Hav (v); »g 
,,, at Juno raabte af det Heropniffe Bierg (x) Hvoraf man feeet, at Apoi- 

lonius

(o) See Voffius de Hiftoricis Grac'. pag. ioi. io2.

(p) Sce Strabonis Geograph. Lib. 7. pag.488.. Det er bekiendt, hvor meget denne har
fulgt Pytheam, ftin ventelig derfor har »æret af samme Mening.

(q) Dens Sæde eller Bselig, var hos de Gamle Lhracien, ligesom og vor Skribent Lib..
i. v. 1300. taler om Lure« Thracenfis filiis. De som boede oven eller Norden for 
Lhraeien, bleve derover kaldte Hyperborei j de ældste Tider.

(r) See Lib. 4. v. 23)-.

(s) @ee nys anførte Sted. v. 507.

(t) See og dette paa fatnme Sted. v. 510. 548.

(tt) Herom ogsaa sammesteds, v. 6io.

(v) Ogsaa heroin sammesteds v. 627..

(x) Paa ostbemeldte Sted, v, 640,
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Ionius gi or Tanais og Danubius citer Ister til en Flov, og kalder, hvilket ku- 
ftathius og faa har anmarket (y) det Joniste eller det Adria tiste Hav, Mare 
Croni um eller Saturnium; hvilke Beretninger hos aidre Skribenter, af hvil
ke Apollonius har uden Tvivl taget Dem, har ufejlbarlig bestyrker De seenere i 
den Indbildning, ar De Argonauter vare komne igienncm Floden Tanais til 
Nord-Havet, hvilket de ogsaa rimeligen har kaldet det Croniffe og Saturniste 
Hav, fordi De fandt hos aldre Skribenter, at Det Hav, hvortil De Argonau- 
ter komme, fra Ister-Floden eller Tanais af, havde det Navn : thi at Apol
lonius har for Den storste Deel fulgt De aldste Skribenters Beretninger, i Hen
seende til de Steder, som han omtaler, Det viser, foruden hvad herom tilforn 
er er indret, hans Qvereensstemmelse 'med Herodoto, i Henseende til Ister- 
Strommen, som Grcendfe mellem Scythien og Thracien, samt med Æfchylo, 
i..Henfeende til Pv- og Rhone-Flvden, som lobende i hinanden.

§. 12.'

Fra Apollonio komme vi nu!til de faa kaldte Orphei Argonautica, hvori 
©tn De Argonauters Tilbagereyse fra Det Psmiste Hav biant andet berettes: at 
da de Droge fra det Maotiste Kicer, fver deres Skib immer fort igiennem en 
trang Giennemfart, hen op mod Det store Hav, i 9 Natter og lige faa mange 
Dage (7.); men esterat de vare komne forbi de Caspiffe trange Sund (Lukket
ser), de Scyther, Hyperboreer og Nomader, naaede De paa den ioDe Dag De 
Riphaiffe Bierge, og begave sig Dcrpaa videre med deres Skib, efterår der 
var kommet ud igiennem Havets snevre Strandbredde, ind i det store Hav, 
kaldet Det Dode Hav, eg Det Garurniffe (s), komme siden paa den 6te Dag 
hen til de Macrobier, og videre til De Cimmeriers Strandbred, hvilke heele 
Aaret igiennem niaatte leve uden at see Solen, eftersom Det Riphaiffe Bierg eg 
dets Top Calpe betog Dem Solens Skin (c). Derfra ginge De til Fods til en 
Klippe, hvorfra Den dybe Acheron lob mcD sine dybe Wirbler langs De kolde 

Ky-

(y) See hans Commcntaricr til Dionyfium pag, 27. edit, OporiiH,
(z) See Orphei Argenautica. v. 1065.

(a) See nys Anførte Sted. v. 1077.

(b) Ogsaa dette sammesteds, v. 1105. ,

(c) Dette er og at finde paa samme Sted. v. Liz. og use;

i
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Koster (d), finge vivere Øen Jernis at see (s), samt langt borte Øen Peuceefla, 
som var rigelig forsyner med Cereris Gaver, men omringet af en stor Skyr, 
som af en Krone, og komme endelig til Herculis Stotter o. s. v. (f). Af 
derre som en Prove, og fornenrmelig til vor Hensigt henhorende, mener jeg at 
enhver stal kunne fee, hvor meger Forfatteren til dette Skrivt viger fra de cold- 
fte Skribenters Meninger, og derimod holder sig til de nyeres, vedat strrte do 
Scyther faa langt op mod Nord, ved at udgive det Mcrotiske Kicer og det Ca- 
spiffe Hav ved trange Sunde ar vare foreenet med det store Nord-Hav, ved at 
fierce de Cimmerier langst op i Nord hos den yderste Kam af bemeldte Hav, 
ffiont Ephorus, der levede nar ved ellers til deels i Alexandri M. Tid, ey ar 
tale om aldre Skribenter, endnu satter dem i Italien (g), og ved ar kalde det 
store Norder-Hav det Dode og det Saturnist'e, hvilket Navn denne Skribent, 
hvis man vil satte at han har levet kort efter Alexandri M. Dod, som er ey 
urimeligt, er den forste nerst Arifloreles, der giver bemeldte Hav (E), lige'omhan 
Da ogsaa bliver den forste, som navner Hibernien, kaldende den Jemis, uden 
at navne tillige Britannien eller Albion, hvilket er markeligt nok, og tiener til 
at stadfaste hvad af os tilforn er sagt om de Gamles Seilats til Thule forbi 
Hibernien: thi ak ved Øen Peuceefla ingen anden end Thule er meent, det gi
ver Navnet selv noksom tilkiende, som bemarker en fuld af Grane- eller
Fyrre-TrLer, samt de ovrige Kiendetegn, nemlig dens Overflodighed paa 
CererisGaver, fora svarer til Solini Larga & diutina Pomona, og at den var 
omringet af en idelig Taage eller tyk Skyr, som sigter til de Gamles ivelige 
Nar og Morke, i hvrlket Thule svavede (i). Men at Skribenten har sat Øen

Peu-
(<') See herom ogsaa sammesteds. >. 1128.
(e) Denne omtales v. 1179.

i

(f) See endelig om dette v. n88> og v. 1240.
(g) See Strabonis Geographiae Lib. 3. pag. 375.

(h) Nemlig blank dem, hvis Skrivtrr vi endnu har tilovers: Thi for Resten kroer leg
gandffe vist, at Pytheas baade for Ariftotdis og nærværende Skribents Tid har vidst 
at navne den, og at Navnet fra ham er kommet kil hine.

(i) At denne Skribent har vidst af Thule at sige, viser ester min Mening tydelig nok, at
at han cy kan verre Onomacritus, eller nogen, Ler har levet for Alexandri m. Tiid, 

da^det er vist, at man cy finder den nævnt hos nogen ældcrc, end Pytheas, eller at 
nogen har vidst det mindste om den, forend ha« gjorde den bekiendt.

ttu
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Peuceefla efter Jernis , hvilket synes ar vcere imod anfsrte vor Forklaring, det 
kommer allene deraf, ar han havde hsrtforrcelle>eller fundet hos andre Skriben
ter, der man seiiede fra Jernis. til bemeldte Se, hvorfor han har ladet sine van
drende Ridders tage samme Tur, enten af Uvidenhed eller af Ueftmanksom- 
hed, som det ofte hander dem, der stal smidde Fabler sammen, og til den En
de kaste Tingene om hinanden, eller flotte dem fra deres rette Sted, savledes som 
man seer, ar Skribenten har gjort med hans Cimmerier, med hans gyldne 
Acheron, hvilken han meente med de Cimmerier ogfaa at maatte flotte fra Ita
lien til Nord-Havet, med at lade sine Helte gaae ril Fods og bcere deres Skib, 
efterår de vare komne ud i det store aabne Nord:Hav , jeg kan tanke, fordi han 
fandt, ac de Argonaucer paa deres Tilbagereyse havde baarer deres Skib er 
Stokke Veys, med deRiphcriste Bierge og Bierget Calpe i Spanien, hvilke
han, som en anden Titan,, har sat oven paa hinanden, for at faae enHoydeud^ 
som kunde betage de Cimmerier Solens Skim

5- i?-
Dersom den Antonius Diogenes , som har skrevet Incredibilia de Thule 

infula, har derfor, hvilket Photius mener (Ir), lever kort efter Alexandri. M, 
Tid, saa er det ey urimeligt, ar ovenanforte Skrive er euren et Foster as denne 
Antonius, eller af en Anriphanes Bcrgæus/ som bemeldte Antonius- beraa- 
ber sig paa (1), men af Strabo udraabes for en stor Fabel-Hans (m), eller og, 
hvilker jeg tildeels helst vil troe, af Callimachus , som ellers er bersmt af an
dre Skrivrer, har levet ved de Tider, men vceret meget for, ester den da vce-^ 
rende Mode, at sammenskrive admirabilia og incredibilia (n) og iblant andre 
saadannL Ting har tillige forfattet en Samling af de forunderlige Ting, hvilke: 
forekomme paa et hvert Sted i Verden (o). Hvoraf maaffee saavei Forfatte
ren af Orphei Argonautica , VM Callimachus selv ey er den (p), som Anto

nius, 
(k) See hans Biblioth. p. 363. edit. Hoefcbelii„

(!) See Vbütii Biblioth. pag; 363-

(m) See hans Geographiae Lib. 2. p. l6o.. 6.

(n) See DodwellsDiffert. de Scylace Tom. I. Scriptorum Geograph.. Vet: par Huctjpnwni 
pag, 44.

(«) See Vojjius de iHiftoricis Græc. pag. 92. 93,

(p) Dersom Callimachus ey er Forfatter af dette SkE/. hvilket jeg Likstaaer at man kan 
have Aarsag til at tvile orn, faa vilde jeg, helst ansee dem gamle Skribent Timæum, 

om 
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riius Diogenes, dog i det mindste begge kan have betient sig, da de begge fere 
deres Heice igiennem famme Vey til Norden: Thi sidstbemeldte fortæller: (q) 
„ At en vis Dinias med sin Ssn Demochares, som vare bievne flygtige fra 
„ deres FæDerneianD, vare igiennem det Pomisse, og fra det Caspifke eller 
„ Hyrcaniffe Hav, komne hen til de saa kaldte Ripæisse Bierge og til Flo« 
„ dens Tanais Udlob, maaue siden for dm strænge Kulde vende sig hen til Det 
„ Scychisse Hav, da de komme hen mod Osten, ja til Solens Opgang, men 
„ derfra vendte de om og droge i en lang Tid rundt omkring i det yttere Hav, 

. „ indtil de endelig komme hen til Thule, hvor de traf en Qvindes Perfon D r- 
„ cyilis > som fra Tyrus var forst reyst til Rhodns, derfra til Creta, videre 
,, til de Tyrrhener og derfra tilde Limsrier og de Dodes Lande (r), var siden 
„ kommen til en af de Sirener hendesGrav, derfra til en Stad i Ibcrien, 
i, hvis Indbyggere saae om Natten, men ey om Dagen, fra dem til de Cel# 
„ rer, fra disse til de Aqvitaner, videre til de Artabrer og Asturer, hvorpaa 
„ hun var reyst til Italien og Sicilien, men derfra videre til Thracien, til De 
„ Gerer og de Maffageter, og endelig til Thule, oven for hvilken Dinias havde 
„ feet arder boede Folk under Nord-Polen felv, at Ratten der var en Maa- 
„ ned, et halvt Aar ja vel og et heelt Aar lang, Da han endelig var kommen tit 
„ Maanen selv,,, med mere af samme Surdey, som er ey værdt ak anfore, 
ey heller kommer vort Oyemærke ved, ^nen tilligemed for opregnede viser, at 
Forfatteren deels af klomero og ældre Skribenter, Deels af De nyeres Beret« 
ningcr har villet sammenflikke en Historie, som er bleven forunderlig, men tiUu 
Ze urimelig nok.

§. 14-
Det er Derfor fornsvent, at Da vi, i Anlevning af foromtalte Orphei Ar

gonautica, ece komne alt for langt frem i Tiden, vi Da gaae noget tilbage iglen, 
Uu s ' fox

om ey for dets egentlige Forfatter, saa dsg for den, der har udkastet den derudi ud« 
forte Plan: Thi man finder, saa vidt jcg veed, ry nogen ældre Skribent end ha« 
er, der har foregivet: At de Argonanter har gaaet fra det Pontisse Hav vp efter Flo
den Tanais indtil dens forste Udspring, hvorfra de havde bragt deres Skib hen til en 
anden Flod, paa hvilken de vare komne ind i Nord-Havet, oz derfra til Gades. See 
Cafauboni Anmcrkm'nger til Strabo Lib. I. Geograph, p. 8». not. I. og Diodori Si
culi Biblioth. Lib. 4.

(q) See PI'Otii Bibliotheca p. 356.

(r) Hvo vred, om endeel Græsse Skribenter, som har villet flotte de Cimmerirr til Nord-
Havet, ey heraf har taget Anledning til at kalde det det dode Hav?
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for at kaste et Aye til de Skribenter, hos hvilke man finver noget optegnet om 
vor Rorven, men ere celdre end de sivst her anfsrte. Blandt dem bor uden 
al Tvil Pytheas Maffilienfis staae fremst i Spidsen, en Skribent som ve alvste 
Graste JorEeffrivere har vidst at tale om, og som man gemeenligen vil hen
fore til Ptolemæi Philadelphi Tider (s), men jeg sikkert troer, at vare temme
lig celdre eftersom Timæus, der levede ey allene i, men og for bemeldte Pro
lem æ Tid (t , har allerede last hans Skrifter, som Plinius bevidner (u), saa 
han i elge!tg maa vare ligesaa gammel, om ey aldre end Ariftoteles. For Re
sten bliver det heel uvist rer at fastsatte hans Alver, hvilken de Gamle selv ey 
har vidst, rilTegn, at den maastige temmelig hoyt op i Tiden; Ligesom ogiaa 
den Omstandighed, at hans Lanvsmand, de Massilienser, i Scipionis Afri
cani T'v, intet merkvardigr vivste at berette denne om Britannia, om hvilket 
Land Pytheas dog har vidst at fortalle en temmelig Deel i sine Skrifter, er 
heller, ester mine Tanker, er Beviis paa hans Beretningers hope Alder, end 
at han har varer en Sludvrer og Fabel-Hans, som Strabo af anforre vil sintre 
(v), hvilken om de Nordlige Lande har vidst langt mindre end hin, og derfor 
havde giert den larve Verden en langt storre Tieneste, om han havde optegner 
os flere af hans Beretninger, end ved at udraabe dem af lutter Vankundighed 
for Fabler; da jeg rvertimod efter alle Omstanvigheder treer, ar de maa have va
rer af ftor Vigtighed, og at i der mindste de fleste Efterretninger, som de senere 
Graffe Skribenter har optegnet om vor Norden, ere fra ham, efter som jeg 
neppe treer, at man med nogen Vished ffal kunne opvise nogen aldre Skribent 
end han, der har vidst at navne enten Britannien, eller Thule, eller de Teuto
ner, eller Aen Baltia, eller de Guther med mere, eller som har kunder, hvilket 
her velmaae merkes, opvise det rette Sted, hvorfra Bernstenen kom; hvoraf 
altsaa tillige sees at bemeldte hans Beretninger maae virkelig legges til Grund 
for vor Nordens alvste Historie og Jord-Beffmvelse. Saa mange af dem, 
som egentlig og fornemmelig angaae vor Rorven, ere i Afhandlingen selv an- 
fou (x), hvorfor vi har allene villet anmarke Folgende; (i) At, som han selv 

bevidner

(s) See VoJJias de Hifforicis Gr. p. 467.

(t) See hersm Voffius paa nysanfstte Sted. pag. gr.
(n) See Haus Hiftor. Natural. Lib. Z7 Cap. 2. p. 367. Tom. 5. Cafiubonns j Haas 

Armmrkmnqrr dt SSMoms Geograph; Lib. 1. p. NA. not. 2. KN seer vg Pytheam for 
Kldre end Dicaarcbus og Polybius ere.

(v) Eller rettere Polybius. See Strabonis Geograph« Lib, 4. x. 288»

(x) I dens forste Capitel fornemmelig.
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bevidner , er han kommen personlig hid ril Norden, og havde vel ey omkring« 
farer hele Britannien, men ansaae dog dens Omkreds for at vcere mere end 
40000 (y); Ar, som han ogsaa selv beretter i de Boger, hvilke han har sam« 
menffrever om der store Verdens Hav (x), „har de Barbarer (i Norden) 

(rder) viist ham det Srev, hvor Solen lagde sig, da det havde den Be- 
„ ffaffenhed paa de Steder, at Natten var meget kort, paa nogle to, paa 
„ andre tre Timer lang, saa at Solen, en korr Tid ester ar den var nedgaaen, 
„ gik op igien,,; Ar (zdie) ligeledes efter Pycheæ egen Beretning, er han, 
efter sin Tilbagekomst (fra Thule og de Nordlige Lande) reyst fra Gades hele 
Stakningen af Europa, langs der store Hav igiennem indtil Tanais (a); At 
Pytheas (4de) satter Thule paa det Sted, hvor Tropicus æftivus var i Steden for 
circulus Ardicus (b); og at han beretter, det oven for Britannien var Ebbe 
og Flod saa stor, at denne streg til 80 Albuers Hoyde (c). Ligesom han og 
(5te) har vidst al berette, at fra Celtica (Det Celrisse Forbjerg i Spannien) var 
nogle Dages Seilars til Cantium (d), ak uden for Herculis StStter gjorde 
Europa en stor Boyning, lige mod Iberien, som ey var mindre end 3000 
Stadier, oglat der modre man saa vel andre Forbjerge, som fornemmelig de 
Osiidaniniere, Calbium kaldet, hos hvilket laae endeel Oer, og den yderste blank 

Uu z dem

(y) Nemlig Stadier. See Strabonis Geogr. Lib. 2. p. 16z. Thi Skridt kan derved ey 
'va:re mecnte, i hvor liden man end vil giere Britannien, allerhelst da Strabo paa et 
andet Sted bevidner, 1. dt. p. m. a. at Pytheas har opgivet bemeldte Ses Lcrngde, 
for at vare over 20000 Stadier.

(z) Ester det font Geminus (der levede omtrent 77 Aar for Christi Fedsel. See Fabricii 
Bibi, Gr. Tom. 3. p. 98.) anserer i hans Jfag. sä Phæuomena. Vid. Voffius de Hift. 
Gr. p. 468.

(a) Ske Strabonis Geographic Lib. 2. p. 163.

(b) See Strabo paa nysanfsrte Stcd. p. 175. Efter Nylanders Forklaring i hans An- 
mcrkningcr til Strabo. See dennes Geographie p. 151. not. 3. , har de tropicum pro 
arftico, fom bee under den 66 og cn halv Grad. Svm Strabo selv paa nysanforte 
Sted forklarer det, bliver arélicus circulus hos de Gamle ey nogen vis og fast Cir
kel, men omtrent det samme, som et hvert Steds Horizont. See ogsaa DoMls 
Differtat. de Agathetnero- p. 162. Og solgelig bliver Tropicus «Rivus- pro arftica 
der, hvor Solen ved Soelhvervs Tid om Sommeren ey gaaer under Horizonten. 
Hsorved Beliggenheden af Thule noye nok bestemmes.

(c) See Plinii Hiftor Natural. Lib. 2. cap. 97. p. 244. Tom. I.

(d) See Strabonis Geographic Lib. 2. p. IH. s.
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dem Uxifama, tre Dages Reyse derfra (e). Hvorafmankan slutte, at Pytheas har 
reyst ined ec Phoenicia Skib fra Gaves, ar han er kommen ril Britannien, fa end 
vg til Thule eller Norge paa den Hoyde omtrent af sidstbemeldte Land, font lig
ger under famine Parallel omtrent med det Nordligste af Britannien, eller med 
De Hetlandste Øer, fom kan fees.afdcnLcengde, som Han der giver den korteste 
Nar, ar han har anfeer Dette Land for at strerkke sig derfra langt op mod Nor
den (ventelig hvor hans Hav-Lunge var), ep allene til over 66 Graders Hoyde, 
efter vor Regning, men og hen til de Steder, hvor Natten var 6 Maaneder 
lang (f) hvilket Pytheas ogsaa stal have berettet om Thule, ventelig allene efter 
en stags Udregning eller Formodning, formedelst Landets Beliggenhed saa hoyr 
op inod Norden, hvorefter og endeel har givrt sig Den Tanke og berettet, 
at Dette ligeledes stede paa Øen Mona (g), hvor det dog langt mindre 
passer sig.

§. 15»

Den som blant de Gamle har mest betient sig af Pytheæ Bereminger er 
Erat-flhenes, hvorfor Turen nu maa komme til ham. Denne Mand, som i 
Ptolemaei den Tredies eller Euergetis Tid blev den anden Forstander for Det 
Alexandrinste Bibliothek (h), har uden al Tvivl varet en af de storste Jord-Be- 
strivere blant de Gamle, hvorover man maa beklage, at hans Skrivt om de 
Celter eller Galater, men fornemmelig hansJord-Bestrivelfe er ganet forloren, 
hvori han har sogt at rette de forrige Skribenters Feyl, samt til Den Ende og
saa forfattet en nye Geographist Tabel. Sidstbemeldte hans Skrivt har, for* 
ilden Hipparchus og Polemo blant de Gamle, Strabo tildeels meget at scene 
ud paa, Deels med en Slags Grund, deels og uden. I scrr behover Dette en 
temmelig Jndstrcmkelfe: „ SltTimofthcnes, Eratofthenes og andre, som har 
„ levet for Dem, har varet ganffe uvidende dm de Spanste og Celtiste Sager, 
„ men endnu langt mere om De Germaniste, Bütanniste, Getiste og Bastar- 

niste „

(e) See Strabo loc. «it. p. na. Palnterius har üben al Tvil Ret, naar han ineciicr: 
See hans AnmcrrkMg til nys anfortc Sted. not. 3. b., at herved forstaaes Oueffmt, 
fordum kaldet Uxantos.

(f) See Plimi Hi flor. Natural Lib. 2. Cap. 75. p. 129.

(g) Plinius paa nysanfsrte Sted.

(h) Hodius mener, at han derfor blev kaldet Beta. See Fabricii Biblioth. Græc. Tom. 2. 
p. 472. Men deri ere cy alle enige med ham.
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nistr o (i): Thi lad vcrre, ar bemeldte har vceret vankundige om bemeldte Lan
des indvortes Bestastenhed, t sar hvad de German ste, Getiste og Bastarniste 
Sager angaaer, saahar de dog deels om Kysterne fornemmelig , deels og om 
Landene selv, i sar Britannien og hvad som laae deromkring, havten langt 
bedre Kundstab end Strabo selv og andre hans Lige, hvilke af pur Uvidenhed 
har anseet deres Beretninger for urigtige, som andensteds er viist. Lilt hvad 
derom tilforn og heroven for er anforc efter Pytheæ Beretning, er for den stovstr 
Deel rager af Eratofthenis Skrivrer, hvilken man finder desuden ar have vidst 
arbcrerre: „ Ar Jordens Srorreise var 252000 Stadier (Ir); Ar hos dem, 
„ som boede 6300 Stadier bvrre fra Byzantium, fra det Maorisse Kiar op 
„ mod Norden, streg Solen ey hoyere op paa Himmelen om Vinteren, end 
„ mod 6 Albuers Hoyde i der meste (1), hvis längste Dag var 17 Timer , og 
„ at der, som laae der oven for, og grendsede hen ril de Steder, hvilke for

Kulde ey kunde beboes, gjorde en Jord- Bestriver ingen Nytte ar vide no- 
„ ger om; Ar Bierger Caucafus af de hosboende blev kaldet der Caspiste (m ;

Ar fra Ud!ober af det Ponriste Hav til Begyndelsen af Ver Meroliste Kicer 
vare 1645000 Skridt,, (n) ; Ligesom han og har vidst at opgive hvor stort det 
Caspiste og det rode Hav var, samt den Persiste Bugt, og regnet fra Hd!e- 
fponten til Boryfthenes 5000, men herfra til den Cirkel, som gik igiennem 
Thule 11500 Stadier (0), hvilket sidste Strabo ey har kunder komme sig ul at 
begribe, paa den Grund, at Boryfthenes og Britannien, .laae under samme: 
Parallel,. hvorom videre siden.

§. 16.
Da vi nu ville komme til foromtalte Hipparchus-fra Nicæa i Bithynien,. 

der er noget pugere enbEracofthenes, ogstiont han ofre har betjent sig af denne 
dog

(i).  Disse ere Strabonis Ord. Geograph. Lib. 2. p. 1491

(k) See Strabo paa nys anfeile Sted. Lib. 2. p. 194.

(l) Ogsaa dette er at finde hos Strabo lo c. tit. p. 197..

(m) See og dette hos Strabo. Lib. II. p. 760. Apollonius: Rhodius Argonautic, Lib. 4. v. 
265. kalder derimod det Caspiste Hav det Caucafiste.

(n) See Plinii Hiftor Natural Lib. 5. Cap. 9. P. 550. Tom; r.

(o) See Strabonis Geograph Lib. I p. 109 Hvortil endnu kan lcgges hvad Strabo vi
dere beretter ein Eratofthenes Ise. cit Lib. 3. p. 22k. c. at han har kaldet det Land
stab ( i Spanien) fem laao hss Calpe, Tarters 04 Erythea« dm txkftlige Oe.
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dog ved alle Leyligheder soger al beffylde ham for Vildfarelse: Thi denne Hip
parchus er det, fom Strabo og grunder forbemeldte sin Mecning paa, ar Bo
ry ii henes og Britannia laae under samme Parallel, hvilket han nred endeel an- - 
Dre har villet stum deraf, at Byzantii og Marseilles Parallel var den samme
(p) efter hans Erfaring paa dec forste, og Ératofthenis paa det sidste Sted (q). 
Da man nu fra Marseille ril midt i Britannien ey regnede mere end 5000 Sta
dier, og herfra til Hldernien kun 4000 (r) paa den ene, men der paa anden 
Side vare fra Byzantio til Boryfthenes 38000 Stadier (s); Saa 
gior Strabo heraf den Slutning, ar der Mellemrum, fom Eratofthenes 0$ 
efter ham Hipparchus ferner mellem Boryfthenes og Thule af 11500 Stadier 
maarre vare air for stört, eftersom deraf maarre folge, ar ligesom der fra Bo
ryfthenes ril Thule vare n 500 Stadier, faa ffulde der og vare ligefaa langt 
fra Britannien til Thule, hvilker var urimeligt, da Hibernien, der yderste be
boede Land mod Norden, ey laae langer end 4000 Stadier fra Britannien (r), 
hvoraf airfaa fulgte ar Thule ey var til, og Pytheas ,som talede derom, en Fa
bel-Hans, en Slutning , der folgeligen grunder sig allene paa Strabonis Van
kundighed om vor Norden, og betager ikke Pytheæ det mindste af sin Troevar- 
dighedl For Resten finder man endnu Folgende til vor Materie hcnhorende, 
af Hipparcho opregnet, nemlig: ,, At i de Lande omkring Boryfthenes og i 
„ Celtica (u) ffinnede Solen hele Natterne igicnnem om Sommeren, og gik 
3, omkring fra sin Ned- til Opgang, men om Vinteren stod den i der hoycste 
kun 9 Albuer (over Jorden); Ac hos dem, som boede 6300 Stadier oven 
„ for Marseille, hvilke han endnu holder for at vare Celcer, inen Strabo de 
„ Bricannier derved at vare meente, boende i;oo Stadier Norden fov Cel- 

tica, var dette endnu kiendeligne, saasom Solender om Vinteren ey stod 
„ hoyere

Sce Strabonis nysaufsrte Sted. Lib. I. pag. nr.

Som Strabo beretter paa stdstanfsrte Sted; Men paa et andet, nemlig Lib. 2 p. 123, 
siger han, at Hipparchus folger Pytheæ Udregning i fit strttc Byzantium og M.irfeille 
rinder samme parallel, hvilket han og igientagcr Lib. 2. p. 175. og vel er det rigtig, 
sie, da Eratofthenes uden Tvil har laant baadc dette og det mesic, som han ellers 
har kündet berette om de Vestlige og Nordlige Lande i Europa, af rythea.

(r) See Strabo loc. eit. pag. lir.

(s) Hvilken Lerngde, efter hans egen eller deres Sartning, fom han der har med at be
stille, var ogsaa mellem Marseille og Havet Norden fer. Strabo loc. cit. p. 123.

(t) See loc. cit. p. ni. Lib. 2.
(u) Navnet tages her i en vidtlostig Mecning for alle nordlige Lande mod Veste«. 
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r, hoyere over Jorden end sex Albuer (v), ey mere end fire hos dem, som boede 
„ 9100 Stadier borte fra Marseille, og mindre end tre hos dem, hvis Bolig 
„ var længer Nord paa (x); At i Folge af Pycheæ Beretninger, som Hippar- 
„ chus troede, var den længste Dag i de Sydlige Dele af Britannien 19 Ti- 

mer lang, men paa de Steder, hvor Solen stod om Vinteren 4 Albuer 
„ over Jorden, 18 Timer (y); At Mer-Floden deelte sig paa de Kanter, 
»> som laae hos det Pontiffe Hav, i 2de Arme, hvoraf den ene lob med i be
tt meldte, og den anden i der Adriariffe Hav „ (z).

IT*
Polybius som levede i Scipionis Africani den yngeres Tid, og er fodt et par 

hundrede Aar omtrent for Christi Fodsel, har ogsaa havt en Hoben paa Py- 
theæ og Eratofthenis Beretninger at udsætte, ofte uden Grund, i sær i de 
Ting, som angaac vor Norden, om hvilken vi i Afhandlingen selv har anfort 
hans fornemste Betænkninger, hvortil vi derfor her allene ville legge folgende 
Efterretning fra ham: Ar Floden Tanais lob fra Osten eller Nordoste som 
Strabo bevidner (a1, hvilken ved denne Leylighed anforer endeel andres Menin
ger om bemeldte Flod, nemlig sin egen, at den kotu fra Norden og lob ud i 
Mæotis, dernæst deres, som holdte for, at dm kom fra Vesten, og havde sit 
Udspring tær hos Itter-Floden, samt endelig deres, sdm foreggve, ar den lob 
igiennem de Caueasisse Bierge mod Norden, hvorfra Den siden vendte om til 
det Mæotiffe Kiær, flurtende dermed, at ingen lader den lobe fra Osten, uden 
Polybius; fra hvilken vi nu komme til en yngere Skribent, nemlig Pofidonius, 
der har levet i Pompeji Magni Tid, hos hvilken han ogsaa stod i stor yndest, 
og af hvis overblevne Beretninger vi her ville anfore Folgende: „ At han uu- 
„ der sin Nærværelse i Gades har merket hvor falstc Arftemidori Foregivende

„ var

(v) Man seer tydelig, naar man erindrer sig hvad i nest foregaaende §. er anftrt, at 
Hipparchus har laget sit dette af Eratodhenes, og denne det iglen af Eytheas, sqg 
det altsammen ka« ansces for dennes Beretninger.

(x) <Iee Strabonis Geographiæ Lib. 2. p. 12g.

(y) See og herom Strabo loc. tit. p. 128.

(r) Dette findes og hos Strabo loc. cit. pass, 98. Lib, r.

(a) See hans Geographic Lib, 2. pag. 166.

,( Lx
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,» var (b), at Solen gik need ivode Gange storre end den ellers var , og at 
„ Merket strap derefter faldt paa (c); At Tinner fandres ey , som nogle Hi» 
p storie»Skrivere foregave, i den overste Skorpe af Jorden, men blev opgra» 
„ ver hos de Barbarer, som boede oven for Lufitanien (d), og paa de Lassi» 
„ reriffe Der, ligesom der og blev bragt fra de Briranisse Der til Marseille, 
„ samr hos de Arcabrer et vist Slag deraf, som var blander med Solo, fam» 
„ let og vasket af Jorden (e); Ar han har holdt for, der de aldre Skriben
ters kwiagn om de Namibi er, nemlig at de ved en stor Vandflod vare drevne 
ud af deres band, var ey at feeste Droe til, men at de heller vare nogle omkring- 
strejfende Rovere, som havde foretaget sig et Tog til det Mceotilke Koer, hvor 
Vofphorus Cimmerius havde faaetNavn efter dem, eftersom Gråkerne kaldte 
de Lnnvrer Cimmerier. Et Foregivende, som visselig ingen Rumlighed har (f).-

§. 18*

Med foranforte Artemidoro har den Grceffe Jord-Belkriver Scymnus; 
Chius varet as een Alder (g), folgelig noget aldre end Pofidonius, og, levet i 
den BilhyniffeKongesbiicomedis den Tredies, eller Christi Tid (h), for hvil» 
fen han og har sammensat den Jord-Vestrivelse, som vi endnu fra ham har til» 
overs paa. Vers,, og er af stor Betydenhed. I samme at forfatte har han, 

efter-

(b) Denne Artemidorus har levet enten i eller fort ester Polybii Tider.
(cY See herom Strabonis Geographic Lib. 3. p. 203. Pofidonius har ogsaa vidst at n«v-
v ' ne de Germaner, og at fvrtKlle tt og andet om deres Lcvcmaade four Athenxus be» 

»ibncv Lib. 4p .p 13,. Hvilket er ey at undre over, eftersom han levede paa en Tid, 
da de Germaners Navn, i Anledning af de Krige, som J. Cæfar sorte med dem , var 
blevet temmelig bekicndt.

fil) Diodorus Siculus,, hvilken her, som saa mange andre Steder har taget sit af Pofido- 
K nio, uden at Mvne ham. See Cafauboni Anmerkninger til Strabonis Geographiae 

Lib. 3. pag. 219. not. 7., s«ttrr her i Steden for, hos de Barbarer: Paa mange 
Steder i Iberiem

(e) Set Strabonis Geograph-. Lib; 3 p. 219. 220;.
(fy Dette har Strabo-, oqsaa optegnet loc. cit. 'p, 450 L!b: 7 Eftersom Pofidonius har 

forkastet de forrige Skribenters Beretninger om de Cimbrer, saa er deraf at see, at 
Kibre Skribenter end han er, har takt om dem, folgelig bestyrkes herved hvad tilforn;

8 cf sagt nem ig at Ephorus har vidst at narvne dem.
(g) ) See Dodtodls Diflert dé Scymno Chio p. 'oo.

(h) See ogsaa herom Dodweli paa nys anforte Sted p. §z.
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efter eget Udsagn (i), mest betient sig af Ephorus, Dionyfius Chalcidenfis, 
Deraerrius CaTatianus, Cleon Siculus, Tim oft henes, og den, som han mest 
har forladt sig paa, Eratofthenes, hvilken han i det, som egentlig horer til 
Geographien, synes ene at have fulgt (k), ffiont han vel ogsaa har betient sig, 
foruden oven mifer te, af Timæo og Herodoto (1). Af hans Beretninger kan 
Folgende tiene i vor Kram: At til Staden Tmefius kom Dn fta Celtien, 
som en Flod forte med sig (m); At de Folk, som boede mod Ästen, bleve 
kaldte Indianer, de mod Sonden ZEthioper, de mod Vesten Celler, og De 
mod Norden Scycher (n); At Eridanus frembragte den beste Lernsteen (o); 
At Ifter-Floden kom fra de Steder, som laae langt henne mod Vesten, og lob 
need i der Pomiste Hav igiennem fem Grene, men med en Arm og ud i Det Adri* 
atiffe (p); At man paa Floden Borysthenes kunde giere en 40 Dages Seilats 
fta Soen op ad, men til de Steder, som laae Der oven for, kunde man ep 
komme for Snee og Banker) q); At oven focBofphorus (Cimmerius) laae de 
Scychers store Land, som grcendsede hen til de uderkede Steder, der vare de 
Grceker aldeles ubekiendte (r), og at Tanais havde sit Udspring fta Floden Ara
xes, eller, som Ephorus berettede, af en See (s\ Hvortil endnu kan leggeS 
hvadApollonius Difchylusanferer (t) af Scymnus, nemlig at han stal have 
berettet o tn Britannien; det den var kun 400 Stadier i Omkreds; hvori visse* 
lig enten asScymno selv, eller rettere af Apollonio, maae vcrre begaaet en For* 
seelfe, og last, eller tamkc at der burde låses, 400 i Skeden for 40000; thi

Lx 2 saa

(i) See hane Orbis Difcriptio p, 7. T. 2. Geographorum Grxc, Minor, per Hudfon, 

(k) See Dodwells Diflért. de Scymno Chio loc. eit, p. loo.

(>) Dcdwell paa nysbemeldte Sted p. ioi.
(m) See Scymni Chii Orbis Defcriplio p. IO. Uden Tvil mener han her det samme Slags 

Tin, som Pofidonius omtaler i ncst foregaacnde §pho.

GO Dette har han taget af Ephoro, Mr maaffce af Eratofthene.

(a) Scymnus Chius loc. eit. p. 23,

(p) Ogsaa loc. cit. p 45.

(q) See og dette paa fvranfortc Sted. p. 47.

(r) See loc. cit. p. 49.

(s) See loc. eit. p. 50.

(t) In Hiftoria Commentitia hos Meurfitim iu Commentar, in Apollonium p, 115, hvoraf
det staaer «nsort for vcd Scymni Chii Orbis Defcript. bos Hudfon,
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faa stor Omkreds finder man ak Pytheas har givet Britannien, som tilforn er 
viist u , af hvilken eller Eratofthene Scymnus nodvenvig maa have raget 
dette. Desuden be etter Apollonii Rhodii Scholiaft (i) em Scymnus, ar ester 
hans Forrcrlling har de Argonaurer stilet igiennem Tanais ind i det store Hav, 
s, og vare derfra komne til Middel-Havet,,. Hvilken Beretning Scymnus ef
ter al Anseelse maa have taget af Timæus der levede i Pcolemæi Lagi og Phila
delphi Tider, og givrde sig om de Argonaurers Tog det Begreb, at de fra det 
Ponnsse Hav vare gangne ind i Floden Tanais, havde siden fulgt den indtil 
dens Udspring, bragt derfra deres Skib til en anden Flod, paa hvilken de vare 
komne ind i Nord-Havet, og derfra ril Gades, (x). Hvilken Timæus man 
vgsaa har grundig Aarfag for at anfte som forste Ophavsmand til bemeldte Me
ning om de Argonamers Tog, eller og Hecatæus Abderita > der var med paa 
Alexandri M Tog, ffiom han har ladet de Argonamer giore en gandsse anden 
ja endnu inere forkeerr Tur, ved at fore dem paa Floden Phafis need t det store 
Hav, og over dette, efter et langt Omsvøb, need efter Nil-Strommen ind i 
Middel-Havet (y).

§. T9-

Jevnsides med Symnus Chius fortiener den berømte Jord ♦ Beskriver 
Dionyfius at staae, da denne, ligesom hin, har forfattet'sin Beskrivelse paa 
Vers, og er ey af mindre Betydenhed. Han bliver undertiden Afer kaldet, 
ffionc urigtigen, af andre Perlegeres, af endeel ogsaa Alexandrinus, ikke efter 
ben berømte Stad Alexandria i ALgypren, men efter en anden af samme Navn 
i Sufiana i Persien, og har levet i Keyser Augusti Tider. Af hans Periegefi 
eller Jord-Beffrivelst, som vi endnu har tilovers, kan folgende riene til Op
lysn ng i vor Materie: At mod Norden, hvor de stridbare Arimafper boede, 
blev Havet kaldet det Sammenfrosne, Det Sakurnisse eller og der Dode Hav, 
fordi Solen der gav saa svagt et Skin fra sig, kom stent op over Dette Hav, 
og var altid indhyllet med mørke Skyer (z); At fra Dette Hav gik en Havbugt

ind
(n) See dm 14 §. her n<rst foran.
(v) Libr. 4. hos Hud fon paa oven anfsrte Sted.

(x) See Caiåuboni Anmærkninger til Strabonis Geographiae Lib. I. p. go.

(y) See Cafauboni Anmerkninger paa nys anfsrte Sted Not. 4.
(1) See Dionyfii Periegefis eller Orbis JDefcriptio. pag. 35, edit. Oporini. cum Comment»- 

xiis EuftathiL
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ind i det Caspiste eller Hyrcaniste (a); At omkring Mæotis boede de Scyther, 
som kaldte det Havets Moder, og hos Bofphorus Cimmerius de Cimmeriee
(b);  Al t Nord Havet boede de Bricanner, og de hvide stridbare Germaniffe 
Folk, hviike sidste i stor Mcrngde svcrrmede omkring i denHercyniste Gkov(e); 
Ar igiennem det Middelste af (Bierget) Alpis lob Rhinen hen til det yderste 
Nord Hav, og fra denne igien Ister ud i det Sorte igiennem $ Aabninger (6); 
Ar nær hos de Germaner var dec Pyreneriste Bierg og de Celter tet ved Erida
ni Siloer, hvor de Cclrer samlede Bernstenen (e); Ar de Iberer beboede del 
hellige Forbjerg og de Hesperiste Øer, hvor Tinner voxre (f), og at hos det 
store Havs Nordlige Strandbredde laae 2de andre, de Briranniffe, Øer lige 
for Rhinen, som vare overmaade store, saa de deri ey havde deres Lige, men 
nar hos dem igien en anden Strakning af Øer, hvor de Amniters Ovinder 
helligholdte Bacchi Ferst; Ar naar man havde faret er lange Scokke derfra 
over Havet, kom man til Øen Thule, hvor Solen, naar den var kommen til 
NordEtiernernes Pol, stinnede baade Nat og Dag (g); At Tanais havde 
sit Udspring paa de Caucasiste Bierge h); Al hos det Croniste Hav, omkring 
det Caspiste Havs Udlob, boede de Scyryer, dernast de Unner, ncest hos dis, 
fe de Caspier, Sonden for disse de Albaner o. s. v. (i), men mod Østen, paa 
hin Side af Araxes de Massageker; Og at Aldefci og Ponticapeæ Vande su» 
sede paa de Ripheeiffe Bierge, hoS hvis Udlob, n«r ved det SammenfroS- / 
m Hav, Bernstenen voxte (k).

Xx 3 §. 20.
(a) See nysanfsrte Sted, p. 41.
(b) See loc. cit p. 66.67.

(c) See ogfaa dette loc. cit. pag. 96.

(d) Ogfaa at fee loc. cit. pag. 99.

(c) See loc. cit. pag. 98.

(f) See loc. cit. pag Igo.

(g) See Dionyßi Periegefis eller Orbis Defcriptio. pag. 784.

(h) See loc. cit. pag. 196.

(i) See loc. cit. pag. 208.

(k) See loc. cit, pag, 105.

I
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§. 20.

Over disse Dionyfii Beretninger maa det Deere os tilladt at giere nogle 
faa Anmærkninger r i.) Ar de i Almindelighed betragtede maa ansees for meget 
gamle, tagne af de ældste Skribenter (k'<) for den storste Deel , som man end« 
nu har tilovers, eller oste af samme Kilder , hvilke disse har betienr sig af, naar 
man undtager hans Sarning om det Caspiffe Havs Sammenhang -med Nord» 
Havet, som en overalt i hans Tid vedragen Mening har paatvunget ham, og 
.endeel Navne, som de nyere Tider havde lært ham, f. e. Rhinen, Germani og 
maaffee flere ; At 2.) hans Udsagn, om de Alpiffe Bierge og omTanais, kom» 
tue i sar, hvad hine angaaer, overeens med Herodoti, og hvad denne, med 
Arifto telis Beretning ; At han zdie) i Henseende til Bernstenen og Tinnet, 
samt Floden Eridanus og mange andre Ting kommer overeens med Herodoto 
eller ham narmest; At 4.) hans Beretning om Bernstenen, ar den fandtes ved 
Nord-Haver i Sardeleshed viser, at han har fulgt de Gamle, da vi rilfornhar 
giortder bevisligt, at Pj-theas har forst opdaget det rette Sted, hvorfra Brrn- 
st?nen kom, og at det Sted paa de Tider, da Dionyfius levede, var de da væ- 
rende Skribenter aldeles ubekiendt, som af Strabonis og MelæRempter tilforn 
er viist; Og at $.), i Besynderlighed er værdt at anmærke, hvad han beretter 
om Thule, at den laae langt borte fra de Britanniffe Oer; Thi deraf kan sees, 
at den ey bor soges igien nær hos sidst bemeldte Oer, ey heller nogen af de Nor
den omkrina samme beliggende smaa Oer antages for at være Thule, lad end 
være, at Strabo og andre regne denne blank de Britanniffe Oer, og deraklene, 
fordi han enten ey ret har forstaaet Pvtheæ Beretning derom, eller fordi denne 
har sat den næst efter de Britanniffe Oer, som de, hvilke den grand fede alier- 
nærmest op til. For Resten tiener Dionyfii Udsagn om de nysnævnte Oer, at 
De vare de storste i hele Werden, meget til at bestyrke, hvad vi tilforn om de 
ældste Skribenters Britannia har sagt. Ligesom det ey heller maa komme no» 
gen fremmet for, at Dionyfius fætter de Hesperiffe Oer, hvorfra Tinnet kom, 
og endeel andre de Casseteriffe Oer eller de Sorlingiffe, hvilke alle tilhobe be
mærke, eet og samme Sted , saa nær hos Spanien, da vi af foranforte 
Pycbeæ, Eratofthenis og Hipparchi Beretninger kan fee, at de Gamle 
har sat den Vestlige Odde af Britannien ey langt fra Spanien, under 
den Parallel omtrent, under hvilken de Oer Re og Öleron eller Rochelle i 
Frankerige ligge.

2s.
(Kk) Dette bekræfter ogsaa Euftathius j hans Commentarier til Dionyfium, «aar han siger: 

« At Dionyfius i mange Ting trodig folger Eratofthenem See pag. 27. edit. 
Opporini»
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§. 2L

Foruden de Skribenter, font vi hidindtil have igiennemgaaet, fortune 
endnu 2de i fær , at man noget noyere stal tage dem under Betragtning. Den 
eene er Marcianus Heracleota, der har levet ey meget lange efter Ptolemæi 
Tider (1), hvis Skrivter han og meget har betunt fig af, faavelsom af Arte
midori Ephcfif Jord-Bestrivelfe eller Periplo t n Boger 'm), af hvilke han 
har giort et kort Udtog, fom han felv bevidner (n), famt <tf Eratofthenes,Pro- 
eagoras (o) og flere. Af hans Beretninger, faavidt de i nogen Maade angaae 
vor Norden, ere foruden de, hvilke tilforn paa et og andet Sked ere anforte, 
endnu, folgende varde at anmarkes: At oven for det Europaiffe Sarmatien 
laae den Nordlige ubekimvre Jord, og i Nord-Havet 2 Der , fom man gemeen-- 
ligen kaldte de prcranniffe, af hvilke den eene heed Ivernia, den anden Zll- 
biott (p); At Bierger Pyrene stildte Zberien fra Celto-Galatien (q): At 
Germanien havde til Grandfe mod Dsten VeSarmatiffe Bierge, og bagen for 
dem Veixel-Flvvens Udspring famt Floden felv indtil Havet (r); At ester Flo
den Rhudoir kom (videre op mod Norden) Floden Turunta, efter denne Floden 
Chenulus,, oven for hvilken var det Hyperboreiffe og ubekiendte Hav, nar 
hvS det Hyperboreiske ubekiendte Land, hvilke 2de sidst bemeldte Floder havde 
deres Udspring af de Riphaisse Bierge mellem det Maotiste Kiar og det Sar- 
matiffe Hav, men Floden Rhudon* kom fra det Alauniffe Bierq, fom havde 
en lang Strakning og blev beboet af de Alauner hos Floden Boryftenis Ud
fpring (s); og at Den Albion havde ey over 28604, og ey under 20526 Sta

dier

(t) Dodwells DiflerU de Marciano Heracleota; pag. 157V

(m) Denne Artemidorus levede omtrent lOQde Aar for AuguMr Tider, hvorom' ser Dodwcltø
Diflertat. de Agathemero pag, 137,

(n) Get Marciani Periplus maris externi, pag. I yg 6.

(o) Denne har og levet kort efter Ptvlemsri Tider.

(p) get Marciani Periplus p. 9. 0g ZZ. >

(q) See loc; ciu pag. z8^

(r) Set Marciani; Heracleotæ Periplus maris cxterni.in Torn; r;. Geographorum Græc, mi
nor. per Hiidjun, pag. zr.

O See loc. cit. pag. ;6.;
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dier i Omkreds (t). Hvorved tillige er at marke, ar vor Skribent i sine Be- 
retninger om de Nordlige Kanter af Germanien, og om de der Norden for be» 
liggende Oer kommer overeens med Ptolemæi, med den merkvcrrdige Omstem» 
digded derhos, at han angaaenve ncrsten er hvert Steds Beliggenhed opgiver to 
Slags Maal eller en dobbelt Beregning, hvilket kan riene os ril er kraftigt Be» 
viiS for foranførte vor Menengs Rigtighed, at Ptolemæus om bemeldte Lande 
har havt to Slags Beretninger for ftg ar gaae efter.

22.
Den anden Skribent, som vi endnu kortelig vilde melde noget om, er 

Agathemerus. som vgsaa har levet kort efter Ptolcmti Tider, og er af sam
me Alder omtrent, som forbemeldre Marcianus, hvis saavelsomPtolemæiStem
pel han ogfaa følger i at legge de Gamle til Grund for fin Jord,Beskrivelse, li
gesom han og foruden Ptolemæum beraaber sig paa Eratofthenes, Dicæar- 
chus, Artemidorus, Hipparchus, Poßdonius og flere. Blandt hans Be» 
retninger fortiene disse i sar ar anmarkes: Ar de aldste Graffe Skribenter har 
anseet Jorden for at vare rund, og fat Grakerland i Midten af dm, men de 
feenere, je längere frem i Tiden de har lever,jo mere aflang har de giorr den (u); 
Ar nogle ansaae der Caspiffe Hav for at vare krumt, sim en Maane, andre 
for aflangt, men dets Munding var ey mere end 4 Stadier (v); At hvad som 
laae Norden for Flodens Tanais Udlob var ubekiendt (x); At under den Cir» 
kel, som gik igiennem Thule, var Den längste Dag 20 Timer (y); Ar den 21 
Parallel gik over Thule, oven for hvilken ingen firere-bekienbre Lande laae, og 
var Thule 63 Grader fra Jevndogns Linien (z); Ar de Gamle kaldte baade Eu
ropa og Africa med eet Navn Europa (a); At i det Prtre Hav laae de 2 Bri» 
kanniffe Ser Ivernla og Albion, hvoraf ven første strakte sig langt mob Vesten, 

og

(t) Ligeledes loc. rit. pag. 59.

(ti) See Agathemerus.,de Geographin in Tom. 2» Geograph. Grøc. Minor, per Hudfu», 
pag. 2.

(v) See loc. rit. p. 8.
(x) See loc. rit. pag. II.
(y) See loc. rit. pag. r;.
(t) See loc. rit p. 32.
(a) See.loc. rit. pag. 35.
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og laae til deels lige for Hifpanien, men Albion var Den storste og längste, 
faafom Den strakte sig fra Norden af lige til der middelste afdet Tarraconem 
siske Landskab (i Hifpanien); men mod Ästen kil Midten omtrent af Germa
nien (b); At Thule sortiente ogsaa at omtales, samt Den store Scandia, som 
laae under Den Cimbriffe Halv-Oe (c); At de Caucasiste tillige med de Niphcrt- 
ffe Bierge bleve anserte for De allerhoyeste (d); Og at endelig Den Deel af Det 
store Nord-Hav, som laae mod Osten, blev kaldet det Scythiffe, og Den mod 
Vesten Det Britanmsse eller Germaniste Hav, men overalt blev bemeldte Nord» 
Hav kaldet det Croniste, det Dode eller Is-Havet (e). Hvilke hans Beret» 
ninger, saa mange af Dem i Det minDste, som angaae vor Norden i sirr, enhver 
vel kan fee at have alle Kiendemcrrker efter at vcrre meget gamle, og hvor meget 
de tillige kan ttene til at bestorke hvad om vor Norden og de Britamuste Oer 
af os tilforn er anfort.

(fc) Agathemerus de Geographia, pag. 39.
(c) See loc. cit. pag. 40.
(d) See loc. cit. pag. 47.

(c) See l»c. cit. pag, 56.

vv V' w A A V V



354 Et kort Begreb af foregaaende

Et kort Begreb

Denne Afhandlings fornemste Indhold, og de Poster, join t 
samme ere opdagede^ forklarede og beviiste.

i. y :n vor Norden , som ved Christi Tider var de Grceker og Romere ner- 
sten gandsse nbekiendt, havde Gråkerne ved Alexandri M Ti id havt 
en temmelig Kundssab.

L. Denne har de faaer, deels vefe Pytheæ Maflilienfis Skibsfart hid til 
Norden, nogen Stund, eller kort for sidst bemeldte Tid, deels ved Phocnicier- 
nes Handel paa de Casieterisse, eller nu faa kaldte Sorlingisse Der, paa Brst 
tannien og paa Thule.

3. Denne Handel har bemeldte Phoenicier, saavidt muelige var, holdt 
hemmelig, og er maassee gaaet for sig, end og for Homeri , ja for den Tro-- 
jansse Krigs Tider.

4. De fornemste Wahre, som de forte fra Norden, vare Tin og Berns
steen, hvilken sidst bemeldte er i de crlvste Tider til, og igiennem Gallien samt 
Italien, fra Gades eller Spanien af, sendt over Rhone- og PoFlvden.

5. Fra sidstbemeldte er den videre fortsendt til Grerkerland, hvoraf deres 
^Zoeter har taget Anledning til at digte, at Bernstenen blev samlet hos bemeld-- 
re Flods Udlob.

6. Den Vestlige Kant af den store Nordisse Halv-Se har Phoenicierne 
kaldet Thule, og fra Britannien af, havt Handel og Skibsfart didhen.

7. Deres SeylatS didhen er sseet, ey paa den ostliae Side af Britan
nien, maassee til deels af den Aar fa g , at sidstbemeldte'Lands ostage Odde 
hængte endnu den Tid til deels sammen med det faste Land.

8. De»'
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8. Den har tv c ni mod gaaet for sig Vester om Britannien forbi Irland, 

samt over de Habudiffe., Orcadiffe og Hetlandffe Oer til Thule.

9. Sidstbemeldte Oer ere af de Gamle regnede til de Orcadiffe, og har 
intet sårdeles Navn havt.

10. De Gamle har forestillet sig Britannien meget stor og lang, og som 
liggende t en vidtloftig Strekning mellem Syd-Vest og Nord Ost omtrent, 
rekkende med den eene Kant eller Odde til henimod Spanien, og med den anden 
Nord om Germanien.

11. Britannien synes i de eeldste Tider virkelig at have verret langt storre, 
end den nu er, men ved den store Vandflod i seer, som foraarsagede Cimbrernes 
Udvandring, at have mist anseeligt paa de ostlige Kanter , fornemmelig mod 
Norden.

12. Z Folge af forommeldte har de Gamle oglaatil deels forestillet sigHi- 
bernien at ligge Nord om Britannien, samt de Herbudiffe Oer hoyere op mod 
Norden, end de Orcadiffe og Hetlandffe.

13. De Sydlige og ostlige Kyster af vor Nordiffe Halv-Oe har Phoeni- 
tierne kalvet Baltia efter Belterne eller efter OstcrSoen, hvoraf Gråkerne har 
siden giort Abahca eller Abalus og Bafilea.

14. Indbyggerne paa bemeldte Baltia har i de erldste Tider, da deres Ky
ster strakte sig maaffee längere Soer og Oster paa, end de nu giere, enten 
samlet Bernstenen hos dem selv, eller hentet den fra de nu verrende Preussiffe 
Kyster, og solgt den til dem paa den ostre Side af nu verrende Jylland vg Hol- 
steen, samt maaffee vgsaa til de paa de Danffe Oer boende Teutones.

15. Disse synes iglen at have solgt den til de Phoenicier selv eller tit de 
Britannier.

16. Den Cimbriffe Halv-Oe, eller nu saa kaldte Jylland og Holsteen, 
har i de erlöste Tider verret meget längere og bredere, end den nu er, men er 
ved den store Vandflod, som nodde de Cimbrer til at forlade deres Land, ble
ven meget formindffet, ja revet los fra det faste Land.

17. I<Vy -
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!7- I denne Tilstand er den bleven anseer for en Øe, og faaer hosPompl. 

Mela, enlen efter hans eget Paafund, eller han nu saaledes har fundet del for 
sig, Navn af Codanonia.

18. De Cimbrers Udvandring er ff'cct, uvist hvor lange for Alexandri 
M. Tider, da deres Ravn var allerede blevet de Grasser i lille Asien bekiendt.

i9- De Cimbrer har i de crldste Tider boet i bemeldte Cimbrisse Halv-Øe, 
men de Cimbrer, fom Strabo, Mela, Plinius og Tacitus omtrtle, boet Son» 
den for Elben, i det Bremisse omtrent, hvis yderste Odde, fom stikker ud i 
sLester-Havet, har hos de Romere faaet Navn af der Cimbrisse Forbierg.

20. Sidstbemeldte Cimbrer har enten varet en Svcrrm af de udvandrende 
Cimbrer, som er paa bemeldte Sted bleven tilbage; Eller og, hvilket er endnu 
langt rimeligere, har den, efter de Cimbrers store Nederlag ved Marium, over- 
blevne Levning af dem, som vandrede tilbage til Norden, fat sig derned, efter- 
at deres forrige gamle Boepcrle af andre Folk vare blevne indtagne.

si. Disse har fornemmelig vceret Saxerne, som tilforn havde beboet en
deel Øer i Vester-Havet, tilligemed de nu varende Jyders Stamme-Fcrdre.

22. Der er uvist, om de Cimbrer selv har vceret af sidstbemeldte Folke- 
Slag, eller om de ey rettere maa ansees for at have vceret Celter, som de celdste 
Skribenter kalde dem, eller ogfaa Tydske.

rz. Endssiont Ptolemæus ev en yngre Skribent, cub Strabo, Mela, Pli
nius og Tacitus, faa ere Dog hans Efterretninger om vor Norden at anser for 
langt celdere end hines, naar man undrager, hvad de har laant eller anfortaf 
erldre Skribenter.

24. Vor Norden er fra de celdste Tider af, saa langt man op i Tiden kan 
spore, bleven beboet af famme Slags Judvaanere, som den endnu har, hvilke 
hverken nedstamme fra de Tydske, ey heller ere komne hid ind fra Tydskland.

25. De Romersse og de seenere Grcrsse Skribenter har raget «Esten alt
sammen , een og anden Ting allene undtagen, af hvad de berette om vor Nor
den, af aldre Grasse Skribenter.

26. Den Handel, som Phoenicierne i gamle Dage forte her paa Norden, 
har ved deres Undergang i en lang Bid vceret nedlagt og forglemt, Bernsteens

Han-
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Handelen i soer, indtil denne under j^pfer Neronis Regiering igien begyndte at 
komme i Gang.

27. Pomp. Mela har kun kiendt de Vestlige Kyster af Germanien om
kring og lidt Norden for Elben, hvorefter han har indrettet fin Beskrivelse over 
den hele Codaniske Bugt Norden for bemeldte Flod, ffiont den i sig felv strakte 
sig langt videre, da han i den fætter end og de Hermoner, fvm boede midt inde 
i Germanien, langt henne mod Osten.

28. Plinii Cvdaniffe Bugt har indbefattet ey allene en Deel afOster- 
Soen, men end og det meeste af det nu verrende Tydffland.

29. Bierget Sevo hos Plinium og Solinum bemerker ingenlunde Field- 
Ryggen mellem Norge og Sverrig, men derved maae forstaaes de Slesisse, 
Bohmiffe, Saxiffe og andre der Sonden for i Tydffland beliggende Bierge.

30. De Ingævoner har ingen andensteds boer end i Tydffland.

31. MetePanotæ og Sanatli etkr Satmali, Plinii Fanefii og Ptolemæi Phire- 
fii og Phavonæ bemærke kun eet og der samme, nemlig visse Fvlkeflag iOster-Sven 
eller Norden for, fom de Græker har giver saadanne Navne, efter deres for- 
meenrlige Skikkelse eller Lrvemaade.

32. Det samme gielder og om Mete Oæones, Taciti Oxiones og Hel- 
lufii, Plimi Hilleviones og Ptolemai Ælveones og Le vones, som alle blive 
eer Slags Folk.

33 Det er en Vildfarelse, ar de Gamle har under Navnet Scandinavia 
indbefattet alle de tre Nordiffe Riger, eller ar vor hele Nordiffe Halv-Oe derved er 
mee-.r, va delte Navn allene tilkommer de Sydlige og Ostlige Kyster af den.

3<V De gamle Graffe og Romerffe Skribenter har ey heller nogensinde 
udstrakt Navner Germania længer end til Oster. Soen, saa de rage feyl, som 
mene, ar hele Norden og ffulde være derunder indbegreben.

35. De Romere ere i de Vestlige Kanter afGermanien aldrig komne over 
Elben, og har af egen Erfarenhed intet vidst om alt hvad som la^.e Norden 
for bemeldte Flod, uden hvad deres skribenter har laant af de Grækers gamle 
Beretninger.

$9 3 36. De
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z6. De Romere ere aldrig til Soes komne Nord om Skagen i Jylland, 

tntn vel engang i Agricolæ Tid Norden omkring Britannien.

37. Ved Plinii Bergos maa man rimeligst ansee Hibernien for at 
vare mcent.

38. Ved Nerigon hos ham bor ey forstaaes noget andet Land end 
Norge.

39. De Sithones, fom Tacitus omtaler, ere ey at ansee for det Folk, 
som man nu kalder Norste, men af Githones eller Gythones har man ved ar 
forandre en Bogstav giort Sithones.

40. Scandia og Scandinavia er eet og samme Navn , taget af det Nor
diste Scaney, dog kan derved til deels adstildte Steder af de Gamle vare 
meenre.

41. De Svi oner s eller Svenskes Navn har ey varer de gamle Grakerbe- 
kiendt, ey heller de Romere forend i Neronis Tider, da de og fik en Slags 
Kundskab om de Ostlige Kyster af Germanien ved Asten-Soen.

42. De Danskes, Norstes og Gothers Navne maa have varet bekiendte 
en temmelig Stund for Christi Tider.

43. De Hermoner ere blank alle Tydste forst blevne de Romere bekiendte 
og deraf har disse taget Anledning til Navner Germani.

44. Plinii Epingia er ey Finland , men kun et fordarvet Grast Navn, der 
vil sige der samme, som Deres Land, der have Heste-Fodder.

45. Der SR^nMorimarafa, font Philemon hos Plinium giverNord-Havet, 
bemerker det samme som: Der d-de Hav.

46. Mare Cronium eller Saturnium, hvilket Navn man og har givet Nord- 
Haver, er det samme som Mare pigrüm eller immobile.

47. Forbjerget Rubeas hos Plinium synes at varePobierg i de Norste 
Nordlande.

48. Det Navn Amalchium, som hos Plinium forekommer paa Nord- 
Havet, er et Grast Ord, og bemerker Gammmfrosicr.

49. Ved
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49. Ved ØenMiåis, som Philemon omtaler, maa verre meent emen 

en Se mellem Britannien og Irland, eller Ptolemai Ocitis, hvormed synes at 
vcere sigtet til en af de Srcadijke Ser.

50. Blarit disse eller de Hetlandffe, maa ogsaa Sen Damna efterleves.

51. De crldste Grcrske Skribenter, som har levet efter Herodoti Tider, 
har udstrakt Navnet Celtien til alle de Vestlige Lande af Europa og dem, som 
laae Norden for Italien.

52. De har under Navn Scythiera indbefattet alle Lande Norden for det 
Sorte og Caspiffe Hav.

5Z. Dog komme ingen af disse Navne vor Norden ved, da samme af de 
Grakcr stedse er bleven an seer for Ser, der ey horre.til, men laae Norden for 
bemeldte Lande og Britannien.

53. Har Herculis Stokker vcrrec at finde her i Norden , faa maa derved 
rimeligst de 2de store Land- Odder og Forbjerge Lindesnes og Skagen ver
ret meenke.

54- De Romere har under de Svevers Navn indbefattet alle de Nordi, 
ffe Folk, som de ey vidste nog et egentligt Navn paa, og udstrakt Navnet Sve- 
vicn ril en Deel af vor Norden.

s; . De Norden for Elben beliggende Lande vare i DacitiTider mere ube- 
Uendke , end de havde veerer i Aug.ufti og Tiberii.

56. Angaaenve vor Norden har Ftolemæus, font tilforn er erindret, be- 
tienr fig allene af de gamle iGrcrffe Skribenters Beretninger , men af nyere 
derimod, fornemmelig af de Romeres Itinerariis, i Henseende til de an
dre Lande.

57. De Aloeciffe Ser hos Ptolemæum ere Vendsyssel, Thye og Mors.

58. Hans tre mindre Scandiffe Ser, Fyen, Sia'lland og Skaane, el, 
ler i Skeden for fidstbemeldte Laalland, Falster med andre omkringliggende,, 
snseere for een Se.

59. Hans store Scandia den samme som Plinii. Scandinavia.

60. An-
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60. Angaaend? vor Norden har han fulgt 2de adffjldte Bereminger, en 

aldre og en nyere, som dog beggge ere tagne af gamle Skribenter/ aldre end 
Strabo, Mela, Plinius 0. s. v.

61. De Gorher har i de aldste Tider boet nar ved Oster-Soen, Men 
for Veixelen, men siden rrakt sig derfra längere op i Lander.

6r. Finnerne har tvertimod i de aldste Tider boet tangere Soer paa, end 
bemeldte Gorher, op i Lirhauen og Polen tildeels, men ere siden blevne nydte 
til ar vandre Nord ester.

63. Den Cimbriffe Halv-Oe og Britannien synes i de celdste Tider at 
have varet langt st-rre, end de nu ere, og ved en stor Vandstod ar have mist en 
stor Deel.

64. Mela Codanonia og Plinii Scandinavia, bemerke ey det samme, men 
tvende adffildte Lande, der forste Jylland og Holsteen, men der sidste Skaane 
med de Ostlige Kyster af Sverrig og de der Osten for beliggende Oer.

CHRI-


