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At Kstersoen, da Stammefolket for Norge og Sverrig er kommet 
fra Asien, har verret anderledes beffaffen end nu.

Md
T. Rothe.

SlDoni Philosophen Leibnitz, saa Arka-ologeene, Bayer og Schlößer: de 

tilhobe fette det fom Princip, at der er en Punkt, hvor den, der efterspoerec 
Folkenes Herkomst, kan vcrre bekiendt at standse sin Undersogelse. De fette, 
at den Standsningspunkt er der, hvor Mindet om Stammefolkets Ankomst 
fipper; men de Mcend ville og, at Arkoeologen sikal stroebe frem, indtil han 
naaer denne Punkt; hvorefter han da frieligen kan bruge Udtrykket aborige- 
nes, eller Stammefolk; overladende til Ethymologisterne, at vove sig ud i 
Merket paa hiin Side Punkten. De benevnte Mcend fette Principet: abo
rt g en es c fle, qvos aliunde VenilTe nulla memoria eft.

Saa jeg i denne Afhandling om Stammefolket i den Deel af det euro« 
pceiffe Norden, hvilket betegnes ved Navnene Sverrig og Norge. Jeg fin
der i Historien et Folk, hvis Boefcrttelfe t disse Lande rekker saa langt henud i 
den sierne Bagtid, at ikke noget Minde om dets Ankomst haves. Ved det 
Folk standser jeg med Tankerne, og lader det Rum, der kan rekke fra delte 
Folkes kiendelige Tilvcerelse indtil Babel, og indtil Noah, vcere for mig et ode 
Land, det jeg ikke vil betroede. Iotnerne blive de abortgenes, eller det 
Stammefolk, ved hvilket mit Skuende henud i Bagtiden afbrydes, og folgeli- 
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gen: tretac disse Iotner ere ankomne i Landene, og hvad enten de have forefundet 
andet Folk, eller og et af Mennesker til da ubetraadl Land, derom vorder 
ikke spurgt.

Nu jeg da, som her skeer, fremlegger for dette oplyste Selskab mine, 
efter ovenmeldte Bestemmelse, anstillede Overvejelser, saa skal mit forste vare, 
<it angive, hvorledes Materien, hvilken foretages til Behandling, har ord
net sig i min Forstand, og til hvilke Endcsimninger de ved Undersøgelsen mø# 
dende Phenomener have ledt mig. — Jeg kunde ikke betvivle, at i det europceiffe 
Norden har uceret et boesat Folk for den endog lcengst tilbagestrakte odinffe Tid. — 
Jeg nmatte troe, at dette forodinske Folk har ti ceret andet, end en Sam
ling af raae og nomadiske Mennesker. — Jeg maatte troe, at blandt dem 
har ticerct Cultur i en ikke ringe Grad, og at de i fleere end een Henseende 
have vceret cedle.

Saadanne Folkestammer fandt jeg i det gamle Sverrig og Norge, og 
nmatte da sporge, hvorfra, og hvorledes de Stammer, med den Originalitet, og 
den Adel i Nationalkarakteren kunde vceret komne did? Som Asiens Thibetanfke 
og Caukasiffe Sletter ere for mig vor Artes eenc nogenlunde tenkelige Vugge
land, og som jeg derhos troede at finde sand Caukasiffhed hos de gamle 
Nordboer, saa kunde jeg ikke tenke, at de vare gangne Nord om Astersøen, 
som denne nu er; mig syntes, at de i saa Fald ei kunde have undgaaet at 
mongoliseres og vanadles. Ikke heller kunde jeg tenke, at de vare gangne 
jgiennem Tydffland, indtil Rhinen vg Elben, og derfra igiennem Jylland, 
og otier til Norge. Jeg fandt den Originalitet hos dem: jeg fandt det gamle 
eddaffe Vcesen: jeg fandt den Grad af Cultur, at jeg ikke begreeb, hvorledes 
de ffulde beholdt alt dette; men at derimod hos Germanerne hvert kiendeligt 
Spoer af fligt ffulde ti cere udflettet.

Jeg maatte altsaa kunne tenfe en kortere Vei for disse i Norden indkom
mende Stammer. Slig Vei forestillede jeg mig som lobende hen over Egnen, 
hvor nu veerende Astersoe er, og jeg for saa vidt havde Medhold af baade 
Skwnnittg og Suhm, disse berømmelige Meend, hvilke med ufortrodneste 
Oldgranffning have enet saare ffarpffucnde Kritik, og derved maget det saa, 
at man ikke bor, uden at fsle beskeden Frygtsomhed, ville see det i Oldtiden, 

hvilket
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hvilket de ei øinede faa klarligcn, ot de lorde angive det som ubedragerisk 
Phenomen.

Jeg folede saaledcs, og jeg altid skal fele saalcdes for disse Mcrnd; dog 
overvældede Phenomenerne, og de ved samme opvakte Tcnrker mig, saa jeg 
ikke fattede, hvorledes Folkestammen fra Asien kunde have draget frem over 
Astersøen, naar denne havde vcrret hvad den nu er. Min Slutning blev da, 
at Astersøen, da Folkestammen for OdinskhedS Tiden kom fra Asien til det 
europæiske Norden, ikke har havt den Udstrekning, og den Beskaffenhed, hvil
ken samme nu har.

Her ere Punkterne, hvilke skulle vorde, hver for sig, Berørte i Af
handlingen, og af hvilke den sidste bliver ar ansee, fom den vigtigste, efterdi 
sammes Befcstelse ved antagelige Beviser, ja om det endog kun var ved sterke 
Probabiliteter, vil harve mangen et TvivlSmaal, hvilket hidtil nodvendigen 
har maarret opstaae i os, naar vi spurgte, hvorledes et saa original karakte
riseret: saa caucasist asiatisk, og et saa cedelt Folk var kommet til at sidde 
der i Sverrig og Norge, hvor det hidtil som vedvarende sidder.

At disse Unoersogelser rekke henud i mørke blaanefulde Bagtider: at de 
føre henud mod al kronologisk Histories Grendfe, det kan ikke afveerges; men 
det hører til vor philosophise Alders Karakter, at naar Historien flipper, man 
da hos Physiken og Geologien og Orologien henter Veiledelfe til at vinde 
fremad i Kundskab om Klodens Regioners Befolkelfe. Siden en Pallas, og 
Delyk, og Ferber, og Zimmerman, og andre, dem lige, have taler i deres 
Beger, er dette ikke en nye Slags Tankegang.

En Anmerkning, hvilken jeg ikke uden ubehagelig Tvang kunde holde 
tilbage, maae det tillades mig at fcemfette, for maaskee at skaffe dette mit 
Arbeide nogen Vcegt. Anmerkningen er, at hvad Tilfredshed en Oldgransker 
kan fole ved at spoere Folkenes 2Elde, og deres Slegtffabcr, og deres Van
drings Fcerder, faa har hans Arbcid og hans Roeskab dog kun liden sand 
Vcegt, imod det, den kan have, naar han klarligen seer, at jo celdre Folkene 
ere, og ad jo jevnere, kortere Vei fra Vuggelandet af de førtes, og jo min
dre de paavirkedes af physiffe og moralske Revoluzioner, des klarere kicndes i 
deres Ideer og AdfeerdSprinciper det faste Nattrranlceg for vor Art, at vi skulle 
v«re moralff gode, og moralsk, eller, hvilket er det samme, menneskelige»

S 2 lyk- 
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lyksalige. Stoer, og vor Siel oploftende er Tanken om en flig fast Ordning, 
og vi kunne vel kalde den Ordning en vor Guds evige Tanke; men vi kunne 
Da og falke kydeligen, at jo elffeligere, og jo lyksaligere Folkene ere, deS- 
ucrrmere maae de vcere den sande Naturtilstand. Ved Afboielser, og ved Betvin
gelser, det vcere physiske, climatiske, eller og moralske, hvilke maatte virke 
SicleevnerS Dulmen, og Ideers Forvirrelse og Drivters Forstcmmelse, ere 
Folkene vancedlede: de ere forte fra Naturankcrgget: de cre andet, end der, de 
efter Naturanleegget kunde vcere. Og nu felter jeg, i Folge af dette, nt som 
De forodinske Nordboer vare cedle ved Ideer, ved Sindelaug, ved Adfcerd, 
saa maatte de vcere komne did, hvor de boede, uden at have undergaaet forstyr
rende Revoluzioner. De vare da komne did ad korte jevne Veie: ei soln for
jagede: et som et Sammenlob af usle raa Mennesker. De havde fort Ideer 
og Skikke med sig fra Vuggelandet, og dem havde de vedbevaret. — Og der
med gaaer jeg nu til min forehavende Materies soerskilte Dele.

Odill er bleven som Punkten, fra hvilken al vor Historie gaaer ud, og 
ved ham begynde alle, endog de meest overdrevne, Slegtregistere. Det er 
kiendeligt, ar man har vildet legge uigiennemeineligt Dekke over alt, hvad 
der havde voeret for ham; men dette forklares letteligen. Selve Odin strcebte 
efter at udstette Mindet om hvad for ham havde vceret: han vilde at det skulde 
glemmes, thi det formindskede hans Vcrrdiqhed. Der siges, at han vilde 
fortrenge Sproget, eller idet mindste, cnAsianerneS det nye Sprog skulde hol
des ypperst. Der siges, at han indforte ny Iordefcrrds eller Begravelfts- 
Skik. Af alt tiendes, al han vilde anfece som en anden, end de for ham 
verrende.

Fremdeles er det begribeligt, al Digterne, eller Skalderne — for hvis 
Verk vi dog fornemmeligen maae ansee Edda — de have heller holdt sig til et 
billedfuldt, eventyrligt, og med personifiserede Guddoms Egenskaber og Na- 
lurkrcrster opfyldt Ideligions og Mythologies System, cnd al de skulde holdt 
sigtil det, der var enkelt og billedfrit; men enkelt og billedfrit har, efter alt 
hvad vi kunne opdage, de forodinske Nordboeres verrer. Ved Digterier er da 
vor crldste Historie bleveu Fabettcece: derved er den fordervende Odins Frem
komst paa Skuepladsen bleven Begyndelsen for al nordisk Historie og Gene
alogie. Skalderne vilde ikke flippe hans-sor Pocteriel saa frugtbare Existents;

de
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de forte ham saa langt tilbage i Tiden, at hvor Heit man fteeg, saa maatte 
man sinde ham; men her cr da intet andct eller mere, end hvad Digterne fra 
Fader Homer af have syndet. Dog kan det Poeterie, og det cddaske Vcrfen, 
hvor billedsuldt og groveligen baade personisiftrende og apotheoserende det cr, 
ei aldeles bereve os Synet af de historiske Mindesmcrker, hvilke, fom lyse 
Punkter, svomme hist og her paa ct merkt Hav, og ved hvilke vi kunne veiledes 
til at sinde dct, man enten forsclligcn har kast Dckke over, eller ved Tidernes 
Beskaffenhed er bleven ledt til at antage som Sandhed.

Ingen Odin, det vcere Mitodin, eller den yngere upsalske, have erob
ret Sverrig eller Norge. Der er ikke Spoer af fligt, end ikke i Edda. 
Som en liden Flok af forenede flemme mongolske uteerlige Mennesker an
komme Aserne, eller de opstoede som saadanne i Landene. Der var et Folk: 
der vgr en Religion, og den formede Odin ester sin Plan. Han blev 
Drott, Overlama, Blotcre, eller ypperste Offerprcest, Hofgydie, Guodan, 
og ester LamaiffhcdS Ideerne, As, Odin, Guden. At Lamaiskheden kan til
forn have begyndt fit indsnige sig: fit den listige Bedragere kan have grebet 
det noksom forberedte øjeblik: at han fik anrettet Tempel og Fest i Sigtun: 
at han korde kreeve Skat til Gudstjenestens Holdclse: at han fik sine Ssnner 
ansatte som Drotter, Lamaer, og at de derved fik califijk Dommermagt, det 
alt medferer ei Idee om Erobring. Hvad her siges, det er ikke andet, end 
hvad SuhM og SkwNNMg have henviist paa; men disse tenkende Arkceologet 
maatte vel og bortstode det for gamle Norden ydmygende Fabel og Smiger- 
verk, der ligger i Forkelningerne om Odins Ssnner, og deres stolte Tronbesti
gelser (a). Hvad der tillcegges Odin som Erobrerverk og Held i Gardarike, 
det vedkommer mig ikke at tale om. Imidlertid stemmer Fortelningen lidet 
med den haanlige Modtagelse, hvilken overgik Odin ved den gardarigske Kon
ges Hof, da han bejlede til Prindstssen, og hun med Aredask affoerdigede 
ham; dog om end Odin har i det Garderige kunder fare flolteligcn frem, saa 
har han og der maattet forefinde et mongoliscrct Folk, og altsaa ikke sande cu- 
ropKiske Nordboere.

Hvad der scerligen merkner for Ideen om de gamle Nordboere, det er 
Lsgnene, ved hvilke Odins Tilhcrngere, og siden Skalderne, og Sagernes 

S 3 For-
(a) Suhm Odin Lap. 11 §. 7. Skionning Nord. Folk. Opr. Cap- 7 S. 261.
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Forfattere have sogt at forestille Jotnerne fom hadvcerdige. Men del er ves, 
at vi have disse bagtalerske og ovcrspendte Forretninger; thi bedommes de kun 
med philofophisk Geist, de skulle da vel veilede 06 til at faae hcedrcnde Idee 
om de Mennesker, hvilke man har saa ilde bagtalet. De Jokner vare Lan
denes egne, og devare Odins Fiender: de maatte da vel bagtales, og siigt 
forfemtes ikke af den listige Odin. Dog, hvor vigtigt er Mindesagnet, at 
selve Thor var en Jotne (b), og vi kunne deraf udleede adskillige Slutninger. 
Forst den saare rimelige, at Odin har draget ham til sit Partie, for at bestyrke 
sig mod Landets egne. Dernwst kunne vi fra Thors Karakker flttkte til de 
andre Iotners, og da erkiende, at Thor, faavelfom Jotnerne, alle horte til 

. et andet Slags, end de faa kaldne Aser. Vare disse listige, saa var Thor 
sterk som c ti Jette, eller Jotne. Derfor, naar Aserne komme i Ned, faa 
altid, som feige, raabte de til Thor om Hielp (c). Havde Odin Sverdet, 
saa havde Thor Hammeren, Stridsoxen, dette sande nordiffe Vaaben (d). 
Reede Aserne til Tings, saa gik Thor, og han vadede over Aaerne (e). 
Dette var Mennessets, Jotnens Skikke; men tenktes ved Ordet Tordneren, 
da endog maledes han anderledes end en ridende Asian. For hans Vogn 
vare Geddebukke, men ikke Heste (f). Ville vi kiende Thor fra Sinde- 
laugctS Side, da, hvor bestrides han at conrrastere med Odin! Til Sterk- 
odder giver denne, at han s?al leve tre Mcrnds Aldere. Hoimodige Thor i 
sin Ngunst mod Sterkodder siger, at han i hver sin Alder skal giere et Nid- 
dingsverk — Odin: at han skal have de beste Vaaben og Harnisk — Thor: 
at han hverken skal eie Strand eller Land — Odin: at han skal have utellelig 
Rigdom— Thor: at han aldrig skal troe, at have nok — Odin: at han 
skal vcere yndet af de ypperlige — Thor: at han skal vane leed for Almue og 
Folk (g). Hvo af disse tvende er den cedle Mand, enten Odin eller Thor? 
Jeg kun fremsatter Spsrgömaalct, og lader enhver besvare det for sig selv;

og
(b) Heims Aring Tom. i- S- 170.

(c) Edda Fab. 36 — 55.
(d) Fab. 19.
(e) Fab- 14.
(f) Fab. 19»

(g) Göttriks og Rolfs Sage Cap. 7.
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og (ciber det komme cin derpaa, om Jotnen Thor, den gamle Nordboe, faaer, 
eller ikke faaer ferste Rang; men i sidste Fald vil det femme an derpaa, om 
den bemmenbe bestaaer med ‘2<£ve.

Den koglende Odin til Herber bleve Iotnerne forestillede, font ovcde 
Troldmernd. Den (lerfe og frem Gefeibenbe Thor til Mre bleve de forestillede 
fom Kiempcr, Jetter, Riser, Tusser. Endog disse Forestillinger cre vejle
dende, fom allerede ovenfor er fagt. Trolden var sterk og (loer; faa var og 
Thor den Iome; men intet i Minfrefagerne forbyder 06 at tenfe Odin fom 
den kleine, lette, smidige. Troldene vare altfaa if fe mongoliserede Finner; 
men hvo indestaaer derfor, at ikke Odin har været en fa ad an ? Troldene til. 
lceggeö altid frum N«se, og siden de Odinffe fogte at vekke Sjab imod dent, 
blev N«fenS Krumhed angiven som et karakteristisk HeSlighedStrek hos Trol
den; men hvad brager Tanken steckest hen mob caukasisk Ansigtsoval: enken 
den tyggede eller ben platte Ncefe? Et andet AnsigtSlrek, hvilket tillegges 
Troldene fom Heslighed, er Vippens Tykhed, eller Polfeagtighed. Men for 
forst er dette deres Fjenders Sagn, og naar det stundom heder, at Lippen var 
Uedhengende indtil midt paa Bugen, hvo tiender da ikke freri Eventyrstonen? 
Dernest lad en tenfenfre Maler sige, om ikke, naar Ansigtet skal holde Ovals
linien, hvilken altid er Skionhedslinien, og naar derhos Nossen, fom ti cere 
bor, er udstaaende, om da ikke kipperne maae vare i en vis Grad fiebrige, 
paa det Hagen fan komme fremad, og ikke Ansigtets ovale Linie falde for sterkt 
af, eller faae en uskion Indbugt, hvor Mund og Vipper cre. I øvrigt blev 
Thor, ben Iotne, ikke (Tilbret som heelig; men det blev Odin mangen Gang, 
og fertigen, da han beilede til ben russiske Konges Datter RlNda/ og hun 
affeerbigefre ham med Ørebaffen (li).

Saaledes fan Iotnernes 2Ere i mange Stykker reddes for Virkningen 
af de OdinskeS Bagtalelser imod dem; dog kan det tenkes, ai Iotnernes 
Vancedlelfe og Forvildrelfe har begyndt fer den virkelige Odins Tid. Der kan 
have varet mangen ud a di sk Skovboere og Vildmand, hvilken har giort Vold 
paa Mennesker og paa Landefreden. Sligt fan vare blevet end mere fremmet 
ved Uroerne, frem Odin og hans Folge virkede; men derfra kunne vi da udlede 
Beret.niug.erne om be (lemme Jetter og Trolde, hvilke setles i Biergene eller i 

rrog-
(h) Suhms Odin, S. 102.



144 R» At Asterssen har varet anderledes beskaffen end nu. 

troglodytiffe Huler. Dem befeidede Thor, og andre drabelige Mcend: og 
hvor vilde, samt hvor frygtede de have vorret, det tiendes af den saa oste 
igientagne Fortelning om dem, at de aade Mennesker. De Skovboere kunne 
have udgiort Slegter og smaa Folkestammer; men det forstaaes og, at disse 
bor adffilles fra andre Iotner, hvilke havde en Grad af Culinr iblant sig, 
og levede fom borgerligen forenede. Altfaa kunde Thor, og den i Scr- 
munds Edda saa berommeligen omtalte Vaftrttdner ligesaa veere Jotne, dog 
uden at vcrre udcrdijke Trolde.

Om vi end ikke havde andet, end de forste Stykker af ScemundS Edda, 
og af den anden yngere, saa var det nok til at vckkc Agtelse i os for hine Jot- 
ner. Vaftrudner angives for al vcrre en Joine, og han baade stcrk og klog. 
Til ham reifer Odin, ikke for ak krige, men for at gaae i Vcddekamp med ham, 
om hvo der var klogest. Den Vaftrudtner var en ophsietMand: han havde 
Slot eller Borg: af Odin kaldes han alvidende: han kaldes af Frigga den 
nicer end alle Iotner sterke. Derfor raadede Frigga Odin fra Toget; men han, 
der skulde skaffe sig Rygte ved Vidskab, han maatte vise sig som urced i denne 
Fald. Kiendes nu ikke her klarligen en fremmed Odin? derimod en ophoiet 
boesat Mand og en adel Jotne? Er her ikke BeviiS, at Iomer ei vare 
raae og vilde, og ei vare leede Trolde (i).

Den Fabel om Gylfe er fast endnu mere vigtig, skiont den, ester rime
lig Slutning, er senere sammensat, og horer aldeles til den yngste Edda. 
Gylfe var saa boesat i Landet, og saa virkeligen en Jotne, at han kaldes 
Konge i Svithiod, hvilket af adskillige oversattes Sverrig. Han var klog 
og erfaren, og det forstaaes, at han af Eddaisterne maae forestillcs som Trold
mand. Om Asafolket havde han hort synderlige Fortelninger: disse nemlig, 
at alt ff'ede ester deres Villie; men han vilde da vide, om de virkede ved egen 
Kraft, eller ved Gudernes, til hvilke de ofrede. Han drager til Asgaard: 
tager Navn af Ganglere, det er, Reiferen: tresser Haur, eller Odin, og 
nu faaer han sigaf ham meddeelt det hele af gammelt og nyt sammenfatte Reli
gions og Mythologies System. Heraf folger jo klarligen, al Gylfe var en 
anseelig Mand: ar han havde et andet Religions-System, end det Odin- 
ske: al han ikke kiendte Aserne: at disse altsaa ei herte til Landets egne, nem

lig
(i) Vaftrudnismal. SttMUNdS Edda. No. i.
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lig Iotnerne, eller og at de vare opstandne i Landet, fom nye og tilforn ci 
bekrendte Personer.

Der anførte kan fynes at vcere ligefrem modstgende Skwnnings Me
ning om Iotnerne. Han skiller Iotnerne i tvende Klasser: han felter de gode 
i een Klasse, og disse vorde hans Goter: de andre blive hans egentlige Iot- 
ncr, og dem fetter han Norden for Asterssen, hvorhen han vil, at de af 
Goterne skulle vcere fortrengte. Dette kan gierne bestaae med min Mening 
om Iotnerne og deres Adel. Have de boet paa fydlig Side af 64 — 65 
Grad: ere de for en Deel blevne vancrdlede: har Climatets og Landenes Be
skaffenhed virket nogleS Forvildrelfe: ere indbyrdes Feider opkomne imellem 
belli: ere Tropper udvandrede; da i disse Tilfcrlde have de kundet sinde ode 
Land Nord paa, og der i Egnen kunde de fette sig fom et Folk; men og ved 
Udvandringen, og ved deres Lands Beskaffenhed maatte de efterhaanden tabe 
af deres oprindelige Adel; derhos maatte de komme ud af Forbindelsen med 
deres Stammefcedre, endog til at vorde siendfke mod disse. Saaledes kunne 
vi forstaae det, at Thors og andre KiemperS Tog mod Jetterne, Troldene og 
Tusserne ginge altid Aster paa. Dog, det skal og vel bemerkes, at Odi- 
nianerne, ja vel og de efterhaanden med dem sig encnde Iotner, have sterkt 
overdrevet i Fortelningerne om de østlige Iotner. SkwNMNg selv 
anmerker delte, og han derved formilder hvad ellers i hans Idee om de østlige 
Iotner og om Iotumheim kan synes at vcere Haardt (k). Ja vel maatte 
Iotnerne høre ilde af deres Modstandere, og det kunde vel efterhaanden kom» 
me did, at ingen vilde kaldes en Iome. Tesikulde alle vcere leede Trolde: 
dem tillagdes Liighed med Hunde, faa de havde Hoved, og gisede, som disse: 
dem tillagdes, at de aade M en n isker (1). Intet sterkere vidste man at sige 
om nogens Leedhed, end at han mere lignede en Iotum end et Menniske (m). 
Men hvad er at sige om dette, tiaar Adam af Bremen kan fette Amazoner 
uordlig for Asterfsen, hvilke befvangredes af Uhyrer, fsdde deilige Piger,

N'se Saml. IV. 25. T tlietl

(k) Nord. Folk Oprind. S. 137.
(D Diorner Nord. Kicmpedaalker. Adam af Drem: Normannia. Samf. Skisn» 

niiig Nord. F. Opr. S. 149.
(in) Torstein Vik. Sag. 8 S- 5. Egil Skallagr: Saga Cap. 19 — og mange 

andre Steder.
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Men Drenge med Hundehoved (n). Det er hermed, fom med JornandeS og 
Saxos Eventyr om de Folk; men med disse Eventyr om Norden har det sig, 
fom med HerodotS og andre Grcrkers.

Jeg gaaer nu over til det for mig ftydeligste BeviiS paa de forodinffe 
Nordboers Adel. Dette ligger i de Religions-Ideer, hvilke fom gamle, rene, 
og derfor al Rost modstaacnde Guld ligge halvfkiulte i den Mamgde af uhumske 
Stsv, hvilket lamais?e Schamaner, og fordervede Druider, og poetisierende 
Fabclfmeddc have fannuenhobet. Gamle Nordboer tenkle et ene Varfen, 
fom Gud, fom Alrs- Beherskeren, fom Alfader. Det Vafen var for dem 
fuldeligen numerisk eet: de beregnede der ved As: fom Ienifeer ved Eis: 
Armer ved Ess: Kotaver ved Efch: Astaner ved Hss (o): Gallier ved 
Hc is, hvilket, fom lariniferet, blev Hefus. De havde ikke Skotte eller 
Tempel. De, fom Nordamerikaneren, have tenft den stoere Geist. De 
havde Tanken om et Gimle, hvor Alfader toeg de gode og retfærdige ril 
sig (p). De, om noget Guddommens Symbol har vceret vedtaget blant 
Dem, loede det vcere Soelen (q). De lenkte den eene ved Ordet Auden: Odin: 
Guden (r).

Hvad der ligger i de historiske Monumenter og i Fabelfamlingen, fom 
egentlig Odinsikhed, det aldeles divergerer fra disse simple, rene, cedle Ideer. 
I Steden for den ene As, vare de mange Afer. I Steden for Alfader og 
Aldafadur o: Tidens Fader, eller den Vedvarige, vare forgiengelige, dode- 
lige Afer. I Steden for et Gimle, hvor de gode og retfærdige sikulde vcere 
hos Alfader, tenkreö et Valhalla for dem, der dode i Krig. I Skeden for at 
Hoerkarle og Meenedere henfattes i Nistheim (s), blev nu et vaandefuldt Op
holdssted bestemt for dem, der doede foot Dod.

Men

(n) De fitu Damæ.
(o) Schlözcr. algcm. Nord. Geschichte S« 424.

(p) Edda Fab- 3

(q) Suhms Odin S« 24.

(r) Der S. 4 — 8.

(s) Edda Fab. 3. Fab. 14.
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Men og, hvilke Versener vare disse Odinianer! Det føge man forkla
ret i Lokasenna (t), og man ffal, ved at høre §okes skidne Bebrejdelser mot) 
Aserne, hvilke dog ingen af dem vover at kalde Løgn, finde sig som henstcrd 
blank den ledeste Rotte af uteerlige Mcrnd og Løvinder: blank en Rokke af 
meest løsagtige Mongoler. Overalt er jo i Odins hele, endog ved hans ivrigste 
Tilhengere bcffrevne Adfoerd, ei Skin af Høimodighed: kun Bedrageris oz 
Nidingsverk tiendes, og han er en vederstyggelig baadc Hoerkarl eg Meen- 
edcr; men efter det gamle ReligionSfystem skulde saadanne vcrre i Nastrond, 
og der vaade over Strømme af Gift (u). Saa skicndigen lastefuld var 
Odins Adfcrrd, at de andre Aser, hvor liige de end vare ham, dog indsaae, 
ak de maakte synes at misbillige hans Adfeerd, for at ikke de, med samt deres 
hele Anleg, ftulde omstyrtes. Han affattes da formeligen, og en anden, 
kaldet Ollet'/ fik hans Vcerdighed og Navn (v). Men overalt vare jo de 
Aser ei holdne helligere, end at de alle skulle omkomme ved Ragnemsrk (x).

Det lyser frem den hele Historie igiennem, at den billedlige Odinskhcd 
ikke var antagen af alle. Den varige Fcide med Jotner, og dem fra Iokum- 
heim var andet, end et Titanernes Anfald mod Zeus. Her er en Rad af Feider: 
her er en Rad af crdle Nordboer, hvilke haanede Odinfkheden. Mange, hvor 
gierne de, som forvirrede ved Fabeldigterne og ved grove skremmende Overtros, 
vilde ydmyge sig for Odinskheden, kunde dog ikke komme videre, end kil at 
ansee ham for et ondt Börsen. Det blev en Forbandelse, naar man ved at 
drcrbe en anden, sagde: Odin de dig. Det var til ham, som til et grumt 
Versen, ak Mennesker oftedes. Men i øvrigt vare mange, og disse i Histo
rien just som crdle Mcrnd antegnede, hvilke ansaae hele Odinfthcden aldeles 
som et Intet. Hos Bartholin findes noksom Exempler, hvilke vise, at man 
ikke skrottede Odin eller Freya: derimod, at der blev troet paa den, der havde 
skabt Solen (y), og at hele Slegrcr igiennem, fra Fader til Ssn, blev 
holdt fast ved denne mododinske Troc.

T 2 Der-

(t) ScrmundS Edda.

(n) Fad. 49.
(v) Saxo Lib III.
(x) Fab. 48.
(y) Antiqvit Dan. p. gi. fq.
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Dersom min Afhandlings bestemte Form lilloed det, da gierne fremsatte 
jeg her nogle Tanker cm det odinske Systems Opkomst blank Iotnerne, diffe 
gamle Nordboer; dette kunde vel i sig selv vcere interrefferende, cg det kunde 
derhcs bestyrke Setningen, at Odin og Odinffhed har forlrengt de virkelige euro- 
pceiffe Nordboers Adel. Men jeg faaer lade det vare mig nok, at henvise 
paa de Punkter, ved hvilke Tankerne over Sagen scerligen der heftes, Saale- 
des den, at hvor Vaftrudner og Gylfe var, der maatke vcere Forberedelse, 
fan et billedligt og mythologiff Rekigionssystem kunde forkyndes og vinde Pa
dere: Odiniauerne kunde tale Landets Sprog: de fik drabelige Thor og listige 
Loke til at gaae ind i deres Komplot, men begge disse vare af jotniff Q@t (z). 
Flere Odiner og Thorer vare efter hinanden: felgeligen er et grovt og dalaila- 
maiffSielevandringsfystem blevet anbragt, alt ligesom ffeet er med en Zamol
xis, Diceneus (a) og andre. Vi finde i Herrauds og Bofa Sage en hid- 
henhsrcnde saare mcrkelig Beretning, ved hvilken det kan kydeligen kicndeS, 
hvorledes Sielevandringssystcmet aldeles paa dalailamaiff Maade anbragtes (b). 
Der sertelles cm Icmalas Prcestinde i Biarmeland, og hun kaldes Hofgy- 
dian, hvilket Ord betegner Gudinde cg Prcestinde under eet. Denne Prcrst- 
inde faaer Kundffab om at hun ffal dse, og lader da rove,Ledur, en Kon
gedatter, for at denne ffal vcere GydlUNNU i den andens Sted. Bose 
opdager dette, finder Ledur, cg denne siger til ham, at hun ffulde forestaae 
Ofringen, (ganga hier fyrir blotum i höfinu) men at hun hellere vilde 
Lrcendes, eller ene sig med den ledeste Mand, end at hun vilde ofres til Gu
den (vera biotud hier L höfinu). Her er, som mig synes, kiendeligste 
Dalailamaiffhed; thi den ene Prcestinde vorder ofret, doer, forsvinder, men 
den anden anseeS som den samme identiffe Persen. Dette er kiendeligen eens 
med den blant Mongolerne endnu gieldende Lamaiffhed. De forudsige selv 
deres Dodstime: det er, naar de ville drcebe sig selv, eller ffulle droebes af 
andre. De bestemme, hvo der ffal vcere deres Eftermand, eller i hvem deres 
Siel ffal gaae over. Man har seer, at den saaledes bestemte har vceret en 
ung Dreng, og da han blev helliget, saa lagde man en Hob af de ved Guds« 

tjenesten
(z.) Skisnninas Nord. F. Opr S. INI.
(a) Strabo LIV.

(b) Kap. 9*
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tjenesten brugelige smaa Klokker for ham; men efter ffcdte An leg, var ikke 
hans Formands dcriblant. Han, som vel underrettet, savnede den, hvor- 
paa den bragteS ham, og han kiendtes ved den; saa udraabte alle, ar han 
var virkeligen den gamle Kurukta, eller Overlama; de erkiendte ham som 
Gud, og tilbade ham (c).

Saaledcs har det havt sig med de paa hinanden folgende Odiner, og 
hvor passelig var denne Overtroe for den odinianske Trop af Mennesker, som 
kannsehadalske Schamaner, tibetanske Lamaer, siamffe Talapuiner, gron- 
landffe Angekokker! De kunde forene sig: faae betydelige Personer dragne 
ind i deres Partie: fette Almuen i dyb Forundring, ved der, at nogle paa et 
Stykke Tree ridsede Linier vare som en lydelig Tale: de kunde besidde andre 
Konstfcrrdigheder, hvilke af uoplyste Mennesker maatte anseeS som overnatur
lig Kraft. Ved alt delte kunde de vorde anseete som Religionsstiftere: da 
vorde Lovgivere, og sctle deres Tilhcengere i ypperste SvrighedSrang. Som 
holdende hard! ved den fattede Plan, og som benyttende sig af Folkets Lettro
enhed, samt et for dorskgiort og doven Fornuft saare beqvemr dalailamaiskSie- 
levandringS- og Forgudrelftsfystem, kunde de angive sig som ibocde af Gud. 
dommen, men da og, ved ak gaae et eeneste Trin frem, vorde anseete som 
felve Guddommen: i det ringeste som Versener, hvis Magt og Villie og Pn- 
dest var den samme som Guds; men saa forstaaes det, hvorledes disse Bedra
gere, ved Hielp af de om Sielevandringen antagne grove Ideer, ansaaes 
som vedvarige Personer, og bleve Folkenes Guder.

SaaledeS begriber jeg al Odinskheds Opkomst, og jeg undgaaer at qvcele 
Mig med at ville lede 12 Mennesker fra Asiens langtbortliggende Lande ind i 
Norden, hvor de, blank et for dem fremmed Folk, med eet skulle have skaffet 
sig den fuldkomneste Kalife Myndighed. Ja, hvis jeg end ikke havde andet 
for mig, end ene Runekapitlet, da maatte jeg sinde i Odin en det nordostligs 
Asiens virkelige Schaman. Der er disse Bedrageres Troldomsvidskab: der 
er deres epileptiske Anfald idet, fit Odin hengte de 9 Nceller som dod: der 
er deres Hoeraglighed t det, at Runerne anprises som kraftige til at bemestre 
sig hver Qvinde. Jeg begriber ikke, at man ei i alt delte ffulde finde den 

T 3 mon»

(c) Pallas Nord. Deyttage. Torn. i. S- 2. No. 10. No. 17.
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mongolske Schaman, saadan, som alle Reifere vidne, at han er endog ind
til denne Dag.

Dog med Beskedenhed tier jeg, om nogen forekaster mig, at jeg vil 
gaae for let og for kort en Vei til at at udreede det i sig selv forvirrede, men af 
Skalder og Eventyrsdigtere end meer til at vorde el Chaos fammenblandede 
cvdaske System. Feiler jeg end i mine Meninger, saa kuldkastes dog ikke 
hvad jeg har sal fom Hovcdgienstanden for disse mine Undcrssgelser: det nem
lig, at et cedelk, ingenlunde mongolisk, og ingenlunde vaat Folk har boet i Nor
den for den ved Odinffhed udmerkede Tid. Hvilke vcegtige Tvivl vil man 
kunne sekke imod denne Mening? Jeg kan ikke udfinde saadanne; men Me
ningen er jo og ikke nye: de vigtige Mcend, baade Suhm og Skisnning 
have angivet den fom deres, og ligefaa vor berommelige Gl'alN, hvilken al
deles uden Forbeholdenhed yder Jotnerne Mre, og siger, at de ere blevne fal- 
skeligcn og bagtalerisk forestillede (6).

Alle disse nu hidtil opregnede Vidnesbyrd for Meningen stemme over- 
eens med den faare vigtige Efterretning, hvilken Pytheas har efterladt sig. 
Han levede henved 400 Aar for vor christne Tidsregning: han, den Marseil
ler, eller Massilienser, var i et phoenisisk Skib, og seilede, efter al Rime
lighed, mere for at samle gcographisse Kundskaber, end for selv at drive Han
del. Om ct Land, liggende Norden for Britannien, taler han, og kalder 
det Thule; dette Land kan ikke voere noget andet, end den vestre Kyst af 
Norge, strekkende sig op mod Bergen. Vi kunne ikke have tvende Meninger 
herom, naar vi bemerke og beregne den Curs, han angiver, som forende 
didhen. At jeg ikke her udforligen opregner Beviserne for disse Setninger, 
det skeer, for ei at udlcenge Talen ved at an fore det, der lctteligen kan findes 
hos andre, og scerligen hos SklSNlNttg, der saa omhyggeligen og noiagtigen 
har samlet Groekers og Romeres Beretninger om Norden (e). Har Py, 
theas end ikke selv vceret i Thule, hvilket dog synes ei at kunne negtes, 
faa har han dog vcerct i Britannien, og han taler da efter de Beret
ninger, dem han i Britannien, eller og i Skotland, havde indhentet; men 
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(d) Not in Meurfium Pag. r. Edit Lamii.

(e) Nord- F. Opr. Kap. 2. Om Greek. og Nom. Kundskab om Norden Kap. i — 6>
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font han angiver, at Thule laae kun ser Dages Reise mod Nord fra Britan
nien (f), og fom dette passer paa Veien fra CatenæS, Skotlands nordlige 
Pynt, indtil Kysten ved Bergen (g), faa er det begribeligt, at hvis han end 
ikke selv har været i Norge, han dog der, hvor han opholdt sig, kan have 
hort, hvad der var almecn bekiendt om Landet. PytheaS setter i det Thule 
(Norge) et ordentlig agcrdyrkende Folk, hvilket havde Kornlader, og vidste at 
bruge Kornet baade til Fode, og til at lave Drik deraf; dette udkommer som 
Resultat af hans Beretning, naar vi endog sette Havre i Steden for den 
Hirse, han siger at der hestedes og brugtes, og naar vi forestille os den Miod, 
om hvilken han taler, som den af Korn uddragne sode Drik, eller ved Bryg
geriet faa kaldede Urt, hvilken vi hos Snorro og i Sagerne finde at have væ
ret brugt ved Gilder, og i stig Mængde, at Kar, rummelige nok til at er Men- 
nestke kunde drukne deri, fyldtes dermed. Lad nu være, at dette, tilligemed 
al anden vegtig Kundffab om det europæiske Norden, rimeligen ved Stands
ning i Phcniciers og Masstlienftrs Seilads svandt hen. Lad være, ar alt, 
hvad Pythcas havde berettet, det ved vor christne Tidsregnings Begyndelse 
blev holdt for Fabel, og ar Pytheas derfor af Strabo ffieldes fom den ublueste 
Løgnere (k); dog sandcligen maatle det synes underligt, naar vi forkastede 
hans Sagn. Der ere jo dog faa mange andre Vidnesbyrd, hvilke harmo
nere med hans; og (som saare merkcligt er) just det, der synes underligst i 
Beretningen, folgeligcn kunde opvekke sterkeste Tvivl imod den: jeg mener 
Micdbrygningen, det findes i vore historiffe Beretninger, som udgiorende 
en gicngse Folkcffik.

Lade vi det nu gielde som en Sandhed, der ved de anforte Bemerknin- 
ger stadfester sig, at nemlig et Folk, lugt dette ovenfor beskrevne, har været 
i Sverrig og Norge før de odinske Tider og Optog, da maae vel Spørs- 
maalet skee, ad hvilken Vci det Folk er vandrer hidind i det vestlige euro- 
pæiffe Norden? Dette er paa adffillige M a ad er blevet besvaret; men og 
ved hver til SpørSmaaletS Opløsning udfunden Hypothese møde uopløselige 
Tvivlfomheder. Det have de kyndigste Oldgranffere, hvad enten de vare 
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(g) Skisnning Nord. F. O pr. anførte Stev 12.
(h) Geogr, Lib. I,



IA2 R» At Gstersoeu har va'ret anderledes beffaffen end nu.

dristige eller varsomme Giettere, solet, og man kan derfor vel vcere bekiendt, 
ikke fuldeligen at tilfredsstilles ved nogen af alle de hidtil i denne Fald udtcnkre 
Hypolhefer. Nogle Etymologier, eller nogle i Folkesprogene eenslydige Ord, 
eller nogle enkelte Skikke, hvilke stere Folk kunne have havt rilfcellcs, de giclde 
kun lidet imod de Vanskeligheder, hvilke det physiske og lokale stiller os i Mode 
ved vore Undersøgelser; og man faaer da ves, sin Fornuft, og vor philosophiae 
Alder kil 'ATre, villigeu lade diste Vanskeligheder vorde overveiede rued upartisk 
Opmerksomhed. Jeg maae henvise paa nogle af Vanskelighederne, for der
ved at tilkicndegive Grunden til mit Skeptisercn, for saavidt angaaer det euro- 
pcciske Nordens Befolkelse; men jeg maae ogsaa forerindrc, ar der ikke spor
ges, om de saa scerligen baade physijk og moralsk karakterisere Nordboer have 
havt Stammefcrdre fra Asien; der sperges kun, ad hvilken Bei de Stamme- 
fcedre, eller Modcrfolket er kommen til det egentlige vestlige Norden?

Kan det tenkes, at de have taget Veien Norden om Astersocn, etter 
den botniske Bugt? de skulde dog i saa Fald neppe kundet vedbeholde den cau- 
casiske Organisation og Karakter. Finner og Lapper kalde sig med god Grund 
Suoma Laine — Same — Sabme — Sabmbeladzh (i). Det alt henviser paa 
Boeserrelse i moradsigt Land, og saadanne ere Egnene norden og nordost 
for Asterse-en. Men hvor smaa af Legeme: hvor hcsligen mongoliserede ere 
ikke allene disse Lapper og Finner, men og de andre i og omkring den Region, 
og ind i det nordlige Asien sig sirekkende Folk. Saadanne ere jo Samoyeder, 
Votceker, Voguler, Cornker og de ovrige.

Skionnmg beregner, at Menneskene efter Sprogforvirrelsen i hvert 
Aarhundrcde rykkede 75 Mile frem fra Udgangssteder, og at de saaledes i syv 
til otte Aarhundrcde kunde komme til Nordkap (k). Dette skal forklare, at 
de europceiske Nordboers Stammefcedre have kundet komme frem Nord om 
botniske Bugt; men har dog ikke den berømmelige Mand i dette Stykke holdt 
sig til en saare usikker Regning? I lige afstukken Linie kunde hine Stammer 
ikke draget frem, og hvilke Moradser, Soer, Skove have de ikke maattet 
mode, og bugte omkring, eftersom Landenes Beskaffenhed nu viser sig, siden 
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en Asterfee og de vandfulde Egne nordostlig for samme ere. Jeg vil lade 
delte staae derhen til enhvers Overveielfe; men jeg maae dog spsrge i bestemte 
Udtryk, om troes kan, at caukasist organiserede og formede Folkestammer, 
naar de i syv til otte Aarhnndrede stræbede frem imellem de Moradser, blank 
hvilke Finner og Lapper ere blcvne det, de physiologist ere, stulde kunne have 
vcdbcholdt deres oprindelige physiste Karakter, og vceret saadanne, som Nor
ges og SverrigS i Indlandet boende prceglige Folk have været ? Endog kun i 
det Tidsrum af 7 — 800 Aar m a at te Clima have virket paa dem; men Tids
rummet maae jo udstrækkes i Tanken, nar vi ville bestemme deres Fremgang 
saaledeS, som her er omtalet.

Hvo der har tenkt over Folkenes Vandringer, han vil vel meene, at 
disse Folkestammer ei uden Tvang og Fornsdenhed stulde draget frem mod Nord, 
og mod det Clima, hvilket var saa strengt i Forhold med deres eget. Men 
naar de da maatte adlyde Tvangen, og de efter Hypothesen, at de ginge Nord 
om Asterssen, mongoliseredes, hvorfra da den Forandring, at de bleve stisnne 
Naturmennisker, som Trender, og Guldbrandsdalkarler og Telemarksmænd, og 
Svenske Ostgothlænder og Dalekarler, og andre? Vil man sige, at de ved 
at strekke sig tilbage mod Synder, igien stulde have aflagt det mongolste Væ
sen, da strider siigt kiendeligen mod al physist Analogie; thi til at rerte Udart
ning, kræves i hver Tilfælde længere Tid, end til at skaffe den; og overalt, 
hvis de her omtalte Folkestammer end havde aflagt det physiologist Mongolste, 
de stulde dog vel vedbeholdt noget af de oprindelige Sæder og Handlingsprin
ciper; men at saaledeS er steet, det er ikke kiendeligt. Imellem Lappen og 
Ostgothen eller Guldbrandsdalsmanden er dog saare viid Afstand.

Der er den anden Vei, ad hvilken man leeder det norste Stammefolk 
herover til Europa: den nemlig, at de stulde gaaet fra lille Asien, tvertovec 
til Donau, boiet sig saa hen til Rhinen og Elben, draget igiennem Jylland, 
og derfra over til Norge og Sverrig, eller — som den synderlige« starpsin- 
dige, og i sine Meninger frie Schläger antager — over Belterne, og de i dem 
liggende Aer (I). Denne Mening indeholder, at Tydstland haver givet Nor
den eller Skandinavien sine forodinste Beboere, og at altsaa Germaniens 
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(1) Algrm. Nord. Geschichte S. 338-
baml. IV. D. U



154 R* At Gsterssen har varet anderledes beffaffen end nu.

Folkestammer have varet celdre Europäer, end Skandinaverne. Langt maatte 
delte Tog have varet, og rum Tid maakte hengaaek, inden Folkene kunde kom
met til det egentlige Norden; derhos maae det uden tilstrækkelige Beviser, ja 
lvertimod adskillige sterke Sandsynligheder, fettes som afgjort, at Belrerne 
og Kerne i samme have været da, som de nu ere. Alt delte kan vekke mange 
Tvivlfomhedcr, og de saadanne, al ingen, der kenker varfommeligen, vil 
holde ved den omtalte Mening med Tryghed. Mine Tvivl, den Vandringövei 
angaaende-, vil jeg indbefatte alle i det eene Sporsmaal: om det er rimeligt, 
at en til at udvandre tvungen Hob skulde være ypperligere end Moderstammen? 
eller om ikke det modsatte er sandsynligst? For ingen Deel agtes her paa 
den barnagtige, og nu i vor Levealder med Rette forhaanede grove HoffartS 
Tanke, ar i Henseende til Nazionalærværdighed skulde være vigtigt, om 
enten Norden havde udsendt Colonier til Tyskland, eller Tyskland til Norden. 
Rimeligst er det, at ingen af Delene er jkeet, men ar begge de Regioner have 
saaet deres Beboere fra eet Land, og at dette Land har været Asien. Dog 
kan Vandringen til den ene Region have været kortere end til den anden: den 
eene Hob kan have været mindre underkastet Rcvoluzioner og Sammenblanding, 
en-d den anden. Jotaerne kunne have beholdt meere Selvstændighed og Een» 
hed i Sæder, Ideer, og Organisazion, end de den lange Vei fremvandrende 
Germaner.

Hvorfor skulde det benegtes, at hos de egentlige gamle Nordboer findes 
noget meere vedvarende, charakteristiff, simpelt, og en hei Alder forkyndende, 
end hos Germanerne? Disse Tradazioner, hvis Gienftande og Indhold for. 
tabe sig i Bagtiden: denne Edda: denne Odinffhcd: denne til Asianffhcd 
forvendte Ashed: denne fammenhengende Kiede af Fabler, og Mindefange, 
og Skaldedigte: dette Glimt fra den fierneste Oldtid, ved hvilket vi ffimte 
Ideer om en eene Gud: en Alfader: et usynligt Væsen: den stoere Geist: 
et Gimle: og andet mere. Sandelig, hver Oldgransker, hvor chaokiss*  sam
menblander, og hvor omhyllet med Fabelmorke han end finder alt dette, og 
hvor liden Agt han end har for Hofsmigrerne og Eventyrs-Sammensetterne, 
disse yngere Skalder, saa dog, naar han gransser med philosophiss Geist, da 
vil han sole TErbedighed, og boye sig for hine Nordiske i den blaanefulde Bag
tid henliggende, men dog som Sriernebliuk fra morke Himmelhvelving om 

Gien-
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Gienstandcs Virkelighed vidnende Mindesmerker. Hvad af noget saadant har 
Germanien? hvad viideS bestemt om det, forend romerske Skribentere, og 
scrrligen Tacit tale? Hvilken Morkhed, naar der fortellcs om Estioner og 
Finner, og cm hvad andet der horer til Germaniens Oldsager! Men hvo 
begriber da, at Nordboer Mide vceret de yngste, og at de ^ulde vceret eet med 
Germaner: at de skulde vceret Germaners Afstamning: at de skulde fort med 
sig fra Germanien, hvad de ciede af Ideer og Sceder, og Charakter? Dette 
har mangen Oldgranskere felet, og end, hvor stelden en Mand Leibnitz med 
Rette erkiendeS for at vcere, saa dog, naar han befolkcr Norden fra Germa
nien af, da uden Undseelse viger man af fra ham, og i sin ellers ubetingede 
2Erbodighcd for Manden, siger man frieligen, ar han ikke havde en noksom 
fuld si« ndig Nordboers Charakteristik.

En kortere Vei maae have vceret for Nordens celdste Beboere, end gien- 
nem Tydffland, og over Skagens Pynt til Norge, eller over Belternes Øer. 
Dette foles, og da siges det eeneste, der kan siges med Rimelighed. Der 
siges, at de ere gangne over Aland: der siges at de ere gangne over Gulland. 
Ja vel fore disse Mindelser os paa rette Spoer; men ville vi folge Spoerene, 
Da atter mode betydelige Standsninger, dem vi maae kunne bortsierne, om 
ellers lige og uafbrudt Vei til Maalet skal kunne angives. Som Asterssen nu 
ligger hen, saa er 24 geografiske Miils Lcengde imellem Curland og Gulland. 
Over Enden af Gulland ere 3 Miil; men faa igien fra Gulland til Aland 
i2 Miil. Over Aland 2 Miil, og derefter 2 Miil til faste Kysten af Sver- 
rig. En anden Vei udgisr 18 Miil fra Vestre Kyst til Aland, og 10 Miil 
fra Aland til Astre Kysten. Disse Farter over Astersocn ere dog de korteste, 
vi knnne tenfe, endog naar Fartoier brugtes, hvilke kunde flyde over alle Grunde, 
og styres frem blandt alle Steenriv, og Skier, med hvilke Astersoen paa Astre 
Kyst, og op mod Botniske Bugten cr opfyldt. Desuden udfordredes, at 
de, der vilde fare ad den Vei, maatte enten flcrbe Fartsierne over Åerne, 
eller de maatte folge Kysterne og derved forlenge Kursen. Og nu sige da en- 
hver, om ikke stig Fart er saadan, at vi ncppe tor forestille 06 samme, som ud
forlig i hine fierne Tider, da Mennijlkene — som tenkes maae — have havt 
de faae Konstideer og Konstredffaber. Man indvende dog ikke, at Malayer 
ester ald Rimelighed have befolket Sydsoes Landene, saavelsom Madagaskar

U 2 og
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og andre flere Regioner! (m). Ei heller indvende man, at de nordligste Asia- 
ner og Amerikanerne ere nær besiegtede. Der kan ingen drage Slutninger af 
delte, hvilke ophæve den Meening, nt man ikke kan tenke de ældste Nordboers 
Fartover Østerfoen, fom rimelige» skeer, naar ellers forudscttes, at det Ind
lands Hav var da, hvad det itu er. De oven an fer te andre Stammers Fart 
kan rkke famferes med denne, forinden Climatct, i hvilket Malayer og Nord
boer focre frem, ligncS med hinanden: ei heller, forinden man har overvejet, 
hvilke Sonderrivelfer og Adfplittclfer Volkancr og Iordbæve kunne have virket i 
Landstrekninger, hvilke tilforn have været fammenhengende. Noiere at paffe 
dette paa ovenanferte Malayerncs og Nordasianernes Toge, tillader min Af
handlings-Form mig ikke.

Det gielder da om at kunne med Rimelighed forestille sig en over Øster- 
feen forhen lebende befarlig Vei: men det gielder da og om at kunne forestille 
sig Østerfoens Areal, fom værende andet, end hvad det nu er. Til al skaffe 
antagelig Idee om dette, skal alt det ovrige i min Afhandling sigte.

Sællands Faxoe Kalkbjerg ligger nu 200 Alen over Havet: dette Bierg 
tt en forkalket, eller forsteenet Maffe af See og Skieldyr: det af Bierget, der 
er nærmest mod Dagen, indeholder aldeles ubeskadige Madrcporer i deres den 
fkienneffe Form og ordentligste Samling: men naar dette er, hvo kan da be. 
tvivle, at denne Iordstrekning, der nu ligger ude mod Dagen, tilforn har 
været Havgrund? Dog meencs ikke her, at Havet eengang har staaet faa 
hsit, faa det bedekkede Kalkbjerget. Paa Mofaisk Syndfioed kan ikke her 
tenkes, da de ealcinerede Legemer ligge faa ordentligen famlede, og da dette 
ikke kunde finde Sted efter en vældeligen frcmstrsmmende Ovcrfvommelfe; der- 
nest ere Legemerne ikke gangne over til faa sterk Forstecnelfe, at de kunne an
sees fom der henlagde for mange Aartusinder. Men hvad andet bliver da i 
Folge heraf at tenke, end at en Deel af vor Øe er hævet ep mod Heiden, og 
at her, fom hecle Kloden over, findes ubetvivlelige Vidnesbyrd, at hvad for
hen var lav Grund, det siden blev Land, og Hoy, og Bierg. Men fa a 
have vi jo her Kiender af een i Regionen, hvor Østerfsen nu ligger, forefalde« 
fleet physiff Revoluzion.

Stevens

(m) Forster, mange Steder. Sonnerak IV Bog 3 Kap. — MarSden Sumat. 
S. 45- Kämpher Japan 1 Vog 6 Kap.
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Slevens Kridtbierg, som rimeligen sorterernde under en anden Revolu- 
zionS Virkninger, kan ikke sammenparres med Faxøcbierget. Det kan vel 
onsccs som et Bierg af anden Ordning, og som staaende, anfløtzet eller paa 
Granit; overalt vidner det ikke bestemt om en saa nye Revoluzion, som den, 
hvilken de uforstyrrede og i ringe Grad calcinerede Faxøske Madreporec og Skiel 
minde om. Derimod har det sig anderledes med de i Saltholms Kalksteenen 
indsiutlcde Skieldyr, ligesom og med de virkelige Conkylier, hvilke, som for- 
stcenede, findes vor heele Ae over. Disse vidne ufeilbarligen om det samme 
som Faxeebierget; derom nemlig, at en Deel af vor AeS nu terre Land har 
forhen vcerer Havbund, eller , for det mindste, har vceret saa sidt, at Havet 
kunde fii øm tue hen over det.

Naar der, der nu er tørt, ja høit Land, tilforn har varret Havbund, 
saa er det blevet harvet op ad; men hvorved, naar det ikke er ff'eet ved Volka- 
ner, og ved heedede elastiske Dampers Magt? Intet uden dette forklarer, 
hvorfra de mange hist og her paa vore Marker liggende stoere Steene ere 
komne. De ligge baade enkelte og dyngede paa hinanden. De bestaae foe 
ftoer Deel af sande Granit, og høre til Biergene af første og celdste Ordning. 
De som oftest have saa flade Sider, at de med Føie kunne anfees for at vcere 
voldelige« afbrudne fra de Bierge, hvilke efter aldt, hvad vi kunne flntte geolor 
gisk, ere blevne, fsrend Vandskyl og Volkaner have frembragt baade Sciefer 
og Kalkbiergene. Saadanne Steene findes her paa vor Ae af den Størrelse, 
at de veie ioo, til 220,OOO Pund; men baade denne Vaegt, fom og deres 
Siders Fladhed bevidne noksom, at de ved ingen Vandfloed, eller anden Kraft 
i Naturen, ere rullede, eller paa anden Maade førte langt fra det Sted, hvor 
de nu ligge. Saa mangen tilfyldt Crater er opdaget ved reisende Naturbe
skuere; mangen een skal vel og findes paa denne vor Ae, naar eengang — 
om ellers Naturhistorie - Selskabet skal bestaae — varrdige Mcend udsendes 
for at indhente saadanne Kundskaber om StaetenS forskiellige Deele, fom 
Naboenazionerne, og scerligen den Russiske, ved Catharine II højmodige 
Nidkierhed for Videnskaberne, og ved de af hende udsendte blandt hvert 
Europas oplyste Folk berømmeligen kiendte Reifere, have erhvervet sig om 
sit Fædreneland.

U 3 Der
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Det skal vel efterhaanden alt meere kiendes, at vore Aer, og om det 
kun var eene det af de mange Jordarter og Stcenarter saa at sige sammenel- 
rede Bornholm, uimodstaacligen minder om en i Asterseen forefalden Revoluzion, 
saaledes, at Holder og Dybder ere blevne anderledes hcnliggende end de forhen 
vare. Men naar er delte skeel? og hvad Forbindelse er imellem Ideen om 
stig Rcvoluzion, og den om en let bcfarlig Vei, ad hvilken SvcrrigS og Nor
ges Stammefolk (aborigenes) kunde komme fra Asiens Heiland hidover?

Jeg har ikke taler om cn Tiid, da ingen Asterfoe var; men rvcrtimod 
antaget den fom verrende. Jeg har ikke vilder gielte, hvilke Revoluzioner i 
samme efterhaandcn have fulgt hinanden; kun del har vcrret mine Overvejelsers 
Gienstand, at en Revoluzion maae verre indfalden, efterat Joluerne ere komne 
fra Asien, og at den Revoluzion har forandret Veien, ad hvilken de Iokner 
vare gangne frem.

Ovenfor, da det galdt om det europæiske Nordens forodinske Beboere, 
blev Beretningen fra Pytheas Hovedmonumentet for mig. Her skeer ligele
des: og jeg holder stedse ved hans Fortelning, som ved et troevcerdigt Sagn; 
men jeg og atter fremselter Advarselen, al hvis Strabo, og med ham Polyb 
have bebrejdet Pytheas arg Lognagtighed, faa har en Gaffendi (n) og Bou
gainville (o) og Gesner (p). kräftigen forsvaret ham. End Skionning, 
denne ald Grcekernes og Rommernes Kundskab om Norden tit nsie kiendende 
Oldgranskere, han siger i bestemteste Udtryk, at Pykheas har vidst meere om 
Norden, end nogen Grceker, og nogen Romere (q), hvilket ogfaa jeg med 
fslt Overbeviisning sander.

Pytheas siger, at Hen Britannien var 20,000 Stadier lang (r); alt fa a 
stire gange storre end nu; hvormed samfores bor, at Mela i/seenere Tiid 

for^-

(n) Gaflendi proport. Gnomonis ad folftitial. unibram obfervata Mafliliæ — Opp 
Tom. IV.

(o) Sur porigine et les voiages de Pytheas. Mern, de Litterature, Tom. XIX.
(p) De Phoenicum navigat: extra column. Herculis.

(q) Gr«k. og Romm. Kundskab om Norden Cap. 1. §. 7. Nord. Folk. Oprind. 
§» 5. S. 47.

(r) Strabo Geogr. Lib. I.
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forestiller Irland, fom varende fast af ligedan Udstrckning (s). Efter Pto- 
loMKUs/ strakte Jylland og Holsteen sig bctyecligen meere mod Vester med sin 
Kyst, end nn (t). Dette tilhobe vidner sterk om en Revoluzion: et Havets 
Frembrud: en Qversvommelst, hvilket har bortrevet meget Land: fort det 
mod Hster, og faare forandret Regionens Beffaffenhed.

Pytheas stiler fra Britannien lige frem, nordlig paa, og ved den 
CurS kommer han til Thule, eller han faaer, og igien meddeeler Beretninger 
om Thule. Men nu det merkelige: ar i Beretningerne ikke spoercS, at han 
har kiendt Cattegattct eller Indlsbet til famme. Dog ffnlde vel Phoenizierne, 
med hvilke han foer den Reise, ikke have undladt ak føge ind ad Cattegatter, 
ifald samme havde ligget saa kiendeligt og aabent, som nu. Derinden foc 
ffnlde de vel fogt Bernstcencn, hvilken de tilhandlede sig fra Guktonerne, men 

— fom siutteS bor — paa anden Haand.

© tt (tbo taler om en anden Reise, hvilken Pytheas ffal have giork, 
fra Srrcedet ved Gibraltar indtil Floden TanaiS (u). Ved denne Floed ville 
nogle have Veixelen eller Don forstaact; de drage deraf den Folge, at han er 
kommen ind i Öftersten, og at han har kiendt baade Cattegattet og Sundet. 
Men er det tenkeligt, at han forst paa sin anden Reife ffulde stilet ind ad 
Cattegattet, og derimod gaaet det aldeles forbie paa den forste Reist? Er 
det tenkeligt, at han ffulde stilet derind, uden at melde noget om hvad han 
der havde forefundet, og farrligen om Bernsteenen, denne da vigtige Handels- 
vahre? Han ffnlde vist have talet om den Prcussiffe Kyst, hvor Bernstee
nen havde sit rette Hiem, og det i faadan Mcengde, at da Rommerne siden 
lcerte at hente den derfra til Lands, faa forglcmtes den Cimbriffe eller Iydffe 
Ravhandel, hvilken forhen havde vceret ført. Det betydeligste i denne Sag, 
hvilken her omhandles, er det Stt'abos Sagn, at Pytheas ved at giore sin 
anden Reist fik stilet rundt om Europa. Hvo kan tvivle om, at han paa sin 
anden Reist har havt andet Formaal end paa den forste? Han vilde stile om- 
kring Europa, fom Strabo siger. Men bliver dette forstaaeligt, naar vi 

ikke

(s) De fit. Orb. Lib. III. Cap.- 6'
(t) Geogr. Lib. II. Cap. 2--
(u) Geogr. Lib. IL
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ikke sctte, som eene antageligt, at han paa sin forste Reise seilede Nord paa, og 
kom til Thule, men at Han paa sin anden Reise seilede ind igiennem Middel
havet, indrll Donau? Jeg stutter efter dette, ar Strabos tvetydige An
meldelse om denne Sag ikke indeholder noget Beviiö, at Pyrheas har kicndt 
Asterseen, eller naget Indlob til samme.

Det skal, efter adskilliges Mening, veere Berusteenhandelcn, hvilken 
beviiser, at Phoenicier have seilet ind i Asterseen; men delte Bevilg er 
svagt. Pliil siger, at Z^ero ved Julian forffaffede sig Bernsteen; men 
han siger og, ak den Bernsteen erholdtes der, hvor Germanicus havde vceret 
med sin Flode (v). At dcn her af Pltn omtalte Bernsteen er kommen fra 
den Preussiske Kyst, og at Handelen med den, som ovenfor er anfort, blev 
dreven over Land, det kan bestaae mcd Beretningen, ar Guktonerne solgte 
Bernsteenen til den jydske og holsteenske vestlige Kysts Beboere, fra hvilke 
Phoenicierne igien have hentet den paa anden Haand. Men Plin siger og, 
al Bernsteenen blev hentet fra det Sted, hvor Germaniktts havde vceret med 
sin Flode; dette vil vel ingen meene at have vceret i Astersocn; i Nordsoen 
har det uimodsigeligen vceret, og derom vidner Tacit tydeligen (x).

Alksaa er Bcrnsteenöhandel bleven dreven i Nordsoen: altsaa have de 
glessariske Aer, fra hvilke Bernsteenen hentedes, lagt i Nordsoen (y): altsaa 
kunde Phoenicier handle med Bernsteenen, uden at de kiendte Astersoen, eller 
havde seilet ind i samme. Paa Jyllands vestlige Kyst falder endnu Bern
steen, og forhen har man faaet den baade der og paa Holsteenö Kyst i langt 
storre Mcengde; man har endog meent, at Bernsteenen fra den holstcensk- 
frisiske Kyst langt overgaaer den Preussiske i Godhed, og det er blevet opgi
vet som Problem, om ikke Middel var at anvende, for igien at finde den fri, 
ftlTe Bernsteenkyst, hvilken nu er som fortabt siden fleers end et Tusinde 
Aar. Men maae det ikke tenkeö, at den Kyst, hvilken fordum var saa riig 
paa Bernsteen, den ligger nu hen under Havet, og at altsaa dette overskyl
lede Land og denne Havbund har tabt de Egenskaber, ved hvilke den forhen 

har

(v) Hift. Nat. Lib. XXXVII. Cap. z.
(x) Annal Lib. II. Cap. g. 2Z.
(y) Plin. Lib. IV. Cap.
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har vcerct merkelig? Jeg, for s^avidt dette anqciaer, henviiser til en med 
dyb Tenksomhed affattet Undersegning, hvilken findes i Heindes Kielffe Ma
gazins andet Bind, VI Stykke; den der indferte Afhandling er for mig fa a 
meget vigtigere, fom dens Forfattere zenker eens med mig i Henseende til den 
fordum verrende holsteenffe og jydffe KysteS viide Strekning mod Vester; lige
som og i Henseende til Kattegattets yngcre Oprindelse ved indfalden Natur- 
revoluzion (z).

Om det er den gortinaffe, snare agtbarligen lcerde Joh. Phil. Mur
ray, hvilken i hans Afhandling om Pytheas er ilde tilfreds med alt, hvad 
hi in marsiliensiffe Physiker, Geograpf, Philofof, og Reifere har fagt 
Norge til Herder, faa angiver han det dog fom sin faste Meening, 
at hverken Pytheas, eller Phoenicicr have vcerct i Hsterfoen (a). At 
Navhandelen, hvilken de forte, ikke beviifer siigt al vatre fTccr, det for
klarer den agtbare Mand til Noie. Han vifer, at den efter aldt, hvad siuttes 
bor, er dreven paa de vestlige Kyster, og at de Folk, hos hvilke Bernsteenen 
er forekommen, have fort den til de Kyster, hvorfra Phoenicierne igien paa 
anden Haand have hentet den. Ligeledes forklarer han, hvorledes Ravhan
delen i Neros Tiid kan vcere ffeet til Lands, og Vahrene faaledcs blevne hen
tede fra de preussiffe famlandffe Kyster. Det for mig vigtigste er, at Manden 
anfeer det fom utenkelkgt, at Phoenicier, eller Marsilienfer, eller Pytheas 
have varet i Asterfoen. Denne Setning grunder han paa Fartens Vanske
lighed igiennem Kattegattet; men jeg grunder den paa andet. Havde der va
ret Kattegat, og Indlob til famme, der ffulde da vel vare blevet'provet at giere 
Fart derind. Den larde Forfatter anmerker felv, hvor de feilende i de Ti
der har maattet holde sig til ^Kysterne for at undgaae den hoie See. Ski
bene have varet byggede til at fiyde hen over Grunde, og hvorfor ffulde ikke 

den

O) Med min her anførte, oa med ben omtalte merkvcerdigr Afhandling, vilde man 
samfore hvad der findes t Reifen in die Marschländer an der Nordsee, ved 
Tetens, hvor scrrligen i Brevene fra Tsnningen, Tsndern, og Slesvig findes me
get, hvilket jeg til min Hypotheses Bestyrkelse gierne anførte, naar det ikke stulde 
leede mig til at vcere vidtløftig i Talen.

(a) Novi Commentar, Soc. Gotting'. Tom. VI, — De Pythea Marfilienfi, com
mentatio.

Vhe Saml, IV, B. æ
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den handlende og dristigen søefarende Phoenicier have vovet sig ind ad det Far
vand, hvor saa mangen Dansk og Svensk Seikere, vist nok med stercere Skibe 
end de Phoenisiske, siden vovede sig baade ud og ind?

Ved ak overveje det hidtil anførte, kan man efter min Meening vorde 
forberedt til at antage som rimeligt, at intet Kattegat, og intet Skagens Nces 
har ligget hen fer PytheaS, da han var paa det Tog mod Nord, om hvilket 
han fortellcr. Tage vi derefter de i denne Fald lcererige Dankvartske Kort for 
os; eller om det og kun er et almindeligt Korr over det nordostlige Asien og 
Europa, og ere vi nogenlunde bevante med at efterfpoere Revolutionerne, 
hvilke have formet Klodens Overstade, da, hvor kunne vi vorde mindede om en 
fordums stoer, ja kil Gyselighed stoer Scene, der har viist sig. Den rekker 
fea Skagen af, henud indtil det hviide Hav og Iishavet: den i visse Maader 
rekker ud over Siberien, og altfaa langt ind i Asien. Jeg vil i Korthed an. 
give de Kiender af samme, hvilke syntes mig at v«re utvetydige. Hvad er 
heele Kattegattet andet end et Samskyld af Steen og Sand, hvilket en vcelde- 
ligen fremrusende Vandfioed har ført med sig, og hvorigienncm Vandene have 
banet sig Vci til Fremkeb? Den liden Dybde: de Sandbanker: de Niv: 
de adspredte smaa Eilande; det alt vidner, at her aldrig var sande Ocean, 
rncn at der eengang bleve raddeligen og chaorisk sammendyngede Iordruiner.

Saa til Aresundet, dette mange Vandes kiendekige Gienncmbrudssted. 
Fabel er vor Edda: men faa mangen Fabel, baade Grcekisk, og Nordisk, blev 
poedet paa historisk Sandhed, og fordums Verksag. Der siges i Edda, at 
Siclland blev af Troldqvinden Geftou pløiet fra Skaane; end siges, at hvor 
Jndbugt er paa den eene Side, der er Udbugt paa den anden (b).

Saare merkeligt er det, og jeg maae bede at dcrpaa agtes, hvorledes 
nemlig Surtur, denne ved Ild og Flammer vceldige Adeleggere: denne Mu- 
fpelheims Fyrste, hvilken endog skulde faae Magt med Guderne, han overalt 
i Edda> hvor faa ofte henviifts paa ham, fettes lige i Sonder, og fremleedes 
derfra. Det er ikke alleene t den nyere Edda at han findes (c), menVuftrudncr, 
den gamle Iottte, vidste og at henviife paa ham (d). Her er da ikke del Asten, 

hvor

(d) Fab. 2.
(c) Voluspa Str. 49. Fab. 4. 4F.
(6) Scrmunds Edda. VaftrndniS Maal — Strophe rF.

\
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hvor Edda og Eddaister satte ellers alle Uhyrerne, dem Thor bekiempede, naar 
han gik paa Austur Vcrk. I Synden viiseS den med Ild, og Vandfioed, og 
Merke odeleggende Surtur. V^eu drennner jeg da, eller sammensetter jeg 
urimeligt Eventyr, naar jeg her finder en i Oldtidcö Merke glimtende Rest af 
Kundgaben om en Revoluzion ved Ild og Vand, eller Volkaner og Havbrud; 
men den Revoluzion forefalden sonder for Jotaernes Land, og virkende de 
(toere Forandringer i Negionen, hvor Kattegat, og Aresund, og Belter, og 
Astersoe er. Jeg frieligen antager diffe cddaske Ruiner som Vidnesbyrd, 
hvilke, naar de forbindes med de mange andre, fortjene hoi Agt.

Saa dette Sielland, af hvilket den nu hoieste Deel har voeret et paa 
Havbunden hvilende virkeligt Coralriv.

Saa de vestlige Kyster af Astersoen, nemlig Iydffe Kysten, Bagpom- 
mern, Curland, og Livland: alle lavt liggende, og alle sammenskylled Sand; 
derimod den ostlige Kyst fra Carlskrone af, og heelt op mod Nord indtil Bot- 
nien, med samt heele Borniffe Bugten: den er idel Steen, og hoie Kyst. 
Saa Indviaen den finsfie Bugt, og den med sit Steendige paa nordlige Side; 
derimod paa syndre Side let sammenskyllelig Jord, og ellers sammenhengende 
med Ladogasoen; men denne igien hengende hen mod det hvide Hav.

Er ikke her Mindelser om en vcrldig Oversvommclse, der har bruset 
frem fra Synder af mod Nord? Og nu agte man, hvorledes Vandene have 
maattet boie sig i deres Fremlob. Norffe Kyst lige over for Jylland er Klippe 
indtil Pstad; der kunde Vandene ikke virke paa, men de maarte bsie sig af 
mod Sydvest, og trenge paa Beltoerne og Jyllands ostre Kyst. — Ved at 
mede anden Klippemuur, nemlig den, hvorom Bornholm og Ertcholmene 
minde os, maatte den blive ved ar bryde paa Pommern. — Saa ved at mode 
Klippemuren, hvorom Aland og Gulland minde, maatte den bryde paa 
Curland, Livland, Estland, Ingermanland; men da og, som den modre 
Arkipellen ved Aland, hvilken for har kundet vcere sammenhengende Land, saa 
har den brudt igiennem, og dannet Finske Bugt, og sogt Veien til Iishaver.

Der har vceret Tiid fer denne vceldige Oversvommclse: der har i den 
Tiid kundet vcere sammenhengende Landvej over AlaudS Arkipel og Hav: der 
har kunder vcrre saadan Vei over Gulland og Oeland. I den Fald har Asia- 
nerne kundct fare lige frem kil Sverrig og Norge. Astersoen har vceret et 

X 2 med 
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med Oceanen usammenhengende Jndlandshav, og ligefaa Botniffe Bugt, 
ifald samme har vcrret, eller den er bleven til ved en Revolnzion, og ved 
Volkancr, hvilke have dannet den ålandske Arkipel af del forhen verrende Con« 
linent. Men saa slutter jeg af aldt delte, at der kan have vcrret lige og be- 
farlig Landevci for de Asianer, hvilke befolkede Norden, og bleve Nordens 
Joiner.

Dersom det mi ffulde ffee, nt nogen ikke var .tilfreds med de nnferte 
Beviiser for Revoluzionen i Hstersocn, da kan endnu et Beviis frembydes, 
hvilket har betydelig Vegt. Jeg meener den uforkaftelige Tradizion om Vand- 
sioden, hvilken drev Cimbrerne til at udvandre. Der var meget at tale om 
denne Begivenhed, hvilken i Tiden, da den forefaldt, har virket Vevcrgclfer 
blandt Folkene, saa de trengte frem bande til Rom og til Dclpfis; men jeg 
maae nsieS med, saa kortelig, som ffce kan, at viise, hvorledes Revoluzio- 
uen har maaltet aarsnge de Forandringer iSstersoen, hvilke jeg har lagt til 
Grund for min Hypothese. At Begivenheden har tildraget sig, derom kan 
ikke tvivles efter alle de gamle Vidnesbyrd, hvilke vi have. Skrabo anfs- 
rer som Vidner, bande Epforus og Clitarkus (e). Paastaaer han end selv, 
efter Posidonius, at ikke en eicblikkelig Vandfloed, men kun Oceanens sierke 
Ebbe og Flocd har trengt Cimbrerne, saa bliver dette hans Sagn dog nicer nt 
ansee, som virket ved den ham egne Lyst til at modsige andre, end at det ffulde 
have vcrsentlig Gyldighed. Han tilstaaer, at Vandstrom og Havbrud trengte 
Folkene frem; og da, om delte er ffeet ved den almindelige, men eengang 
fremfor andre houvoxne Floed, det er i sig selv ligegyldigt. Hovedsagen er, at 
Havet bred ind, saa Landenes Beboere ni natte flygte.

Siide og lave vare de vestre Kyster fra Holland nf, og op for Jylland. 
Havet maatte vel af og til bryde paa, og de der boende Menniffer maatte 
vcrre vante til at flytte. Derfor ffulle vi ikke nierne, at nldeeles ingen Van
dring er ffeet, ferend den stoere Vandfloed indtraf; det er nok, at da den er 
forefalden, saa er Udvandringen bleven sterkest; vi kunne saaledes forstaae, 
at Udvandringerne have begyndt endog for Alexanders Tiid; vi kunne forstaae 
Livius, naar han siger, at Galliernes Indfald i Italien begyndte 200 Aar 

for
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ser de indtoge Rom (f); vi kunne forstaae, ot Epforus og Clitark, hvilke 
levede ved Alexanders Tiid, tale om Cimbrer og om Vandfloed.

Men bemerke vi nu, at fra Alexanders Tiid, indtil den Tiid, da 
Marius overvandt og odelagde Cimbrerne, noget meere end 250 Aar henleve. 
Mindes vi, al Pytheas intet taler om Kattegat og Astersse, da maae jo ten
kes, at der, store Vandfloed er indtruffen i Tidslsbet imellem PytheaS og Ma
rius. Altfaa er Kattegat og Aresund da blevet: altfaa har Astcrssen da un- 
dergaaet Forandring. Legges nu til aldt dette, at naar Appian, der levede 
vel lOo Aar efter Christus, fortcllcr, at Autnarier og Ccltcr, hvilke kaldes 
Cimbrer, angrebe Dclpfis, da i hans et noksom vel ordnede Fortelning frem
lyfer det klar'ligen, ar Cimbrerne ved Iordbceve, og Volkauer, faavelfom ved 
Vandflod, vare drevne til ar vandre (g). Kun for at gisre dette til en Virk- 
ning af Apollos Vrede og Magt, blander han Begivenheder; men ved rigtig 
critisk Underfogelfe udkommer nok, for at berettige os til at foreene Tanken 
om Ild og Vand med Tanken om Cimbrernes stoere Udvandring: men faa 
tor jeg nu fpsrge, om ikke alle disse Fortelninger, hvor ufuldstændige de end 
ere, berettige os til at ansette en valdig Revoluzion ved Volkaner og Vand
skyl, som indfalden i Midten af Tiden imellem PytheaS og vor Histories 
Morgenbrud? eller mcd andre Ord, imellem PytheaS og Odinjkheds Tiden? 
Biefaldes den Setning, da vinder min Hypothese rilstrekkelig Gyldighed.

End har jeg endnu eet, hvilket forklarer, hvorledes en let befarlig, og 
for Nomadiffe, dog indbyrdes vel ordnede Menniffer passelig VandringSvei 
kan have vceret igiennem Regionen, hvor nu Astcrfoen er. Efter det, den 
grandl skuende, og Naturen i det store betragtende Landbeskrivere Pallas har 
seek og befundet, er heele Siberien eit Heelde fra nordlige Altai, og fra den 
ostlige Rand af Ural. Rusland er en Halde fra vestlige Rand af Ural: 
Pohlen og den sydvestlige Deel af Rusland er en Halde fra de carpatiske 
Bierge (h). Saa leerer og denne ovcde Naturbetragtere os, at ved Peters
borg og Nevafloeden all Landet er fammenffyllet Sand; og at, som de finske

X 3 Bierge
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Bierge mode mod Nord, saa sonden for dem er all Land sidr; ja at man vcd 
Strelna, ncrr Petersborg, da en Canal ffnlde graves, fandt et lidet Farwi, 
af Eeg, med Menniffebeen udi, alt bedekket med Sandffyl, og et Lav af 
Steen (i). Heraf drager han den faste Tanke, atOsterssen, saavelsom det hvide 
Hav, ere Udhulinger frembragte ved Vandbrud og Overfrommelse (k). Sam
ere 6 disse Bemerkelser med hvad her ovenfor er sagt om Hstersoenö forhen ver
rende Beskaffenhed, da vil det forstaaes, ar Mennijlker, hvilke komme fra 
de thibetanffe, eller de caukasiffe Egne, kunne have vandret frem fom ordenk- 
ligen ecnede I?omadcr, og at de kunne havr Agerdyrkning, Fcravl, og elkrs 
vcrrct gelangede til den Grad af Cullur, hvilken Pytheas fandt hos hans 
ThuleS Iotner. Endnu forstaaelrgcre bliver dette, na av man overveier, at 
paa ostlige Side af den mod Nord strckkende majestetiffe Sevebiergrad, cv 
Hcrlden jevnt aftagende, faa 40 til 50 Miils Stigen sorer rkke hoiere op, end 
2 a g Miils Stigen paa den vestlige Side, der vender mod Norge (1). Naar 
vi med Tankerne foclenge denne jevne Hcrlding stråledes, at samme for ind
faldne Revoluzion har hengt i med de vestlige Hcrlder fra Ural og Altai, da 
have vi en udstrakt Dal, og en Egn, i hvilken Folk med Fceavl og Agerdyrk
ning kunde rykke frem, uden at mode vildt og dem fordervende Clima.

Som saadanne fandt Pytheas dem i Thule: saadanne have de forodmfke 
Iotner vceret, i Felge mange Mindelser, dem vi have fra Oldtiden. Men 
gamle i Landene have Iornerne maattet vare, da Pytheas saae dem, eller 
horte om dem: ja, og lad 06 kun mandigen forkaste vor korte Aarmaal, naar 
det gielder om at forklare Klodens Befolkese! End nodes vi vel til at for
kaste det Maal, naar vi tale om det gamle hcedervcerdige Norden. Det er 
jo dog fandt, at Begyndelferne, dem vi stkimte i dette Norden, de mindre 
fortabe sig i et ulysteligt Merke, end de fortabe sig i et Skier, hvilket milde- 
ligen svinder hen i Baggrunden, imod at de os ncermere Deele af Maleriet 
ligge i msrke Skygger.

Jeg har da fogt, og efter min Formeening udfundet en Vei, ad hvilken 
caukasiffe Stammer, uden at staae Fare for at mongoljftres og vancedles, 

kunde
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kunde naae ind i der europceiffe Norden. Sterkt virkede det paa mig, at 
naav Pytheas viiser den Region, hvilken er bleven omtalet, da sees den under 
een Form; men derefter henlobe 3 til 400 Aar, i hvilke intet med Tydelighed 
siges om Regionen; og da forsi forcsiilles den under nu varende Form. Ved 
Pytheas Beretning bleve mange for mig uoploftlige Tvivlsmaal hcevede, og 
faa sagde jeg mig selv, at i de z — 400 Aar fra Pytheas af, indtil vi finde 
den virkelige Odinskhed i Norge og Sverrig, kunde mange og stoere Nevoln- 
zionner varet forefaldne, uden at Hisiorien omsicendeligen beskrev dem.

Jeg har da selv forsiaast, og jeg har vildct leede andre til at forsiaae, 
at Nordens Herlighed hengte ikke ved Odinskhed og Schamanskhed; men 
tvcrtimod, ak kun i dens Herligheds Aphelie kunde Odinskhed fesie sig. Hvor 
de historiske Monumenter tabte sig, der greeb jeg ikke til Myther, og Even, 
lyr, og Etymologier, men til det, hvilket Geologie og Physik rilbode, som 
bclcrrende Mindesnierker. I alt dette fandt jeg den for mig faa sioere, som 
lystelige Sandhed, at jo tidligere Folkene ere udvandrede fra Vuggekandet, og 
jo mindre de have blandet sig med andre, des cedlere ere de blevne, og des 
reenere have deres Religionsideer veeret. Men er delte sandt, da er det og 
fandt, at som Mennftker mecre eller mindre forvirrer Naturanlægget, efter 
hvilket han er til i Skabningskieden, og er til, som Kronen paa Skabningsver
kel i denne Region af Universum, faa i det Forhold taber han, og vorder 
ucedel, og forderves.

Jeg har i Afhandlingen bygget mine Slutninger paa Tanken om Na- 
turomvcltninger, hvilke have maattek virke vcrldigen, og hvis ubetvivlelige 
Minde jeg troede at finde for mig. Skulde nogen anfee mine Ideer i denne Fald 
som overspendte, hvor let blev det mig da at opregne ubetvivlelige Tildragelser 
i Naturen, hvilke ei have vcrret mindre vceldige og forstyrrende, end de af mig 
anforle. Om den sorte Soes og Middelhavets Udbrud kunde tales efter den 
af Strabo anfsrte Physiker Strato (m). Der kunde tales om de i Arkipel 
opkomne Øer, hvilken Revoluzion vi have faa omsicendeligen bedreven, endog 
af Hienvidner. Ter kunde tales om Iordfkielvet fra 1601, hvilket fpoeredes 
over heele Europa og en Deel af Asien: om det fra 1755, hvilket virkede frq 
Grönland as, indtil ind i Afrika. Der kunde og tales om den ved Island 
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for faa Aar siden ved Volkan opkomne He: ja end om del der er 06 nærmere: 
nemlig den saa kaldede Tifodögrund i Kattegattet, hvilken forst for fan Aar er 
bleven bemerket, og rimeligen da opkommen. Der kunde tales om Lyxvsrs op
komne og igien forsvundne Grunde; end videre om ald dcn Basalt, hvilken, som 
sande Lava, staaer saa mange Steder i (toere Bierge. Ligesaa om den Massa 
as volkanff Produkt ved Andernach, midt inde i Tydffland, og hvorfra de 
Tusinder af ri nske Mollesteene cre blevne henlede; men stig volkansk V.assa 
staaer jo mange andre Steder i Italien og Tydffland, og Engcllnnd og Nor
den, ja det til 20 og 30 Favnes Dybde, og som hvilende pan anden end haar- 
dere og ældre Lava. For al viise Jndlandshavs Nyehed, kunde tales om 
Syderssen, hvilken i sin nu værende Tilstand ikke er ældre, end 5 til 6 Aar- 
hundrede. Overalt ere de jo uden Tal, disse for oö pan Kloden henliggende 
Minder om Iordrevoluzioner, vel storre end den, paa hvilken jeg har grundet 
min Hypothes. Men hvad ffulde jeg i denne Fald kunne fortclle, hvilket var 
uyt for dem, der udgiore delte oplyste Selffaü? Og saa stutter jeg med det 
Hnffe, at Hstersoens, og dens Kysters fordums Beskaffenhed mantle alt 
meere og ineere henfalde under ovede og grant ffuende Geologers og Orologers 
Opmerksomhed, paa det at hvad jeg her korteligen har sagt, maatte noi- 
ere underssges, og da ikke alleene Nordens, men og vor Klodes, og vor 
Artes Historie derved maaffee betydeligen maatte vinde.


