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S. Th. Thorlacius

Om

det gamle Nordiske Lovsprog,
famt

nogle derud; forekommende Ord,

ifa?v om

Hemfcrrth og Tilgå ve.

gamle Kundskaber kan forbedres ved de nye, og at de nye ikke kan und- 
vare de gamle, er en Sag, ingen kan negte, der enten tiender noget til den 
menneskelige Siels Virkeevner og distes indbyrdes Udvikling, eller og har 
givet Agt paa de Tilfalde, hvorved den menneskelige Oplysning paa enkelte 
Steder er bleven standset eller befordret. Tidernes Erfarenhed og Historien 
viser, at Mand af udmerkede Fortjenester, ved at bevare og forege Kundska
ben om Forfadrene, deres Sprog og Indretninger, ligesaavel have gjort sit 
til at havde deres Folkehader og Velstand, som de ved nye Opfindelser have 
beriget de almeennyrtige Videnskaber. Uden al Tvivl kunde det vigtige Ne- 
formationsverk have skaffet Luther Lejlighed til en, som det kunne synes, ham 
vardigere og fornoieligere Tidsfordriv, end at forklare sine tydske Landsmands 
gamle Navne (a); dog haver han ogfaa her viist, at det er store Mand eget, 

qvod

(a) See D. Luthers Namensbüchleitt, darinne der alten deutschen Namen, 
Ursprung mit) Bedeutung gewiesen wird. I den ly^ffe Udycwe af D- M, Lu, 
thers Sämtliche Schriften. Th. XIV ved Ioh. Georg. Walch. Halle, 17^4» 

Vt'se Saml. IV. B. 59 ■ - 
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qvod nil moliantur inepte. Leibnitz og H. Grotitts havde og defect saa 
mange yndige og frugtbare Provindser af Videnskabernes store Rige, at man 
maae undre sig over, hvor det har kundet falde dem ind, at opholde sig saa 
lcenge i de efter Udseende saa knudrede og fkarpe Egne, hvor de have fordybet 
dem i Ordgranskninger og Oldsager, endog saadanne, der ligcsaa lider ved
kom de faa kaldte lrerde Sprog, fom deres øvrige Pndlmgsstuderinger (b). 
Men hvad behøver man at anføre enkelte Mands Exempler. Have ikke vore 
Naboer, faavel de Tydske og Svenske, som Englanderne, disse af alle nyt
tige Videnskaber og Konster faa sortiente Nationer, ligesom med hinanden 
kappende strrebt, ikke allene at beholde, men og at oplyse de af Forfcedrenes 
Mindcsmerker, som Tiden havde levnet deres Fædrenelande Ar man her i 
Danmark heller ikke har forfømt dette Wmne, kan noksom kiendeS af de 
sande LrerdeS Arbeider, hvis Fortienester i dette Fag pickeligen cere vor Litteras 
rur, og have for lrengst befrestet den Agtelse, som denne hos billigdømmende 
Fremmede har vunder, hvilken ikke kan vare nogen Veltcrnkende ligegyldig. 
Men som er frerdeles BeviiS for denne Sag vil j.eg og, da der n rer mere sigter 
til mit Forehavende, anføre det Kongelige Danske Videnskabers Selstabs 
Samlinger, hvilke lregge rydelig for Dagen, ar del har varet Selskabets 
Hensigt, ikke allene at meddele nye og nyttige Opdagelser, hvorpaa der har af- 
lagt de berømmeligste Prøver, men og at kalde de gamle Kundskaber tilbage, 
og i Besynderlighed dem, der maatte have notere Forbindelse med Rigernes 
aldre Love, Sprog og Historie. De brave Mrend, som med faa megen 
Held og TEre have bidraget til dette Formaal, ere mig da Borgen for, at den 
liden Prøve, seg i Dag har den Mre at underkaste der høianfeelige Selskabs 
Omdømme, i det mindste fra den Side ikke vil mishage, som den viser, at 
Forfatterens Huske har v rer et, efter sin Evne at følge hine roesvrerdige For. 
gcengere, og at dette hans Huske og fa a noget vil undskylde de i Prøven ellers 
forekommende Mangler.

Er det faa, som vores lovlrerde K- Ancher har sagt, en Mand, hvis 
Trovrerdighed i dette Stykke udelukker al Tvivl, at man, uden tilstrækkelig 

at

(b) See Godefr. Guil. Leibnitii Collectanea Etymologica, ubt hans Opp. Omn. 
Tom. VI. P. 2- Genev. 1768- og H. Grotius, for Ep. i Fortalen ril hans Hi- 
ftoria Gotthorum, Vandalorum et Lopgobardor uhk Amftelodami, 1655. 
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ar varre bekiendt med de gamle Love, ikke tilgavns kan forstaae de nye, da 
disse ligesom Planier fremspire af hine (c); fa a behsver den Sag vel ingen vi. 
dere Beviis, ar ikke lettelig noget iblandt alt det, vi endnu cie af Alderdom
mens Levninger, er meer berettiget tit vor Opmerksomhed, end vore omtalte 
gamle Love; deels fordi de, som jeg for sagde, bsr ansees som den rette Rod 
og Oprindelse til de nu forbindende; deels formedelst det Lys, de meddele os, 
om Rigernes celdre Forfatning, om ForfcrdreneS Tcenkemaade, Klogssab og 
Billighed , der fremssinner af de Regler, de have fastsat og vedtaget i saa be, 
tydelig en Sag, som den, der angaaer der almeene Vcrsens Bestyrelse og 
Indretning. Hvo der altsaa onsser stg Kundssab nok, ril ar kunde anstille 
en rigtig Sammenligning imellem Hine ftemfarne og vore Tider, vil dertil 
Ncppe nogensteds finde en meere sikker og paalidclig Veiledelse, end i de gamle 
Love, der, Uagtet Tidernes Morke, freiustille vore Forfcrdre, saavel fra den 
moralsse som physisse Side, i deres sande Lys, om hvilke vi, uden at kicnde 
dem af deres egne Love og Historien, ikke kan domme. Det er vel ikke min 
Sag, udforligeu at anfsre de Grunde, der burde giore os disse Forfadrenes 
Mindesmerker agtvcerdige; men, ved faa lofeligen her at anprise dem, har jeg 
kun vilder forestille, hvorfore Nordens celdre Loves LceSning i meer end een 
Henseende fortiener at ansees for nyttig. Men disse kan dog ikke lasses, uden 
man forstaaer det qamle Lovsprog; og dette er i vore Tider lettere sagt end 
giort. Med alle de ssrevne og trykte, celdre og nyere Glossarier og andre 
Hiclpemidler, man har til at lase vore gamle Love; med de mange Haand- 
ssrivter, samt forssiellige Overscettelser og trykte Udgaver af Lovene selv, have 
dog de sagkyndigste iblandt os til denne Dag maattet klage og tilstaae, at Hvo 
der vover nogle Skridt ind i Nordens gamle Lovkyndighed, ssal snart befinde 
sig i en Ork uden Vei og Stie, hvor den idelige Forlegenhed, at han ei beå 
stemt kan forstaae eller fotklare eet og andet Ord, ofte maae forlede ham til be
tydelige Fejltagelser, samt paalcegge ham den ubehagelige Nodveydighed, enten 
ot standse eller gierte, og saaledes soge Lovgiverers Meening i sin egen (d). 
Jeg faaer siden maassee ved enkelte Exempler Lejlighed til at vise, at det ikke

2
(c) P. K. Anchcrs Dansi. Lov-Hist. Fortal. 1.’©'
(d) P. K. Änchers Dansi. Lov-Hist. 1. D. Fort. T. Rolhes Afhandl, om Druder. 

V. Selsi. Skr. N. S« 2. Bind« ' .



T. Om det gamle Nordiske Lovsprog.173
er gaaet de Svenske bedre end os, uanstet de ligefaa omhyggeligen, forø vi# 
have ssgt at bevare og oplyse deres crldre Love. Man maae ellers ikke reenke# 
al det er ferst i vore eller i de seenere Tider, Sprogets ;o lcvngere jo meere kilra*  
gende Forandring har giort det faa vanffeligt for os, at fatte og indste Me
ningen af de gamle Loves Ord og Talemaader. Denne Vanskelighed er hos 
os meget crldre, og regierede, fom Ancher siger, overall i Middelalderen. 
Man forstod hverken Sproget eller Lovene. Ukyndighed i det gamle Danske 
Sprog giorde Overscmelstr fornedne; men det er let ot finite, hvormegek vore 
Love have derved maattet lide (e).

Til dette Mandens Udsigende kan man, uden at trade Sandheden for 
nar, fsie dette, ot Mcrngdens Ukyndighed i det crldre Lovsprog i vort Danske 
og Norske Norden ikke sielden har varet een af de vigtigste Aarsager, som have 
foranlediget en ny Lovgivning, hvorved Lovenes gamle Terminologie, der til 
den Tud allerede var work og nforstaaekig, er blevet enten oversat, eller om
skreven med andre mere bekiendte Ord og Udtryk, og det paa mange Steder, 
uden ot forandre Lovenes Indhold. ,I Fortalen til den yngre, eller Kong 
Eriks Siellandske Lov, staacr i et gammelt Afskrivt,. jeg haver, blandt andet, 
at deri ere mange aff de Danfche wforitandige Ord omuende til fin rette 
merchelfe o di wndfbandelfe. Herved sigtes uden Tvivl til de gamle Ord, 
Ver staae i Kong Waldemar den Istes, og røaaffee andre crldre Siellandske 
Love, forø i de nyere ere forandrede.

At dette og har vceret Medaarsag til den store Reformation i de Norske 
Love, der i det 13 de Aarhundrede blev foretaget af Kong Magnus Hagen- 
seN/ forø derfore fik Tilnavn af Lagiibceter, Toti klarligen fees af Kongens 
egne Ord, angaaende de gamle Norffe Lover oc pvf hafum Ver nu 
um ridir idulegha fkodat hana; oc lizt ofs, fem allvida mætte med 
færrom ordom fLilian orfkurd gera , par fem bon talar ådur göyfe- 
langht um; Enn fumum fhidum pyrfti hon fannlegha tillaughu, par 
lem hværghi var adur li 6 fa ri, en marghir purftu, peir er fak li n nir 
wäro. Disse Ord staae i Fortalen til BorgharNttgö Nye Laug r givne af 
ovenmeldle Konge 1273, og tillige i Fortalen til de 3 andre Provincial - Love 
af famme Konge, nemlig Eidsiviattngs-, Frostetings- og Guktings-Lovene, 

hvor
(e) P. K. Anchers Danste Lov /Hist. Fortal. 1. D.
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hvor de i den fmnkke Samling af gamle Norffe Love, fom Hr. H. Pans 
har mcddeelt, saaledcS overfattes: "Af den Aarfag have Vi nu paa nogen 
Tiid flittcligen igiennemfeet den, og syntes Os, at paa mange Steder kunde 
mcd faa Ord fuldkommen og tydelig afgiores det, hvorom den med megen 
Vidlloftighcd handler. Men paa nogle Steder behover den fandeligen Tillag, 
hvor den tilforn ikke er faa tydelig, fom mange cenfolbige behove (f)." I de 
sildigere Tider, omtrent ioo Aar efter at Kong Magnus Hagensen havde 
udgivet hans Love, ifav ved og efter den Tiid, Norge blev foreenet under eet 
Scepter med Danmark, og man i Norge efterhaanden begyndte at tale det 
Danffe Sprog, voxte tillige Nordmandenes Ukyndighcd i deres eget gamle 
Lovfprog og Modcrsmaal faaledcs, at Kongerne ved adskillige aabne Breve 
og Retlerbsder ideligen maatte forklare nu een, nu en anden Artikel i Landets 
Love, indtil det endelig kom saa vidt, at ganffe faa af Laudets Indbyggere, 
Laugmcendene undtagne, forstode det gamle Norffe Sprog, i hvilket de forrige 
Love vare skrevne, og altfaa maatte dommes efter en Lov, de ftlv ikke kunde 
lafe, da hver Laugmand ved sin Laugstocl giorde sig ftlv en egen Dansk Over- 
fattelfe as de gamle Love, hvilke han forklarede som han bedst kunde og. vilde» 
hvorover der bleve ligesaa mange Versioner af Loven, fom der vare Laug- 
tnand, hvilket ikke kunde andet end give Anledning til utallige Misbrug og 
Forvirring i Landets Rettergang. Dette bevagede fornemmeligen den store 
Konge, Christian IV, til det hsiprifelige Vcrk, at give Norge den forste 
almindelige Lov i det Danffe Sprog, da alle Laugmandeue over heele Norge 
2 Aar tilforn, nemlig 1602, efter Kongelig Befaling vare forfamlede i 
Bergen, for at forfatte et Udkast til en ny Lovbog, fom siden med enhvers 
Betankuinger blev nedftndt til det Danffe Cauccllie, hvor den blev eftcrfeet, 
og den Norffe Lov derefter opfat og udgiven (g). Enhver fem holder denne 
Christian IV Lovbog ved Siden af K. M. Leggebcrters Love, bliver lette- 
Ugen vaer, at hiin er for den sterste Deel en Danff Overfattelse af disse, paa 
de Artikler nav, hvor K. Wagn i Love enten i civile Ting ved feenere Kongelige 
Anordninger for Chr. IV Lovs Publikation allerede vare forandrede, etter i 
Kirkcfager ved Reformationen ophavede.

Y 3 Vel

(f) Hi Pauses Sqm l. af g am C N- L. tsie P. K- Magni Lagabcrt. Galet- L. Fortal, 
(g See herom K. Chr. IV Norffe Lov, udgiven i Kiobeuhavn, 1610. Fortalen.
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Vel er den Ulempe, som Uvidenhed i den crldre Lovloere kan forvolde, hos 
os ikke mecr at befrygte, da vi have Landets Love affattede i et Sprog, som af de 
fleste, saavidt enhver det behover, kanlceses og forftaaes, saa det kunde vel synes, 
at den der nu ville paatage sig den Umage, at trockke nogle formnldede og ubru
gelige Ord frem af det Morke, som saalcenge haver omhyllet dem, giorde Verden 
omtrentlige storTienefte, som den, der optager jordgieMte og rustfortceredeStum
per af Forf«dreneS Svarde, Brynjer, eller andet deslige; at de dog som ct 
Seer syn kunde pryde en Raritetsamling, og i det mindste forevises og sorneie El
skere af det Slags Oldsager. Men er det saa, som hine Mcend have troet, 
at man forgievcs ssger, at faae et bestemt og tydeligt Begreb om de nu qiel- 
dende Loves inderlige og oprindelige Meening, uden at gaae til deres Kilder, 
og vi, for at kunne benytte os af disse, uodvendigen tuaae vcere bekiendte med 
det gamle Lovsprog, saa sortiente vel ikke deres Arbeide at miskiendeS, som, 
for at tage det Merke fra vore gamle Love, der gier dem for os saa utilgæn
gelige, kunne og ville meddele en grundet og tilstrækkelig Kundskab om de for- 
Kldede Ords og Talemaaders Betydning og Oprindelse, hvoraf saa mange fo
rekomme i de oeldre Love; iscer de Ords og Talemaaders, som deels hidindtil 
af andre enten ikke, eller dog urigtig og utilstrækkelig vare forklarede; decks 
faadanne, som, skisnt de gamle Ord selv for lang Tiid siden ere komne af 
Brug og forglemte, dog i deres Bemerkelse ere tilovers, da den Ting, de 
fordum betegnede, virkeligen forekommer i de Love, der forpligte vore Tider, 
hvor deres gamle Begreb under en ny, enkelt eller omskrivende, Benævnelse 
endnu ligger ff'iult. Til flig en Oplysning meener jeg, vi, uagtet Ostersens 
og andres bersmmelige Fliid, ikke endnu ere ganske utreengende. Andre, som 
dertil maatte have mere Tiid og Indsigter, til Opmuntring, vil jeg da her 
prsve paa, at oplyse de Ord Hemfærth og TilgaVe, hvilke forekomme i 
vore gamle Love i en Bemerkelse, som ikke er almindelig.

Overhovedet kan de Ord i Loven, som formedelst deres Ubrug og 2Elde falde 
06 nu vanskelige at forstaae, bringes under tvende Klasser. Til den ferste henfs. 
rer jeg dem, hvis Bemerkelse vi ikke kan fastscette, fordi vi ikke viide, og, om vi end 
vidste, maaskee ikke kunde forklare det Ord, hvorfra det bor henledes, eller hvormed 
det er sammensat. Som Exempler herpaa kan man vel ansce Ordene Nokke- 
frue, Unninghæ, Gylvin, Omel, og endeel andre; thi man behover kun 

at 
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at kaste Hrnene i de gamle Love, for ar finde en Mcengde af deslige. Men i 
disse Love forekomme og merke Ord af en anden Art; saadaune nemlig, hvis 
oprindelige Bemerkclfe endnu er bekiendt og brugbar, men hvilke Lovgiveren 
haver, ventelig efter Fortidens Talebrug, som nu er forglemt, fundet foc 
godt, at tiliceggc en enten ganske anden, eller dog anderledes modificeret og 
indskrænket Mccning, end den, Ordet sadvanlig haver i Lovene, andre Skriv- 
ker, eller den almil',delige Tale; og til dette Slags bor Ordene Hemfærth og 
Tilgå ve henregnes.

Vel tilftaaer jeg, at man i Lovene ogfaa finder Ord, fom 
i en fcerfFHt Henseende kunde henhere til begge Slags, da deres etymolo
giske Udspring er ubekiendt, og dem desuden af Lovgiveren tillcegges en Be- 
merkclfe, forskicllig fra den ellers brugelige. Men disse ere kun faa; dog, 
vil man have et Exempel, faa kan Ordet Görfum tiene dertil: thi hvis man 
ikke vil antage det Snorre Sturlefen, faavel i hans Norske Historie (h), 
som i den af ham forfattede prosaice Edda beretter derom, ueml. at Ordet 
Gerfeme, hvilket sicnfynlig er det famme som Görfum, fra Begyndelsen 
har varet et Frucntimmernavn, skiont delte ogfaa, ligesom alle andre egent
lige Navne, maae dog have havt fin oprindelige Betydning, saa bliver det, 
de Lcerde derom siden har skrevet, neppe tilstra'kkeligt til at afgiore dets Deri
vation. Desuden har Ordet paa det bekiendte Sted i Iydske Lov faaet en 
Bemcrkelse, som viger fra den almindelige og egentlige. Paa andre Steder 
i Lovene, den celdre Siellandske, de Norske og Svenske, og ellers i den nor
diske Historie, hvor det forekommer, betyder det ethvert Klenodie, o: Ting, 
der i sig selv ere ypperlige, rare og kostbare. Aarsagen altsaa, hvorfor den 
Iydske Lov kalder det, Drabsmanden, foruden den i Loven foreskrevne Man- 
debod, skulde give den drcebtes Familie oven i Kiobet, Gorfum, er allene 
den, at dette vilkaarlige Tillccg til de lovlige Drabsbeder plejede at gives i 
Kostbarheder af Guld og Selv, eller andet deslige; faadanne Tilgivter havde 
ellers Sted i andre Kontrakter, hvor de faavel af nordiske som fremmede Skri- 
bentcre ogfaa kaldes Gersnm (i).

Det
(h) Norstc Kong. Hist. Pngs. Tal. C. XIII.

(i) See Du Ganges GlofT. Manual, ad Script, Med. et Intim, Latinitat, ad voc, 
Gerfoma.
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Det Slags foranderlige Brug og Bemerkelse af Ord traffes ofte i Lo
vene. I de aldre Guletings-Love blive de Mulkter, Manddraberen ffulde 
give i Mandebod, saavel til Kongen i ThegNgilde, som til den Drabtes 
Slagt i Frcrndeboder, kaldte Banget', ikke fordi Ordet Bang betyder Man
debod, men fordi Mandebod, som andet, sorcnd myntede Penge bleve ind
forte og kunde haves, plejede at erlaggeS med Banger, o: Ringe af Guld 
eller Selv (k). Af samme Aarsag bliver en vis Skat, Venderne i Norge, 
Sverrig og Danmark ffulde give til Leding, saavel i Lovene som Historien 
kaldet Stud, fordr Skatten af Venderne gemeeniig blev betalt med disse 
Kreaturer (1).

Men for at komme til Ordet Hemfurth iglen, da findes det i 
Kong Waldemar den Ildens Iydffe Lovbogs ifie Bog, i5 Cap., hvor det 
efter den af sal. Conferenhraad K. Ancher besorgcde Udgave lyder saaledcs: 
Gifter father fin dotter ut moth hemfærth, oc fel fin fun nokct i ben
der ther han qvænes, tha there father og mother dör. tha fler thet 
them til fullæ i there loot, livat fum the haue taket. Man kan ikke 
sige, at Ordet, enten i Henseende til sin Etymologie, eller den Meening, det 
her i Lovens Kontext kan have, er meget tvetydigt. Hemfærth er ligefrem 
sammensat af hem, efter Middelalderens affekterede Skrivcmaade for hiem, 
og færth for Fcerd; tvende Ord, fom i det Danffe Sprog endnu ere alminde
lig brugelige, og af enhver forstaaes.

Ordet Heim, enten for sig, eller sammensat med andre, har ellers her 
i Norden v«rck udtalt paa 3 forffiellige Maader: heim, hem og hiem. Det 
forste er det celdste, da det altid saaledeö ffcivcL i de gamle Norffe Love og Histo
rier, og denne Udtale have de Tydffe brugt og endnu bruge i deres heimath og 
andre dermed beflcrgtede Ord. Af heim kommer hei mur, som betyder 1) Verden, 
betragtet som MenneffeneS Bolig, hvilken Grcekerne i samme Henseende kalde 

2) Et seerffilt Landffab, hvor den eller de, efter hvilke Stedet er bencevnt, 
fordum har boer; deraf har Trandheim, og de TydffcS Mariheim, Hildes

heim,
(k) H. Adelst. G. T. L. Manh. V. Cap. 68. x-

(l) See K- Sverres Saga, Cap. CLXII. confer. Wåftmanna Lagh. Konungs B. 
Fl. XII. oq K. Erik Glipp. Süll. Forordn. Vid. K- Anchers Dan si. Lov-Hist. 
II. Deel P. 63.
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helm etc. faaet deres Navne. De gamle Nordiske kaldte det bekieudte Böhmen 
Boaheim (m). I Middelalderen blev Heim til hem; og saaledeS bruges Or
det saavel i der SveusVe Sprog, som i de aldre Dan^e og SvenD Love fra 
disse Tider. Disse gamle Love have ellers et andet Ord, som ogsaa, skient i c ti 
scerskilt Hensigt, bemerket Hiemme eller Bolig, ucniL flet, der kommer af 
flatur, TrÅcirvs-, stad, og betyder oprindelig en breed Seng, som er reedt 
paa Jorden, af hvilket Slags de aridste Senge her i Norden og paa andre 
Steder ventelig have vceret; det svarer altsaa til det latinske Leie.
Men i Lovene bruges der for Huus og Hiem, da enhver gierne har Hiemme 
der, hvor han har sin Seng. I Kong Waldemar den IsteS Siettandffe Lov 
er in nam fathærs flæt, det samme som, i sin Faders Huus; og at take fin 
fon i flet til fikh, er at tage ham hicm til sig, eller, som det etters hedder, 
i fælægh (n). Efter de gamle Norske Love skulde de, der havde grebet en 
Tyv, fore ham å flet umbodzmanns, □: paa Kongens Ombudsmands 
Gaard, hvor denne siden Ilkulde v«re ansvarlig for hans Person og Giernin- 
ger (o). At denne Ordets Bemerkelfe ellers er meget gammel, og har havt 
Sted uden for Lovfprogct, kan sees af den smukke Sentents i det Eddiske 
Hävamäl: liufur verdur leidur ef leingi fitur annars fletiom å, o: 
Kicer bliver ukia'r, om han lcenge sidder paa andens Flet 2: i andres Huus (p).

Det andet Ord, hvoraf Hemfcrrth er sammensat, nemlig Fcrrd, kommer 
af at fare, hvilket man neppe bchover at sige. Eftersom Ordenes Sammenhæng 
i beti an for te Artikel af Iydske Lov fuldkommen bestemmer Ordets Bemerkelfe, 
som ikke kan vcere anden, end det, fom de gamle Love paa andre Steder kalde 
Hiemgave, og de Norske og Svcnffe Hiemfolge, etter rettere Hiemmen- 
folge, faa begribes let, at Ordet Hiemftrrd paa dette Sted betyder alt det 
Gods, som farer med Bruden hiemmenfra d: fra sin Faders Huus; hvilket 
man ellers pleier at kalde de Midler, som Konen fra sin Fader, eller dem, 
der ere i hans Sted, forcr med sig ind i sin Mands Boe, naar hun givkcs.

Det

(in) See G. Schönings Kart over det gamle Europa og tilgrunds. Lande, 1779.
(n) Wald. I. Sicll. L. I. librr I. Cap. §. 6- et Cap. II.
(o) K. Mag"ni Lagabæt. Eicltivia L. piofa B. Cap. II.
(p) See Havam, Str. XXXV.
U'jc Saml. IV. B. 3
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Det fortienerellers at merkcS, arden Medgivt, der gaves Bruden af hen
des Fader, i de romerske Love hedder dosprofeEliti^ i felv famine Hensigt og 
Bemerke!se, som vore Forfoedre her i Norden have kalder den Hiemfcrrd. At 
Ordet faaledes bor forstaaes, kan man leere, saavcl af de mange Talcmaader 
hos de Gamle, der beskrive Medgivt, som og deraf, ar de ældre Norske, 
forend Sproget ester Rigernes Foreening blev forandret, bestandig skrcve og 
talte heimangiöf, heimanfylgia, iffe heimgiöf, heimfylgia, som siden 
i Danmark og Sverrig, af Lyst til en forkortet Udtale, blev vedtaget; lige
som vi for Ex. kalde den Hiemfodt eller Hiemfodning, der er hiemmefsdr. 
Til Bcviis paa, at Ordet Hiemfcerd, raget for Medgivt, oprindelig betyder 
det, som med Bruden farer eller fores hiemmenfra, ikke Hi em, kunde det 
og anforeS, ar Medgivt i Christian IV Norske Lov foran ved Texten selv, 
ester den da i Danmark og Sverrig brugelige Maade, skrives Hiemfolge, 
men i Registeret eller Tavlen over Arffue-Balken, efter den gamle Norske 
Brug, Hiemmenfolge (q)» Af de Talemaader hos de Gamle, som oplyse 
Ordet Hiemfcrrd i denne Forstand, og som ideligen forekomme, saavel i de 
ældre Norske Love, som Historien, vil jeg kun anfore: fylgdi henni heiman, 
ikke helm, o: hun fik i Hiemgivt; at giöra dottiir (fyliur) heiman, ikke 
heim, at udstyre sin Datter (Syster) (r). Der er alrfaa ingen Tvivl om, 
at Ordet Hiemfcrrd har i de ældre Tider heddet Hiemmcnfcrrd, hvilket jeg 
kortelig vil erindre imod den ellers ypperlige Ihre, som forklarer Ordet hem- 
fylgd ved munera, a parentibus et cognatis marito et neonymphæ 
data, ita dicta, qvod eos domum abeuntes feqvantur (s). Thi om- 
endskisnr Sagen i Henseende ril Udfaldet kommer ud paa eet, da Brudens 
hemfelgd vel kom fra hendes Fader, eller Givtingsmand, men blev dog til
lige bragt hiem til hendes Mand, faa troer jeg dog, ar Ordet hemfolgd ester 
detS egentlige og ældste Begreb nærme ft sigter til Foraldrenes Hiem, hvorfra 
Bruden fik sin Hjemfærd; delte kan og tildeels oplysts af adskillige Talemaa

der,

(q) See Chr. IV N. L Kisbenh. 1610. Gifflinge- eller Arffve-D. confer. Tafflen 
til den firede Bog.

(r) Vid. Isl. Landnaina Bdk. Ed- Hafn. Index Voc. poet. Pag*.  4S5. Confer. Sn. 
Sturlef. Norffe Kong. Hist. Ed. Hafn. Tom, III. Pag. ^65-

(s) See Glo ff. Sviogoth. ad Voc. bemfylgd.-
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bor, hvormed hemfölgd bessrives, endog i deSvensse Love (t): men fornem, 
melig lader Oct sig bevise of de gamle Norsse, fom i det mindste hvad Hagcu 
Adelsieitts angaaer, ere celdre, og altsaa i Henseende til Sprogets oprinde
lige Reenhed, mecre esterretlige end de, der nu haves af de Svenske. Saa- 
ledes treer jeg nu at have viift, hvorledes Ordet Hiemsa'l'd kan betyde det, 
vi ellers kalde Medgivt, naar det forklares af Fard, profectio. Men Or- 
det fcrd eller fard har og i Nordens gamle Sprog havt en anden Bemerkelfe, 
hvorved betegnes Folge eller Selssab af farende, hvilken Betydning i al
mindelig Tale endnu er tilovers, faavel i det Dansse Sprog, fom i det Ord 
ferdarbroddur, der hos de gamle Nordmeend og Islcendere bruges om det 
forreste eller Spidfen af en reifende Hob. I denne Bemerkelfe taget siger 
Ordet Hiemfcrrd altsaa det selvsamme, som det ellers i Sverrig, Norge og 
Island brugelige hemfylgd, hiemfölge, heimanfylgia.

For videre at oplyse den sicldne Brug og Betydning, som Ordet 
Hiemfm'd paa det anferte Sted af Iydsse Lov har faaet, vil jeg her tilfoie 
en liden Iagttagelse, hvilken jeg ikke veed, cm andre have lagt Merke til. 
Ligesom det er bekicndt, at nygivte Koners Udstyr i de eeldre Svcnsse 
Love ikke allene kaldes hcmfysgd, men og sysgd, saa findes der et Sted 
i den Scrmundisse Edda, hvor Hiemgivt, som i den Iydsse Lov 
har faaet Navn af Hiemfard, hedder ligefrem fert). Det trag isse 
Digt, udi bemeldte Edda, kaldet Brynhildar-qvida, og vift nok eet 
af de eeldfte i Samlingen, ssient endnu ikke ved Trykken udgivet, lader 
ten i Nordens gamle Mythologie og.Hiftorie saa beremte Heltinde Bryn- 
hild, efterat hun, som en anden Dido, med et Svcrrd havde giennem- 
beret sig selv, kl hun ikke vilde overleve Sigurd Fabnisbanc, som dog efter 

hendes egen Tilskyndelse var bleven dr«bt af sine Svogre, giere denne sidfte 
Begiering til hendes Mand, at han vilde lade opfsre et Brcendebaal til dem 
begge, hvorpaa, foruden dem selv, ssulde kaftes de Slaver, hun havde faaet 
i Hiemgivt af hendes Fader Budle., Her hedder det: ef hanom fylgir ferd 

Z 2 min

(t) Derfor, hvor Waltgotha-Laghen udi Årfda B. Fl. XIX, melder om Ssnö eller 
Dotters bemfylgd, kolder den Sonnen gipter aff Gardi, ikke i Gard, oq K. Gu- 
ftaff AdolfFs Sv. R. Stadz Lagh udi Gifftomäk B. Cap. VI. sorstaaer ved KonenS 
hkmfyigd, alt thet medh henne war gifwit aff Faders Garde eller Frenda.
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min hedan, peigi mun var faur aumlig vera, pat hanom fylgia fim ni 
ambottir, åtta pionar edlum godir, fofturman mitt oc faderni, pat 
er Budli gaf barni fino. o: "Dersom han faacr min Hicmgivt med si c; 
herfra, saa bliver vor Henfarl ikke fattig, eftersom hannem folge 5 Slavinder 
og g velanede Slaver, hvilke ere mine Foftertrcelle og Faderne, som Bttdle 
gav sin Datter (u).” Dette Sted i Edda er i meer end een Henseende mcrk- 
vcerdig, thi foruden det, at ferd her betyder Medgivt, og altsaa det samme 
fem hiemfærd i den Jydske Lov, hvorved det sidste Ords ligesaa uscedvaulige 
fem crldgamle Bcmerkelse ikke lidet bestyrkes og oplyses, faa kan man og nf 
det tillige lorre, 1) at den hedenske Skik, at hcedre de Dode med McnnefVe- 
offre, inferia, hvortil ifcer brugtes Slaver, har vceret vore Nordiffe Forfor- 
dre ligesaa bekieudt som andre, hvorpaa man og har flere Beviis (v). 2) At
Fkdre fordum pleiede at give deres Born Trcelle af begge Kisn til Opvartere 
og Opvarteren, hvilke Trcelle siden bleve Bornenes bestandige Eiendom, 
fervi peculiares y og fom her kaldes fofturman o: Opfostrings - Tralle, 
fervi mitricii, er en Skik, fom af Historien kan bevises at have vceret ikke 
mindre almindelig her i Norden, end i andre Lande, ligesom Bibelen ogsaa 
lcerer, at den er saa gammel, at den gaaer op endog til de parriarchalske Ti
der (x). De gamle Svenske Love vise det udtrykkelig, at foftre, nutri
cius, og foftra, nutrix, have af Begyndelsen vceret, sikiont ikke Trcelle af 
den ringeste Art, mancipia, faa dog ufrie, og af det Slags, Lovene kaldte 
anöthug hion, olmoxii, ihvorvel de siden af deres Herskab kunde faae de
res meer eller mindre indftrcerikede Frihed, og altsaa blive kotzæter, garth- 
zæter, brytier og landboe (y). Artigt nok ellers, at det forste af disse

Ord,
(u) Ordene flane i dm LXI og LXII Str. nf Digtet, hvilket ellers i nogle Afffriv, 

tev kaldes Sigurdar - qvida-
(v) Det er meget rimeligt, nt de Nordiske Folk have faaet den Skik, nt offre Men

nesker med og lit de Dode, fra Scythcme, hos hvilke den, ister ved deres Kongers 
Ligfcrrd, var brugelig. Vid. Herodot. Halicam. Hift. Libr. IV. Cap. LXXII.

(x) Til dette Slags fervi peculiares bor Rebeccæ Amme Debora, Æneæ Cajeta, og 
Sichaei Barce henfores. Vid. Genef. Cap. XXXV. v. g. og Vir g. Æneid. Libr. IV. 
v. 632. Libr. VII. v. j. 2.

(y) Ar Fostre kunde have Doe, der horre ham selv til, ftes af Oftgötha-Laghen, 
Drapa-Balk. Fl. XVI. Udi den XVII. FL bliver Fostre og udtrykkelig regnet

blandt 
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Ord, fom ellers forekommer i Waldemar L Stellandae Lov (r), hverken 
sindes hos Ostersen eller Ihre, men vcl hos fremmede Skribentere (a); fa a 
ot vi af disse nu tære at forsiaae de Ord, deres Forfcedre uden al Tvivl har 
faact fra vores. Endelig kan man og af det anførte Sted i Edda 3) fee, at 
man her i Norden fordum har givet sine Dottre Tralle til Hiemgivt, hvilket 
faa meget mindre kan tages i Tvivl, fom de Nordiske Love fra de Tider nd- 
fsrligen melde derom (b). Disse Medgivts - Trcrlle, de hos fremmede 
Skribentere, ja endog af den hellige Skrivt bekiendte fervi dotales (c), kal
der Brynhild her fad erne, fom i vore Danste Love, faavel de gamle fo in 
nye, betyder det, man har arvet efter sin Fader, patrimonium; hvil
ket og er rigtigt, da al Medgivt er jo dog patrimonium uxoris, stiont del 
ikke gielder omvendt. Imidlertid er det dog merkeligt, at Ordet raderne, i 
denne Forstand, sielden eller ikke stak findes hos gamle Norste eller Islandske 
Skribentere. Disse bruge vel Ordet ofte, men i en anden Meening, da det 
betyder Herkomst eller Fsdsel fra Faderens Side; hvoraf jeg flutter, at 
den i Loven brugelige Bemerkelfe maae vcere den crldsie, siden den er Eddist, 
da det neppe kan vcere tvivlsomt, at nogle af de Eddiste Sange ere det celdste 
af hvad der er strevet og endnu tilovers i Norden.

Jeg har angaaende Hiemfærd tilforn erindret, at det er Ordets Be
merkelfe paa sit Sted i Iydste Lov, og ikke Ordet felv, der er ufcrdvanlig. 
Man kan ikke negte, at Hiemfærd, endog i det nu brugelige Danste, kan 
betyde ligefrem Hicmreife, ligesaavel fom de Tydstes Hiemfahrt, stiont 

Z 3 dette

blandt de annodhugli, oa ikke folkfrelfä, og sattes hev imod giäfthräl. Confer. 
Oftg. L. Wadhamal, fl. Hl. og Fl. XXIII. Gipta-B., Fl. XXIX. Wäftgötha- 
Laghen Giptar-B. Ft. II, ligesom og den VI. Fl. viser, at foftra har varet ynseet 
for mere end ambut.

(7.) See Wald. I. Siellandsse Lov, Libr. III. Cap. XII og XIII.
(a) Vid. Du Canges Gloss. Man. ad Script. Med. et I nf. Lat, ad vocc. Cotfetur 

og Cctariia,
(b) Oftgötha - Laghen Gipt. B. Fl. XVI. melder udforlig vm disse MedgivtS- Tralle. 

De forekomme og paa siere Stcdcr i de aldre Svenske og Norsse Love, ligesom og 
i Edda Sæmundi.

(c) Vid, Genef. Cap, XXIX, v, 24 og 29.
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dette sidste ogsaa i en «ngere Meening bruges om Brudens Hiemferelfe til sin 
Mands Huns.

I de gamle Norsse Love sindes og Ordet Heimferd; men her har det 
en anden fterdeles Bemerkelse, og er gansse eenStydigt med helm fokn, heim- 
reid, heimgang; hvilke Ord i bemeldte, saavelfom de gamle Svensse Love, 
hyppigen forekomme, og af Patts oversattes ved Hiemssgekss- forstaae den 
siendklige (d). I Christian V Dansse Lov kaldes Giermngen, de foran- 
ferte Ord betegne, HttUsfred, hvilket maae vecre efter en celdre Talebrug. 
I den gamle Siellandsse Lov bessrives denne Gierning faaledes: hvilkæn 
man far bem til annærs manz met then welie at han vil han um drepe; 
af hvilke Ord man ssnlle stutte, al Ordet Hcmfærd i denne Forstand o g fa a 
har v«ret brugeligt i Danmark (c).

I andre end disse tvende Bemerkelstr ssal Ordet Hiemfærd, det enkelte 
Sted i den Iydsse Lov undtagen, neppe nogensteds findes i de gamle Dansse, 
Svensse, Norsse eller Jslandsse Love. Man har da Fore ktl at kalde Or
dets Bemerkelfe paa dette Sted sielden; ssiont den derfor ikke var vansselig 
at finde, da den formedelst Meeningens Sammenhæng er meget tydelig, ja 
endog den eeneste muelige. Af denne Aarfag har og sal. Conferenhraad All- 
cher i fine Ordforklaringer over den Iydsse Lov gaaek Ordet Hiemfærd forbi, 
fordi han har anscet Lovens Kontext saa tydelig og bestemt, at Ordets Be
merkelfe derover ingen videre Forklaring bchsvede. Men eet er, at giette sig 
til et Ords Betydning af Kontexten, og ct andet, uden dennes Hielp at krcnde 
dets Bemerkelfe. Hvis man ikke havde lcrst Ordet i den Forbindelse, det ha
ver i den Iydsse Lov, ville Eckenbergcr, Ostersen, eller andre, neppe have 
sagt os, at det Dansse Ord Hiemfærd betydede det, man ellers kalder Med- 
givk. Del samme tor man vel og sige om den, der haver opsat Christian V 

Dansse

(d) I denne Bemerkens forekomme Ordene mcaet ofte i de aamle Love, f. Er. Hag. 
Adelft. G. T. L. Manhel g. B. Cap. XXVIII, I den Norste Biarköe-Ret. Cap. 
XVIII. F rolle-T. L. Ma nhel g. 13. Cap. IV. Confer, den Svmjke Biarköa-Rät 
Cap. XIV. Oftgö'th-L. Edhzö'ris-B. Fl. I. Suderinan-L. Kununx-B. Fl. V, 
Wäftg-L. Mandrapa-B, Fl. IV. Uplandz-L*  Kununx-B. Fl, V.

(e) See K- Wald em. I. Siell. L. Libr, II, Cap. XXIX.
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Danske Lov, i hvilken den ovenansorte Artikel af Jydffe Lov er bkeven indfort, 
hvor Ordet Hiemfærd kaldes Bryllups Udflynittg (f).

Ved Læsning i Nordens celdre historiske cg andre Skrivker, fom til at 
forstaae den i vore garnle Love herskende Archäologie er behielpelig, om ikke 
nedvendig, skal man ikke lettelig trceffe Order Hicmfærd i denne her omtalte 
Bemerkelse, nden i den Norske Kong Olttf Tryggesous Historie. Her kal
der Forfatteren der Landgods, fom Kong Harald Gormfttts Datter Thyrc, 
da hnn skulde givtcs med den Wendiffe Konge Burizlaw, fik til Medgive, 
hendes heimanferd, o: Hiemmellfcrrd (g), hvilket Ord, fom jeg allerede 
har viist, er det samme fom Hiemfærd. Dette GodS, font ellers havde 
tilhort Burizlaws Datter cg Knud den Stores Moder Dronning Gun
hild, eftersom det laae i Wenden, ffulde nu ved Givterntaal afstaaeS til den 
Wendiffe Konge. Hvad enten der nn af en Hændelse er faldet Forfatteren 
ind, her ar tillægge Ordet heimanferd en Bemerkelse, der ellers i hans 
Sprog var usædvanlig, eller han med Villie har udtrykt Medgivt med et 
Ord, han vidste dertil brugtes i Danmark, hvorfra Prindftssen blev udstyret, 
ffiont Sagen paa de Tider i Svcrrig, Norge og Island havde andre Navne, 
kan man ikke med Vished sige. Hvorom alting er, faa beviser dog dette Sted, 
tilligemed det afEdda tilforn anfsrre, at dcn Meening, Orfcet Hemfærth haver 
i den Jydffe Lov, er ægte, ældgammel, og ikke anlediget ved nogen Feilffrivning 
i eet af benævnte Lovs ældste Afffrivter, hvorfra de andre maaffee kunde ned
stamme; en Mistanke, man dog med Feie pleier at giere fig om de Ord, der 
paa et reneste Sted fa ae en Bemerkelse, de ellers fielden eller aldrig have.

Det Ord Tilgave forekommer meget ofte i Norges ældre Love, for
nemmelig i dem, der ere forfattede i det gamle Sprog, og snart allevegne, 
hvor der handles om Givtermaal; ligesom det og paa adskillige Steder findes i 
Chr. IV Norske Lov; ffiont Ordets Bemerkelse her, hverken af Lovens Kon
text, eller ved de indsatte Forklaringer, som dog undertiden bruges, med 
Vished lader sig bestemme (h). Tilgåf (ved Bryllupskontrakter) findes og i 

de

(f) See <Lhr. V. D. L. V. B. Lap II. §. 6r.
(g) See (DL Trygges. Historie, ed. Skalh. II. P, Cap. XXXVI.
(h) See Lhr. IV, N. L- ed. Hafn, 1610. Gifftinge- dier Arffve-V. Cap. I. VI, etc. 



*84 Tt Om M gamle Nordiske Lovsprog.

de gamle Svenske Love, hvor de, der have forfattet Register over de forcef. 
dede og usorstaaelige Ord, lade det være uafgjort, hvad Ordet skal betyde (i). 
Jeg erindrer ikke at have sect det i nogen af de gamle eller nye Danske Love; 
hvoraf jeg flutter, at Ordet, og det dermed forbundne Begreb, enten aldrig, 
eller dog ikke i de Tider, hviö Lovgivning tut er oS bekiendt, har været bruge
ligt i Danmark; men da det dog forekommer baade i de Norske og Svenske 
Love, og hverken hos Ostersm eller Ihre findes forklaret, faa bor det vel 
regnes iblandt de af vore ældre Loves gamle Ord, der endnu kunne behove no
gen Oplysning. Men fom man for at indsee, hvad Hiemfærd, Tilgave, 
og nogle andre dermed forvandte, og i Nordens ældre Love medende Ord vil 
sige, maae have nogen Kundskab om vore Forfædres Givkermaals og Iaords 
Kontrakter, vil jeg forudsende nogle hidhorende Anmerkninger, saavidr jeg 
troer samme i denne Hensigt fornødne.

Ihvorvel man kil at kiende det gamle Norden, virkeligen haver saa 
gode og rige Hielpemidler i Nordens egen Historie og Love, som andre Euro- 
pceiffe Nationer, Græker og Romere undtagne, neppe kan rose sig as, saa 
kan dog denne Kundskab ikke andet end vinde i Rigtighed og Paalidelighed, 
naar den sammenlignes og bestyrkes med de Efterretninger, man fra hine æl
dre Tider haver om Naboerne. Jeg er derfor fuldkommen af deres Meening, 
som troe, ar naar man af Sapo og Slttflesm vil lære at kiende vore Forsæ- 
dres Vedtægter og Sæder, man da gror vel i, at lægge Cwsnr og TflcitUs 
ved Siden, for at holde det, disse berette om de gamle Tydske, Galler og 
andre, mod det, hine Skribentere fortælle om det gamle Norden. Thi hvad 
de Tydske især angaaer, saa kan neppe nogen kyndig tvivle, ar ligesont deres 
Sprog, samntenlignet med det Nordiske, tydeligen viser ctt fælles Oprindelse 
og Folkefærd med dem, der fordum boede Norden om Elven og Aster soen, 
saa maae og hines Skikke og Love naturligviis have havt en stor Lighed med 
disses, og det des (terre, jo hoiere man stiger op i Tiden, og altsaa kommer 
Udvandringernes Perioder nærmere.

Nu fortæller Tacittts, at de gamle Germaner, blandt andet, havde 
den Skik, at naar de skulde givtes, saa "tilbragte Konen ikke sin Mand 
Medgivt, men denne skulde Manden selv skaffe sin Bruud. Forældre og 

Paa-
(i) See Wäftgöth. L. Gipt. B. FL II. Orde List. P. nr. 
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Paarorende vare tikstede, og bestgtede Gaverne, hvortil man valgte, ikke no
ner Qvindcstads og Galanteriesagcr, eller det der tiente til ar pynte den unge 
Kone, men Hornqvæg, en bidflet Hest, Skiold, Spyd og Sværd. Mod 
disse Forceringer antages Bruden, som paa sin Side og selv tilforer sin Mand 
nogle Vaaben (k).,?

Af dette Sted hos Tacitus kan secs, at Givtermaal hos de Tydffe i 
hans Tiid haver været an feer som en Handel, hvorved Brudgommen for visse 
Foræringer maatte tilkisbe sig Bruden; en Skik, som i forrige Tider var lige- 
saa almindelig som ældgammel.

Her i Norden var denne Skik ikke allene vedtagen , men og ved Lovene 
udtrykkelig befaler. Ibland! Frode den Illdies Love anforer Saro og denne, 
"at ingen maarre tage sig en Kone, uden han havde kiobt hende (1).” Ordene 
hos S nr o ere tydelige; dog var det uden Tvivl overilet, o tn man med Cles- 
fel deraf ville drage den Slutning, at Kong Frode var den ferste, der havde 
indfort denne Skik i Norden (m). Der var jo omtrent det samme, som oni 
man ville paastaae, ot Moses var Stifter af Omffiærelfcn eller Lcvirats- 
Vedtægten hos Israeliterne, fordi at begge disse Ting findes indferte i de 
Love, Manden har efterladt sig. Uden al Tvivl er den Skik, at kiobe sin 
Hustruo, i vore Nordlige Lande meget ældre, end Kong Frode den Tredie, 
Dont denne Konge ferst ved Lovene har paabudet den. De kiebende Givtcr- 
ln a al have fra de allerældste Tider været i Brug, ikke allene hos Græker og 
Romere, hvis matrimonia per cöemtionem ere velbekiendte, men og 
ho§ andre Europæiske Folk, Franker, Saxer, Gokher og andre (n). Den 

hellige

(k) See Tac. De Mor. Germ. Ordene ere disse: (Gap. i g.) Dotem non uxor ma
rito , fed uxori maritas offert. luterfunt parentes et propinqvi, ac munera probant, 
munera non ad delicias muliebres qvafita, nec quibus nova nupta comatur; fed bo
ves ■> et frenatum equum, et fcutum, cum framea gladioqve. In haec munera uxor 
accipitur, atque invicem ipfa armorum aliqvid viro affert.

(l) See Saxonis Gramm. Hift. Dan. Libr. V. Nequis uxorem nift emtitiatn duce
ret , preccepit.

(m) See Cleffel, Antiqvitt. German. Cap. I. §. 6,
(n) Delte haver St. Joh. Stephaiuus tilsttcekkelig bevi ist, in Notis ad Sax. Pag. 

122. ed. Sor. 1644.
r.'se Saml. IV. B. A a
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hellige Historie viser, at dcn er Asiatisk, og formodentlig crldre end Nordens 
Beboelse, hvilket kan fluktcs af Davids , og i feer af Jacobs Exempel (o). 
Hvad rimeligere da, end c.t de gamle Nordboer fra umindelige Tider have 
havt den famme Vcdtceqr, som deres Naboer og andre. Grunden til denne 
Skik ligger ellers t der ner sten uindskrænkede Herredomme, som hine crldre Ti
der gave Foreekdrene, rscer Faderen, over deres Vern; disse vare hans Eicn- 
doin, og han allene havde Rer til at afhcrnde dem li! andre. Naar altsaa en 
Fader givtede sin Datter, overdrog han sin EicndomSrer til hendes Mand; 
hvad Under da, at der fkulde noget for noget, efter det gamle do ut des. 
Som er Vevi!s paa, ar den faderlige Rer og Magr over Bsruene hos Nor
dens gamle Beboere ellers var ligefaa stor, fom i der crldre Rom, kan blandt 
andet anfsres, at ligesom de Romerske Fadre kunde endog oftere end cengang 
scelge deres Born til Traldom (p), saa var der og de Nordiske tilladt, ak be
tale deres Gield med deres Berns solgte Frihed, dog kun til cn vis Sum, 
for at Bsrnene ei skulle blive Kreditors bestandige Eicndom. Vel vare disse 
Gieldbundnes Vilkaar ikke fuldkommen faa haarde, som andre kiobre eller op
dragne Trcellcs, da Kreditors Rer meere angik deres Arbejde end Perfoner; 
dog kunde cn liden Mislighed snart forandre en Gieldbunden (pbæratus eller 
nexus') tik cn fast Trcel (q). Man maae og forundre sig over, at disse Nor
dens Love have vedvarer, ikke allene igiennem Hedenskaber, men endog under 
Christendommens Begyndelse.

Ar Kong Frode ellers ved Love stadfeestede de kiobre Givtcrmaal, kan 
visse Misbrug have givet Anledning til. Hvo vced ikke at den Krigsaand, 
som i hans Tiid besielede Norden, at de idelige VikingSfcerdcr eller Fribytter, 
loge giorde O.vinderan gcrngfe; og da de med Vold fra deres Foraldre bort
forte Fruentimmer efter den da gieldende Folkeret blcve Ransmandens Livegne, 
og gierne hans Fridlcr, saa kunde ingen Lov bedre indfere og befceste Den al
mindelige Orden i TEgteskab, end denne Frodiske, hvorved alle Givtermaak, som 
skeete uden eller imod ForoeldreneS Villie, bleve giorre til intet og forbudne.

Hvad

(o) Vid. Genef. Cap. XXIX. v. 2O' og 27. I. Samuel. Cap. XVIII. v. 25. og 27.
(p) Joh. Goti. Heineccii Antiqvitt Rom. Libr. II, Tit. I. §. 1 g.
(q) J Adelft. G. T. L. Leyfings Log. Cap, 15. handles Udforlig VM ftadanuk 

Eieldbundne, som Loven kalder fRuldamenn.
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Hvad enten man tut vil an fee Kong Frode font en Opfinder af Sagen, eller, 
hvilket jeg fitam-e vil troe, font den, der ved offentlige Love forst har paabu- 
det den Skik, nt alle Hustruer ffulde kiobes, fan er det vist, at de folgende 
Lovgivere udi de 3 Nordiffe Riger, hvis Love endnu c te tilovers, fra Ha
gen Adelsten: til Kong Waldemar den Iste, have faaledes indffarpct Den, 
at intet Givkermaal kunde an sees for lovligt, ingen Kone vatre TEgtehustrue 
eller Adelkone, Bornerte ikke gaae i Arv efter deres Foraldre, med mitiDr-c 
det med Vidner i De aldre, og med ffrevne Fastekontrakter i de yngre Tider, 
knude gotgisres, at Manden havde kiobt sin Kone af hendes Fader eller Giv- 
tingsmand. Denne Kiobekontrakt eller FastningS-Forord blev opfat den Tud 
Bruden blev forlovet, hvilken Trolovelfe kaldtes fe ft ar, og Den dertil forfam
lede Slagt faftningaftemna (r)? Men ved Bryllupct blev Kontrakten 
fuldfort, hvorover og Denne Hoitidelighed blev kaldet Brudkiob, der siden er 
blevet til Bryllup. Man finder og Steder i Historien og Lovene, hvor 
Givtekontrakten felv kaldes Kiob og Kiobekontrakt (kaup og kaupmale) (s). 
I denne Kontrakt var Brudens Fader, eller hendes lovlige Givtingsmand paa 
den eene, og Brudgommen felv paa den anden Side De egentlige Kontrahen
ter, og ved disses Fordrag ffulde Det afgiores, hvor meget Brudgommen 
ffulde give for sin Bruud, hvilket ved Lovene ikke var fastsat, tuen beroede paa 
Partiets Vigtighed og Vedkommendes Formue. Dette ffulde betales til Bru
dens Fader, eller Den, Det efter Loven raaDte for hendes Givtermaal; men 
dog anfaaeö Det fom noget, Der egentlig tilhorte Bruden, og fynes at vare reg
net til hendes Medgivt, eller, maaffee rettere, tik hendes peculium, Da 
Lovens Hensigt oienfynlig var, deels at forebygge alle Givtermaal mod Foral
dres og Venners Villie, deels at lette Foraldrene De Bekostninger, fom paa 
deres Do ttre 6 Udstyr ntaattc gisres. Denne Betaling bliver Da i Nordens 
orldste Love og Historier kaldet mundur eller Mund; men i de sildigere fik 
den Navn af faftningafå (t) etter Ferstensgave, hvilket sidste Ord i Denne 

A a 2 Mee-

(r) See OftgÖth-Lagh. Gipr. B. Fl, XI. Confer. Sudermanna L. Gipt. B. Fl. V. og 
Hag. Adelft. G. T. L. Kvennagipt. Cap. I.

(s) Sce den Norffe Biarkoe - Ret. Cap. 54.
(t) See Upland?. - Lagh, Årfda B. Fl. I. Wafhmnna-Lagh, Arfda B. Fl. II. og 

IV, Confer. Waftgoth. L. Gipt. B. Fl. II. Helfinglagh, Årfda B. Fl. I.
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Meening endog findes iChr. V Danske Lov (ti); hvoraf altsaa tillige kan fee5, 
hvor lange denne Skik eller dens Levninger have vedvaret i Norden.

Her have vi da det Ord Mund i fin celdste og egentlige Bemerkclse, 
hvor det betyder det samme, som Taciti dos uxori a marito ablata, og 
Saxonis pretium uxoris, eller matrimonii emtitii; et Ord, hvis Brug 
og Begreb i Nordens gamle Love og Historier er ligefaa almindeligt og brug
bart, som det nu er ubekiendt. I de gamle Norske Love forekomme de Tale- 
maadec: kon a mundi keypt, o: Kone kiobt med Mund (v), at kaupa 
konu mundi, eller gefa mund vid konu, o: betale Mund for fin Kone (x), 
snart allevegne, hvor der handles om Givtermaak. I Wastgötha-Laghen, 
som i TElde og TEgthed udmcrker sig blandt Sverrigs gamle Love, findes: 
at gipta dotur fm'a medh mund; at fa konu medh mund; at ganga 
fran ko no fin ni mundgrptri (y). Hvor Mund, og kona mundgipt 
eicnfynlig er det samme, som mundur og kona mundi keypt i hine Nor
ske Love. I de ovrige Svenske Love har jeg ikke fundet disse Ord, men vel 
andre dermed befingrede, Omynd, Widhermund- etc.; hvorom meere siden.

I de Skaanske Love bliver en TEgtchustrue, hvis Bsrn maae tage Arv 
efter Foraldrene, kaldet gift og guli fa ft (z); gullfafte q væner, for æg
tehustruer, findes og i den Helfingborgifke Birkeret; hvorved sal. Conferenh- 
raad Ancher retteligen har anmerket, at saadan en Qvinde blev kaldet Gttld- 
fastet , fordi de Gamle brugte at give kostbare Ting til Fcestenögave (a). 
Man ville og uden Tvivl meget feile, om man paasiod, ak Taciti Ord burde 
tages i saa streng en Forstand, at de gamle Germaners Mund eller Fastens
gave aldrig har bestaaet uden i Kreaturer og Vaaben. Jeg kan ikke negte, 
at Beskrivelsen hos Tacitus forekommer mig noget Romantisk og Ridder- 
mcrssig; thi hvad skulde dog Konen med en Hest, Skiold, Spyd :c. Men 

har

(u) See Chr. V. D. L. V. B. Cap. TI. 2f.
(v) See Hag. A delft, G. T. L. Cluiftindoms-B. Cap. XXIV. og Erfda B, Cap, I, 

og Cap. XIX.
(x) G. T. L. Kvennagipt. Cap. I,
(y) See Wäftgöth. Lagli. Årfda B. FI. VIII.
(z) See Skaanlke Lagli. L. III. Cap. iy.
(a) R. Anchers Danske Lorhistoris, H. D. Pag. 3.7CX
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har det endelig forholdt sig saa hos de gamle Germaner, saa er det dog vist, 
tit man her i Norden pleiede at betale Konens Mund med andre Ting, ister 
Kostbarheder af Guld, Solv, Slaver (b), ja endog faste Eiendomme (c). 
I de andre gamle Danske Love kaldes en TEgtchustrue LagglVM Solle, og 
ellers i Almindelighed Adelkone (d).

Mig kan det omtrent veer c lige meget, hvad Oprindelse man behager at 
give Ordet Mund eller mund ur; hvorfore jeg heller ikke deöangaaende vil 
indlade mig i nogen vidlloftig eller trcettende Underfogelfe. Skal jeg dog sige 
mine Tanker, troer jeg det Nordiske mundur, taget for Fcestensgave, som 
Brudgommen maatte give sin Brnnd eller hendes Givkingsmand, er i Grun
den ikke andet end det Latinste mundus, forudsat, at denne Gave har dog 
norrmest hensigter til Brudens Udstyring til Bryllupet, hvilket Sagens Natur 
og synes at medfsre. Er Krigsmandens Hcedersdragt, MllNdllr, Mull- 
dering, besicegtct med det Latinste mundus, hvorfor ikke det Nordiste mun
dur, da begge Sprogene have faa mange Ord, der vidne om fcrlles Oprindelse, 
uden at man derfor behover at sige, at det eene har kaant dem af det andet; 
f. Ex. Hoved, Horn, Fist, Ncrse, Vind, at have, giere, o: caput, 
cornu) pifcis, unfits ■> ventus, habere, gerere, og utallige siecre. Hos 
en Deel fremmede Skribenters fra Middelalderen finder man og Ordet Mund; 
men her betyder det ncrsten altid Forsvar eller Vwrgemaal spræfidium, tu- 
teld), hvilken Bemerkelse kiendelig er yngre og opkommen af den forste, som 
siden stal vises. Efter en fcrrstilt gammel Mundart, som forandrede nn 
etter nd til d eller th, f. Ex. Mud for Mund, (o§); fider for finder, 
(invenio)’, vider fov vinder, (vinco}-, breder for brænder, in-

2l(l 3 cendo);

(b) I den smukke Eddisse Sang, kaldet Atlamal in GrÖnlenzco Str. XCIII. hcbrei- 
dcr Ko lig 2ltli (Attila) fin Dronning Gudrun, da han havde fanet fit Danesaor, 
at han havde givet hende til Mund cn Mangde Guldringe, 30 Tralle, 7 duelige 
Ticcliuder, og desuden meget Solv-

(c) See Sn. Sturleseno Norske Kongers Historie, I. T. P. 20. ed. Hafn., hvor 
Visbur fortKlles ot have givet fin Dronning til Mund 3 store Gaarde og et 
Guld-Halssmykke.

(d) See K. Waldemar L Stell. Lov. Libr, II. Cap. XLV, hvor en LEgtchusttue
navnes laghgiuæn frughæ. Confer. Ancher s Danske Lov hist. I. D. P. 399.
vg Iydffe Lov. Libr, I, Cap. 27.
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cenddy, synes Ordet Mund paa sine Steder fordum nt vcere udtalt Mud eller 
Muth; hvilket man kan finite af AngelsaxerneS ost Longobardernes med, 
mead, medii um, da disse Ords Bernerkelse, dona fponfalitia, viser, 
at de ikke ere andet end det Nordiske Mund eller Mud, uagtet Vokalens 
Forandring, som i etymologiske Undersogelser ikke bor foraarsage nogen Be- 
tcenkelisthcd (e).

Jeg har tilforn erindret, at de gamle Love i Almindelighed ikke bestem
me, hvor stort Mund en Mand burde give mod sin Kone, da saadant allene 
kom an paa Vedkommendes Vilkaar og Aftale; men fom Mundet skulde gives 
af alle, endog de fattigste, saa sinder man og, at de gamle OTorfFe Love 
have fastsat, hvor meget saadanneFolk skulde give, ncnif XII. ØlT, hvilket 
Loven kalder öreigur mundur o: en fattig Mands Mund (f). Af samme 
Lov kan og sees, at om en Trail sik en Trcelinde, maatte han give hende 
Mund, hvoraf hun efter hanSjDod skulde have hendes Ophold (g)» Efter 
Oftgotba-Laghen var IX. Are en frels 5^One5Lagha-Omynd (h). Vel 
er Omynd i de Sven sie Love just ikke der samme som Mund i de Norske; 
men paa dette Sted kommer det ud paa eet, da her tales om en Kone, med 
hvilken ingen Omynd eller Hemfylgd var giort, og altsaa ikke kunde faae 
uden hendes lovlige Mund eller Fcestningsgave, hvilken hun og Arvinger al
drig kunde miste.

Af de ovenanførte Steder hos Tacittts og Scft'0, som bevise, at de 
gamle Germaner og Nordbyggere skulde kiobe deres Koner, kunne man ellers 
falde paa at tcrnke, ar Tydstkland og Norden fordum ikke have vidst af nogen 
egentlig faa kaldet Hiemgivt at sige, men at alle matrimonia, saafom em- 
titia, ogsaa vare indotata, og fslgeligcn alle Koner gratuita?, eller, som 
de i de gamle Svenske Love kaldes fnöde (i). Vel vil jeg til hine cervcrrdige 
Tiders Roes gierne troe, at de Tydske i Taciti Tiid, saavelsom vore For- 

fcedre

(e) Vid. Gul. Somncri Vocabul. Anglo-Sax. og Du Cange Gloflar. Med. et Intim. 
Latinit.

(f) See Hag. Adelft. G. T. L. Kvennagipt. Cap. I. og Erfda B. Cap. II.
(g) H. A. Gule-T. L. Leyfings-B. Cap, g.
(h) Oftgoth. L. Gipt. B. Fl. II.
(i) See Sudermanna-L. Gipt. B, Fl. V. og Waflmanna-L. Årfda-B. Fl. XXIII. 
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fadre her i Norden, vare mindre bekymrede fer at faße en stor Medgivt, og 
cn riig Bruud, end deres Efterkommere siden ere blevne, og at man paa de 
Tider meer lignede Forfadrenes, de adle Scylhers, Tankemaade, om hvilke 
Horatius beretter: Dos cft magna parentium Virtus, et metuens al
terius viri Certo foedere caftitas (k). Ak de Gamle, tibcn at bryde dem 
cm Medgive, undertiden have taget deres Koner omsonst, kan og stultes, 
decks af de anførte Steder i Lovene, fom melde cm fnode Givtermaal, eller 
cm Frelse - Koner, med hvilke ingen Omynd var giort, decls deraf, at Lo
vene tillode Manden i faa Fald selv at give hans Kone Hiemgivt (1). Men 
at Vledgivt fordum i Norden og Tydfkland har varet aldeles ubrugelig, er 
noget, fom vift ikke folger af Taciti rller Saronis Beretning; ligesom der 
eg ganske modsiges as den Kundskab, Lovene og Historien have levnet 06 o ni 
Forfadrenes S ceder. Thi hvad Tacitus angaaer, faa siger han jo udtryk
kelig, at Konen paa sin Side tilbragte sin Mand nogle Vaaben, hvilket alts 
saa var hendes Medgivt; og naar Sa.ro beretter, at Mcrndene skulde kiobe 
deres Koner, saa negter han derfor ikke, at de sidste jo kunde udstyres af de
res Forcrldre og Venner. Sagen kan desuden, i det mindste hvad det gamle 
Norden angaaer, saa meget mindre vcere nogen Tvivlsmaal underkastet, som 
alle gamle Tanjlke, Svenske- og Norske Love udforligen melde cm den Hiem
givt , Konerne sik fra deres Forcrldre, hvilken Medgivt hos de Gamle snart 
falbcS Hiemfærd, snart hemfylgd, hicmfölgc, hcimanfylgia og hel
man mund ur.

Man vil maafkee ikke tree mig, naar jeg siger, at det sidste Ord endnu 
cr tilovers i det Omynd, som faa ofte forekommer i de Svenske Love. 
Imidlertid vil man dog nok forgieves føge en anden Oprindelse til Omynd, 
mb i heimanmund, hvor Diphtongen ei er bleven forvandlet til o, som et 
cr uscrdvanligt; ikke at tale om, at det Nordiske heim a i bet Engelffe heddcc 
home. Heller ikke maae man stode sig over, at det første h cr udeladt, endog 
foran ved en Vokal, ligesom i aßitär for håfetar (m). Men om det amund, 

der

(k) Horatii Carm. Libr. III. Od. 24.
(l) See C hr. IV. Norst- Lov. Gifft. B. Cap. XIV,
(m) Wadmanna - L. Manhelg. B. Fl, LXV. Confer, Upland^ - Lagh, Kununx B. 

Fl, X, hvor Ordet strives affata.
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der forekommer i de Longobardiffe Love, er i Grunden det samme Ord, som 
det Svenske Omynd, bliver et andet Sporgsmaal, hvilket Steders Sam- 
menhceng og Mecning synes at tillade, ffisnt Vossltts og Du Cange for
klare det anderledes (n). Det Ort) Heimanmnnd eller Omynd bliver ellers 
hos de Gamle omvexlet med andre Navne, nemlig Meyarmund og Qva- 
narmund (o). Forfkiellen imellem Heimanmnnd og Mund bestod da der- 
udi, at det forste Ord betydede alt, hvad Bruden fik til Hiemgivt fra sine 
Forceldre eller Venner; men Mund var allene hendes Fcrstensgave, hvilken 
hun fik af sin Mand, og som dog siden synes at vcere regnet kil hendes Hci- 
manmund, naar samme efter hendes Mands Dod af Stervboct skulle udta
ges; med mindre man vil paastaae, at Konens Mund alkid var noget, hun 
allene var cgenraadig over, og hvis Brug og Nytte hun ikke behovede at deele 
med sin Mand; hvilken Sags Afgiorclfe jeg vil overlade til de Lovkyndige.

Med Konen gik hendes Heimanmund eller Omynd over til Manden, 
som da blev hendes Formynder eller Vcerge. Delte har givet Anledning til 
den anden og seenere Bemerkclse, som Ordet Mund har faaet, da det bety
der Vwrgemanl (præfidiutn, tutela). Denne Bcmerkelse forekommer
meest H06 fremmede Skribentere (p); ffiont mund him og hos disse underti
den betegner det, en Kone faaer i Arv af og efter fin Fader (q), hvilket er 
Ordets egentlige og oprindelige Betydning. Med dette mundium eller Mund 
ere endeel Ord af Nordisk Oprindelse bcflcegtede, for Ex. mundiburdus, 
mundman, mundvaldus, og fleere (r); ligesom Ordet og i de Nor
diffe Love og Sprog har et vidrloftigt Forvandtffab; thi deraf kommer Myn- 
ding, at mynda en fons lot, mynda eptir konu, at mynda meyarfe; 
saa og barnsmynd og Myndling, egentlig det Barn, hvis Moders Mund 

o: Mo-

(n) Vid. Du Cange GlofTar. Man. Med et Infim. Lati nit, voc. Amund.\ et Gerb*  
Joh. Voffium, De Vitiis Serm, Libr. II. Cap. XII. voc. Mundium.

(o) See Ihres Gloss. Svio-Goth. ad voc, Mund.
(p) See Du Cange Glossar. Man. ad Scriptores Med. et Infim. Latinit. Voc. Mun- 

diurn. Confer Gerh. Joh. Vofiii Libr. cit. ad Voc. Mundium.
(q) Vid. Leg. Longob. Lib. 2. tit. 14. §. g. 9. 15. tit. 35. §. 5. Confer. Tit. 

XIV. leg, XV.
(r) Disse og fleere Ord af samme Herkomst kan eftersees hoS Voosius og Du Lange 

i ovenanførte Doger.



T. Om det gamle Nordisse Lovsprog. 193

o: Modrenearv er endnu under cn andens Værgemaal; umyndig, fom ikke 
kan vreVße for sig selv. Efter de gamle Nordiffe Love var Konen sin Mands 
Myndling, o: erat in mundi o mariti, som det hedder i de Longobardijke 
Love (s); hvilket ikke vil sige andet, end at Manden var sin KoneS Formyn
der, fom den, der skulle ^raade for hendes Mund.

Det er af det foregaacnde meer end tydeligt, at Hiemfærd fra de æld- 
sie Tider har været brugelig her i Norden; ligesom jeg og tilforn har erindret, 
ßt Pigens lovlige Givtingsmand, fom nainrligviis var hendes Fader, og om 
han ei var til, da hendes næste Fædrenes Frænde, fMe i Overværelse af den 
ti! den Ende forsamlede fælles Slægt, som i de Svende Love kaldes fäilnin- 
g a Item n a, tilkiendegive og tilsige Fæstemanden eller Brudgommen, hvad 
Hiemgivt hans Datter eller Frænke ffulde have: derimod var det Fæsteman
dens Sag, paa sin Side at afgiore med Pigens Givtingsmand, hvad Til- 
gave og Morgengave Bruden af ham selv blev lovet og tilstaaet; til denne 
lovlige Forhandling (patlio fpon/alitia) ffulde Giesterne være Vidner. I de 
Svenffe Love hedder det at ikilia firi gipt, men i Chl*.  IV. Norffe Lov kaldes 
det Forord i Qvinde-giffting (t); Faderen sagdes og at ferste sin Datlee 
med den eller den Hiemgivt, og Brudgommen at fceste sin Kone med den etter 
den Tilgivt og Morgengave; hvorfor og den sidste faaer Navn af Fcrste- 
mand, men Bruden kaldes Fcrstenwe eller Fssstegvmde (u). Alt dette 
beskrives vel noicre i de Norffe og Svenffe Love, end i de Danffe; dog have 
vi de fleste af disse Konstord endnu tilovers i Lovene og Sproget, til Beviis 
paa, at Danmark ogsaa har havk disse Skikke tilfælles med det evrige Norden.

Det som Romerne kaldte dicere dotem foeminæ, hedder i de Ncn ffe 
Love, at sige hvad Penninge Bruden ffulle have, eller hvad der blev lovet og 
ralt om Hiemgivt (v). I de Svenffe Love kaldes det at nämna fylghd 

kunu,

(s) Stederne af de Longobardisse og andre gamle Love ere anfsrte af Vossius og 
Du (Lauge, ad Voc. Mundium.

(t) See (Lhr. IV. Norsse Lov. Gisst. B. Cap. L og III. Confer? Wärtgöth. L. 
Gipt. B. FL II. og III.

(u) See Hag. Adelft. G. T. L. Gipt. B. Cap. I. og Mannhelg. B. Cap. LI. Confer. 
(Lhr. IV. Norsse Lov, Gifft. B. Cap. V.

(v) See (Lhr. IV. Norffe Lov, Gisst- B. Cap. I.
N'fe Saml. IV. B. B b
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kunu, og at mala kunum Oniynd (x); ligefom Octi hcmfölgd, som Ko
nen saaledeS blev lovet og tilsagt, kaldes malt a faftningaftämnli ok giwit 
a giptarkwalde (y). Paa ct andet Sted hedder Oct, at fadher ok modher 
malar hcmfölgd media fun eller dottur (z). En Kones fastsatte Hicnr- 
givt, fom af hendes Fader eller Givtingsmand saaledes blev tilsagt og given, 
under de Vilkaar, at naar ^Egreffab ved Dod eller frivillig Skilsmisse (hwat 
them fldl häl eller hugar) (a), dog uden Livsarvinger, blev ophcevet, skulde 
Hiemgivten ubeffaaren gives tilbage til Konen eller Arvinger, bliver i det 
Nordiffe Lovsprog kaldet Konens Måle. Det Stags Forord ved Givker. 
ni dat, som her i Norden synes at vcrre meget celdre, end de siden vedtagne 
Fcrllags-Kontrakter / blev kaldet Fefta-Måldage, og c ti Kone, der saale
des blev givt, hecd Måla-kona. Heraf kan man da forftaae og forklare de 
Talemaader, som forekomme i de gamle Norffe og Svcnffe Love, for Ex. 
ko na mundi keypt oc maldaga (b), at gipta dotur medh mund ok 
mala > og at fa konu medh mund ok medh mal i (c).

At fremmede Stribentere vil henlede mundiumpuella, saavelsom andre 
dermed besicvgtede Ord, Formynder, Myndigrc., af Mund, os, eller af mun
dan, loqvi (d), er ikke saa fcert; men at Stierlchtelm og Ihre ogfaa hcrlde 
til den Forklaring over Mund og Maia t de anførte Talemaader , faa ledes at 
derved ffulle per pleonafmum forstades os et loquela,. synes mindre at kunne 
rimes med disse berømte Mcrnds ellers umiskiendelige Indsigter i Nordens cel« 
dre Lovsprog (e). Paa det bencrvnte Sted af GuletingS-Loven vil Hr. Pans 
have det Ord mund forklaret ved Konens Lifgedittg, som ellers kaldes Til- 

gist

(x) See Oftgöth. L. Gipt. B. FI. I. og IV»
(y) Oftgöth. Lagh. Gipt. B. Fl. XI,
(z) See Suder manna-Lagh. Gipt. B, Fl. V.
(a) Saaledes udtrykkes det i Wäftgöth. L. Gipt. B. FL V.
(b) Hag. Adelft. G. T, L. Chriftendoms Ret, Cap. 24. og Ægtefk. B. Cap. 1. 

Erfda B. Cap. 1. og 2.
(c) See Wäftgötb. Lagh. Årfda B. Fl. VIII,
(d) Vid. Gerb, Joh. VofTius De Vitiis Serm. ad Vocem Mundium.
(e) Vid. Ihres Gloft. Svio-Goth. ad Voc, Mund. Confer. Stiernhielm i Okde- Listen 

over Wäftgöth, Lagh. ad Voc. Mund.
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gist (f). Skal Lifgeding her vcrre det samme fom peculium uxoris, eg det 
fan bevises, at de Gamles Mund ikke blev regnet til Konens heimanmund 
eller Omynd, har jeg intet imod, at Mund kan kaldes Lifgeding. 9)2 c it 
at Mund var forskicllig fra Tikgivten, kan blandt andet Deraf sluttes, at 
Mund Milde af Fastemanden betales ftrax, og til GivtingZmanden; derimod 
blev Tilgaven indestaaende hos Manden, til Konens Male og Hicmgivt, vedhen' 
Des Dodsfald eller Skilsmisse, af hans Boe Milde udredes. Desuden glor 
Hr. Patts Mund og Mynding til eet og det samme, som dog neppe er rig- 
tigt (g). ‘ Men denne Mand regner det heller ikke faa noie. Folgende Ord 
ft aa c paa et andet Sted ndi sidstbeneevntc Guletingö-Lov: nu er par oma- 
ga eyrir i gård i, oc måli kono. På er vel ef peim vin nr bapom fe; 
enn ef eigi vin nr, på fkal bon parnafc gagngialdz oc giafar (h). 
Delte overscetteS saaledes: "Nu findes der Umyndiges Gods udi den 
Skcerbod, og M^ale-Kone; da er det vel, om Godset rcekker til for dem 
begge; rakker det ikke til, da skal Hun miste hendes Tilgivt og Gaver." Ved 
denne Oversættelse kunne erindres: 1) Texten siger, at Konens Måle, ikke 
Konen felv, staaer inde i Stervboet; 2) ved Male-Kone forstaaer Hr. Patts 
ellers den Kone, som haver sin visse Sum i Boet, og tager ikke Arv efter sitr 
Mand, fa a font hun ikke haver lagt sit Gods i gedlig med ham, hvilken til
fatte Ordforklaring er faa vidt rigtig, ligesom og 3) Gagngiald betyder Til
givt ; men 4) ved Gave (ikke Gaver) forstaaer Loven uden Tvivl her paa 
dette Sted Konens Morgengave.

Eftersom Ordet Måle i den anførte Meening virkelig er sieldent og ti fors 
siaaeligt, faa kan det undskyldeS, at det hos Osterfen ikke findes forklaret; 
ffiønt Måle-Jord, som deraf er sammensat, dog rigtigen forekommer i 
Chr. IV. Norske Lov (i). Ligesom det og er upaatvivleligt, at Loven der ved 
Måle-Jord vil have forstaaer Romernes saa kaldte fundi dotales, det er de 
Jorde, Manden havde faaet i Hiemgivt med sin Kone; thi Hiemgave og 

B b 2 Måle

(f) Hag. Adelft. G. T. L. Ægtelk. B. Cap. 4. ved H. pans.
(g) ttdi famine Artikel af GuletingS - Lovcn.
(h) See Erfda- B. Cap. 2.
(i) See Odels - Balcken. Cap. X. Confer. Hag. Adelft. G. T. L. Odals-brigdi. 

Cap. 19. 22. og K. Magni La gabæters G. T. L. Odels-B. Cap. XV.
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Male eve i Gründen ecnStydige Ord, ihvorvel det sidste tillige har normere 
Hensigt til HiemgavenS bestemte Størrelse, font og til en vis betinger Tiid, 
nemlig ved Dødsfald og lovlig Skilsmisse, da Hiemgivtcn igien ffulde udbe
tales. Saadanne Male - Jorder havde Manden uden sin Kones udtrykkelige 
og vidnesfaste Tilladelse ikke Lov til at scrlge (k), ffionk han til andre, ogsaa 
hendes Hiemgivt ttlhsrende Tings Afhcendelfe ikke behøvede hendes Sam
tykke (1); fa a det angaaende disse Male-Jorder, ligesom om Romernes 
ttrædia ruflica, knude tvistes, enten de vare res mancipi, eller nec man
cipi (ni).

Der er imidlertiid af det foregaaende klart, at der som i de Svenffe Love 
kaldes at givte sin Datter med Maia, er det selvsamme, som udi C hr. IV. 
Norske Lov hedder, at givte sin Datter med Hiemgaffve (n); eftersom sidst- 
bemeldte Lov giøv udtrykkelig Forffiel imellem Hiemgave og Fcellag, hvilken 
vcesentlige Forffiel imellem Male-Kontrakter og Fastlags-Kontrakter bestod 
deri, ar en Male-Kone i sin Mands Stervboe ikke kunde paastaae uden hen
des indførte og fastsatte Hiemgave, og den betingede Tilgivt; men 1 Fcellags- 
Kontrakter kunde Konen og hendes Arvinger fordre den belovede Andeel af 
falles Boe, hvad enten det var Halvparten eller den Trediedeel; ved hvilken 
betingede Andeel dog gierne havdes Hensigt til den Medgivt, stor eller liden, 
fom Konen havde indbragt i sin Mands Boe.

Af det tredie Kapitel i Arve-Balken ffulle man ellers siutte, at Fcelligs- 
Kontrakter i de aldre Tider have varet kun eet Slags, og alle hørr til det i de 
gamle Norffe og Svenffe Love faa bckiendte, og ved Nordens fecncre Lov
givning stad fastede Hælnings -Fællag, hvorved Mand og Kone lagde deres 
Pending til Ja'ifnit, cg Konen altfaa naturligviis efter hendes Mands Dsd 
ffulde beholde den halve Boe. Men, uden at ville falde vore Jurister ind i 
deres Forretning, troer jeg man bor antage, at vore Forfadre have havt 
meer end eet Slags Fcellag, og at Hcelnillgs-Fastlag, ffient ogsaa bruge
ligt, dog hverken har varet det aldste eller almindeligste. Dette mcener jeg 

tydelig

(k) Vid. Lhr. IV. Norffe Lov, Odels-D. Cap. VIII.
(l) Vid. <Lhr. IV. Norffe Lov, Gifft. B. Cap. III.
(in) Vid. Heineccii Antiqvitt. Rom. Libr. II. Tit. I. §. XVIII.
(n) Vid, Ehr. IV. Norffe Lov, Gifft. B. C. HI.
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tydelig kan erfares af begge GuletingS Lovene, saavel de qainfc, der tillcrgges 
stetig Hagen Adelstein, som de nye, af Kong Maglttls forbedrede. I de 
gamle udtrykker Lovgiveren sig blandt andet saaledes: Hvervetna pefs, er 
hi lid tvau leggia felag fitt faman, på fkolo pan lyfa pvf i fiölda 
manna. Nu ero pan faman XX. Vetur, eda XX. vet rom 1 engur, pa 
leggia laug felag pcirra faman, ef eigi var fyrr lagt: på å hon prid
ning f fe, enn hann tva lu ti (o). Efter Hr. Pans: "Hvorsomhelst 
tvende ægtefolk lcegge deres Gods sammen i Fällig, da skulde de lyse det 
udi Mcends Forsamling. Nu ere Aögtcfolk tilsammen 20 Vintre, eller lan
ger , da maae ke dog lcegge deres Gods sammen (efter Texten: Da lcegger Lo
ven selv deres Fcellig sammen), om det ikke var lagt tilforn: og da eier hun 
tredie Declcn af Godset, og han de to Parter." Her var altsaa ingen Hul
nings -Fullag. I Almindelighed synes Fcrllagct ar have vcerct indrettet efter 
begges Formue, da Loven i samme Kapitel befaler, at Fcellig imellem 2Eg- 
tefolk ffal lceggcs, eftersom enhvcrs Gods belober til. 2 Kong Magltt 
Lag a bu ter s Love bestemmes Sagen temmelig noie, hvor det efter Hr. Pau
ses Overscettelse hedder: "Ingen Hustrue maae ncegte sin Bonde Fcellig. 
End maae de paa denne Maade lcegge Fcellig sammen, at de lcegge til Fcellig 
alt det de eie og eiendes vorder ved Arv eller i andre Maadcr. — End om 
nogen af dem doer, — da Ml den Mgtefcelle, som meest lagde til Fcellig, 
mccst optage, eller og dens Arvinger. Siden skiftes Boet i tvende Parter, 
cndskiont det er blevet formindsket. Men er det blevet foroget, da skal Man
den eller hans Arving rage de to Dele af det, som er avlet, og Qvinden den 
rredie. De behove ikke al sporge nogen Mand om delte Fcellig; men om de 
lcegge Fcellig paa anden Maade, da skal det ikke holdes, endffiont Arvingerne 
enten ikke kunne, eller'ikke ville rykke det, thi Loven rykker selv det Fcellig. 
Nu er der ikke lagt Fcellig imellem Mgtcfolk, da skal Konen hicmmelt beholde 
den Tilqave, hende var given, og Vidner vide, at der blev lyst paa hendes 
Bryllupsdag, om hun overlever hendes Mand (p).”

Naar man hermed sammenligner, hvad som i de eeldre Svenske Love 
angaaende Givtermaal findes anordnet, saa erfarer man, at alt det vilkaarlige 

B b Z ved
(o) See Hag. Adelfl. G. T. L. Kvenna giftir. Cap. 3.
(p) See K- Magni Lagabæt. G. T. L. Arve B. Cap. III.
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ved Fcelligs- og Male-Kontrakter, er Her bragt kil den uforanderlige Re
gel: ar Konen ester sin Mands Dod, foruden sin Omynd eller hemfylgd, 
samt Morgengave, Mattot-Kiöp og Forningar, ffulde arve den tredie 
Deel af sin Mands Formue og Efterladcnffab i Losere; og det enten der ffulde 
ffifteS med hendes egne Born, eller Udarvinger (q). I den her vedtagne 
FcestningS- Formular ffulde Konen givkes til hedhers ok HLiftru ok halhva 
fiäng, til la fa ok nykla ok til lagha thridhionghs (r). Men at denne 
TredingS - Andeel er i Sverrig, ligesom i Danmark og Norge, siden blevcn 
forandret til Hcrlnings-Fcellag, kan sees deraf, at tiet, font i LandZlaghen 
kaldes, at givkes til hwan thridia Pcning (s), udi Gustaff Adotffs Sw. 
R. Stadzlagh hedder, at Konen givtes til alls halfts, xvunnit ock owun- 
nit, i Penhingom ock Lööförom (t). I sig selv vare altsaa alle Givter- 
maal t Sverrig Male- eller Hiemgivts-Kontrakter, eftersom Konen altiid 
ffulde beholde sit Omynd; men forsaavidt hun ogsaa sik sin Andeel, Halv
parten eller Trediedeelen, af Mandens Boe, kan de tillige ansees som Fcrl- 
lags-Kontrakter; hvorved dog maae anmerkes, at ingen egentlig saa kaldet 
Titgave kunde ved siige Givtermaal have Sted, eftersom Konens stipulcrte 
Andeel i Mandens Eftetladenffab her erstattede det, som i Norge sik Navn 
af Titgave. Naar de celdre Svenffe Love altsaa melde om Titgave, kan 
Ordet ikke have den samme Bcmerkelse, som det har i tie Norffe Love; hvil
ket og uden Tvivl har givet Anledning til den Forlegenhed, at man i tie fernere 
Tider ikke ret har vidst, hvad Begreb man ffulde forbinde med Ordet Tilg‘if> 
hvor del forekommer i de gamle Love, ligesom tiet og af Ihre er udeladt, men 
staacr i Registret over Wastgötha - Laghen, ikkun med den vaklende Forkla
ring : synes ivara Fastepenning, arrba fponfatiiia.

Angaaende de Norffe Hiemgave- eller Mate-Kontrakter vil jeg end 
ydermeere have erindret, at disse bleve gierne forandrede til Fallagö-Kon
trakter, og, som det synes, almindeligst til Hertllings-Fcrttag, saasnarc 
Wgteffabet blev frugtbart, og Konen bragte sin 9)1 auD Livsarvinger. Her

udover

(q) Oftgötli. Lagh. Gipt. B. Fl. VII. og endnu tydeligere Fl. XV.
(r) See Wäfhnanna Lagh. Årfda B. FL X.
(s) See K- Carl IX. Swerikcs Landzlagh. Giffrom. B. Cap. V.
(t) See K- Guftaff Adolffs Stadzlagh, Gifftom. B. Cap. V.
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udover hedder det i Chr. IV. Norste Lov, ak ingen Qvindc bor at lomme 
(en flem Trykfeil, i Stedet for at fönne (u), eller som det i Iydste Lov 
rettere strives, at fyniæ (v)) fin husf bond Fællag, naar han vil legge 
deris Pending til Jæffnit (x). Det samme staaer cg i begge Guletings- 
£ øven C ; og i de celdre med det udtrykkelige Tillceg om Bornene. Ordene ere 
disse: ej g i å kona at fynia boanda flnom felax. Nu færr mad ur 
meyiar: cigi mego pau leggia felag fin i millom, nema peir menn 
iatti, er til arfs peirra fiandi. Enn ef pan ala born til arfs fins, på 
mego pau leggia felag fin f millom, filet fem pau vilia (y).. o: efter 
Hr. Pauses Oversættelse: "Konen maae ikke ncrgte sin Mand Fcrllig. Nu 
faacr nogen Moe, da maae de ikke lcegge Fcrllig imellem sig, med mindre de 
kilstcede det, fom ere deres ncrrmeste Arvinger. Men om de avle Vorn sam
men (efter Texten: til deres Arv □: fom stnlle arve dem), da maae- de lcegge 
Fcellig, ligesom de ville." Nemlig fom de selv kunde ceneö om, og meefl 
kom overeens med begges Formue. Thi at Loven paa dette Sted ifcrr sigter 
ril Ha?lnirlgs-Fcrllag/ hvor fligt uden vedkommendes altfor flore Forneermelfe 
kunne stce, fees tydelig af det. Loven i samme Kapitel anordner em Fattigt 
med en Enke, fom stulle lcrgges at fi arm ag ni o: "efter begges Formue; lag- 
gcs Jord mod Jord, og Are mod Are."

Som et historist og oplysende Beviis paa, at Hiemgivts-Kontrak
ter , faasnart Born avledes, pleiede at forandres til Hcrlnings-Fcellag^ 
kan, blandt faa mange andre, anfores et Exempel af den rroevcerdige og 
smukke Islandste Historie Niåla, hvis Udgave og Oplag nu tilhorer Hr. 
Kammerherre Suhm. Da en vis Marder Gygia stnlde givke sin eeneste 
Datter med en Nordmand ved Navn Rut, og man havde sagt, hvormcget 
Gods Rut til hans Givtermaal var blevet tillagt, svarede Marder, som Bru
dens Fader og Givtingsmand: hon fl<al hafa LX. hundrada, ok fkal 
aukaz pridiungi i pin urn gardi; en ef pit egit erf/ngia, på ikal hel- 
mlngar-felag med ykkur. o: "hun stal have 60 Hundrede, som i din Gaard 

stal

(u) See <thr. IV. Norsse Lov, Mfare-D. Cap. I
(v) See Zydsse Lov, Libt-. III. 43.-
(x) Lhr. IV. Noesse Lov, Giffr. D. Cap. III.
(y) Ser Hag". Adelft. G. T. L. Kvenna-giftiv? Cap. 3. ' ■ 
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skal foreges om en Trediedees. Men faner I Arvinger, dn skal der vcere 
HcrlningS Fcellag imellem eder (z).” Stedet i Niåla er fan meget meere merk- 
vcerdigr, som Brudens Fader var een af Landets lovkyndigste Mcend, og Kon
trakten blev opsat i en Tiid, da Indbyggerne note rettede sig efter de Norske 
Love, saadanne som de af Kong Hagen Adelstein vare forbedrede, eftersom 
dette indfaldr under denne berømte Konges ncermeste Eftermands, Kortg Ha
rald Graafeldö Regiering.

Men forend jeg flippet Ordet Måle, kan jeg ikke undlade her ak an- 
merke, at det i de gamle Love og Skrivter forekommer i tue er end een Betyd
ning; thi foruden det Begreb, Ordet har i Givtermaalshandel, hvorfra de 
Tyüskes vermahlen , Gemahl og Mahlschatz, dos uden Tvivl har sin 
Oprindelse, haver det desuden tvende sttrstilke Bemerkelser, som dog derudi 
komme overeens med hinanden, og med den forste, at de alle betyde en vis 
betinget og belovet Gehalt eller Besoldning. SaaledeS bliver en vis Udgivt, 
som af Tjenestefolk skulde ydes til Pr «sten, kaldet Maia (a); ligesom og cn leS 
Karl, der boer paa Landet uden Skat, og giver ikkun en vis ma'la, eller 
aarlig Afgivt til.Prcestcn, findes nccviiet Mala-Karl (b). Heraf kommer og 
det ellers bekiendte Päfkmäla, Smörmäla, Getafmörs mala (c) etc. 
Meget rimeligt er det, at Kirkens Tienere endog hos fremmede Skribentere af 
den Aarsag kaldes Malman eller Mahelman (d), fordi de skulde have deres 
visse Maia, eller Underholdning af deres Meenigheder. Men Ordet Måle 
haver og i de gamle Skrivter en anden og scecdeles Betydning, da det beteg
ner den Sold eller Gage, som Regentere gave deres Krigsfolk; hvorfore 
Soldater eller befoldede Krigsmcend i Knytlinga Saga o g fa a kaldes Måla- 
menn (e), hvilket Ihre derfore troer at vcrre bestcrgtet med Latinernes mili
tes (f). I denne Bemerkelse forekommer Ordet meget ofte hos de celdre 

Skri-

(z) See Niåla, ed. Hafn. 1772. Cap. II.
(a) See K- Birgers Stadga, givet Helsingerne, i Stockholm, Aar 1297.
(b) I K- Albreehts Stadga, af Aar 1Z69.
(c) See Ihres GlofT. Sviogoth.. ad Voc. Main.
(d) See Joh. Lydii Glofl'ar. Latinoharbar. Lugd. Batav.
(e) See Knyti. S. p. 8-
(f) See Ihres GlofT. ad Voc. Mäln.
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Skribentere, hvor del ikke allene betyder de Penge, Krigsmanden fik af ft tt 
egen Herre, men og ofte den Skar, som til Krigsherrens Underholdning af 
Undersaauerne ffulde betales. Hvortil det Svenske Ledhungs-mala i Helst'n- 
gelaghen (g)z det Angelsaxiffe Male hos Somner (h), det Scotffe Mali, 
saavclsom Malatolta o: Male-Told hos Dtt Cange (i), rimeligviis bør 
henføres.

Har jeg nu i det foregaaende vcerek saa lykkelig, at giere mine Lcrsere 
det begribeligt, hvad de Gamle have forstaaet ved en Kones Mund, Måle 
og Omynd, fem ogsaa faaer Navn af Hiemmegave etter Hiemfærd, vil 
det herefter falde mindre vanffeligt at indsee, hvad Begreb de have forbundet 
med Tilgave, ct Ord, hvis Bemerkelse af den blotte Kontert i Norffe Lov, 
hvor ofte det end udi samme forekommer, dog neppe lader sig bestemme, med 
mindre man for i Veien kan forestille sig det Såregne, hvorudi de Gamle satte 
Forffiellen imellem det saa kaldte Fcrllag og Hiemgave, eller, som jeg tilforn 
i Folge de gamle Love har kaldet det, imellem Male- og Fa'llags-Kontrak
ter. De Ord af'Kong Magni Lagabcrters Guletings Lov/ som jeg til
forn Har anført, hielpe her meget til at opklare Sagen; da Loven der udtryk
kelig siger, at, hvor Feellag ikke var lagt imellem TEgtefolk, der ffulde Konen 
beholde den Tilgave, hende var given, og lyst paa hendes Bryllupsdag; thi 
deraf kan giores den naturlige Slutning, at hvor der var Fcrttag, der fik Ko
nen ingen Tilgave, men ikkun den hende ved Forttags-Kontrakten tilsagte An
deel af Foellags-Boe. Hvoraf da videre folger, at Tilgave ikke havde Sted, 
uden i de saa kaldte Hiemgivts- eller Male-Kontrakter. Dette synes 
endog Sagens Natur at medføre; thi egentlig var Tilgaven ikke andet, env 
et stipuleret Tillcrg til Konens Male etter Hiemgivt, hvilket, naar Misdød 
ffeete hion imellem (k), foruden Konens Male, af Mandens Boe ffulde 
udlcegges til hende eller Arvinger; men dette HiemgavenS Tillag maatte 
nødvendige» og af sig selv bortfalde, saasnart Hiemgivts-Kontrakten ved en 

mel-

(g) See Helfinge-L. Kun. B. Fl. VIL
(h) Vid. Somneri Gloff. A nglo fax.
(i) Vid. Du Gange GlofT. ad Vocem Malatolta.
(k) See C hr. IV. N- L. Gjfft. B. Cap- IV. 
N'ee Saml. IV. B. c
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mellemkommende Fcellags- Kontrakt blev ophcevet; i hvilket Tilfalde Konen, i 
Stedet for Tilgaven, sikulde lade sig neie wed den Andeel af hendes Mands 
Midler, fom hende i Folge den dem imellem nu oprettede Fcellags- Kontrakt 
kunde tilkomme; uanseet denne Fcelligs Andeel nu kunne st aae i et langt ander 
Forhold kil Stervboets Massa, end den af hende i Boer indfsrte Hiemgivt 
med dens Tilgave havde staact. Thi dersom Konen var meget rigere end 
hendes Mand, eller dog havde tilbragt ham cn Hiemgivt, der overgik hans 
svrige Midler, maatte Konen novvendigen tabe, naar hendes Hiemgivr blev 
forandret til Fcellig. Derimod tabte Stervboet ved Forandringen, naar Ko
yen var fattig, og fslgelig hendes Hiemgivr, og den dermed forbundne Til- 
gave, liden og ubetydelig. Ved et oplysende Exempek kan Sagen her giorcs 
fattelig: jeg feetter Stervboets Maffa var 6000 Rdlr., Konens Hiemgivt 
I0OO Rdlr., Tilgaven altsaa, som scvdvanligst, fDcel kil Hiemgivten; 
fslgelig fik Konen i Stervboet kun 1500 Rdlr., da hun efter Feellags-Konrrakc 
kunde tilkomme i Hednings-Fnllag 3000 Rdlr., og i Trcdings - Fcrllag 2000 
Rdlr. Er Stervboets Massa.derimod gooo Rdlr., Hiemgivten 6000 Rdlr., 
og Tilgaven 3000 Rdlr., bekommer Konen efter Fcelligs-Kontrakt ikkun 
4000 Rdlr. eller 2666j Rdlr.; da hun efter Hiemgivts-Konrrakt kunde paa- 
staae 9000 Rdlr., og mister alt fa a ved Fälliger msec end det Halve af den hende 
efter HiemgivkS-Kontrakt tilhsrcnde Mie og Tilgave. I det Tilfcelde, at 
Stervboets Formue ikke strcekkede til ar udrede Konens Male, Umyndiges 
Penge, eller anden paa Boek haftende Gield, skulde Konen efter de gamle 
Guletings-Love miste sin Tilgave, og allene beholde sin Hiemgivt, med min« 
bte Boers Vilkaar vare faa ringe, at Hiemgivten deraf ikke kunde udleegges; 
thi faa maatte Konen finde sig i at miste, endog af Hiemgivten, i Forhold 
med Boers svrige Kreditorer. Ordene ere disse: heldur feal cona parnafc 
tilgiafar finnar, heldur enn peir menn , er fyrr åttu at hanom, enn 
hann fengi hennar; fyrir pvf at engi fkal fer conu kaupa vid an nars 
fe. Nu feal hon hafa heimanfylgiu fina, enn umagi fitt fe; nu er 
eigi fe fva mikit, på miffi fva hvartveggia, fem fiårmegin er til (1)/ 
Efter Hr. PaUs: ^Kone skal heller miste fin Trlgave, fsrend de Mcend skulle 
miste, fom eiede Gods hos hendes Mand, fsrend han fik hende; thi ingen 

skal
(1) See Hag. Adelft. G. T. L. Erfda-B. Cap. 2>
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tilkiobe sig Kone for andres Penge. Hun skal have sin Hiemmegivt, og 
den Umyndige sil Gods. Nu er der ikke saa meget Gods i Srervboen, da 
skulle begge miste, estsom Godset beløber sig til." Herved blev da Male« 
Konens Tab endnu stsrre. Men disse og andre Uleiligheder have og ester- 
Haanden fordrevet Nordens gamle Hiemgivts- eller Male-Kontrakter; i hvis 
Sted det saa kaldte Fcellag cller Fa'llig er blevet indfort, og ved steuere Love 
siadfcrster, hvorved Konens Andeel i sin Mands Stervboe er sat i saadant For
hold med BoetS Vilkaar, der, uden at indrettes ester den indfsrte Hiemgivt og 
dennes Tilgave, altiid bliver ester Omstændighederne det billigste og taaleligste, 
faavel for Enken selv, som for foelleS Born eller Arvinger.

Dette er og uden Tvivl den sande Aarsag, hvorfor man endog i de 
gamle Danske Love intet finder meldet om de saa kaldte Hiemgivts- eller 
Male-Kontrakter; saa man skulle rroe, ardisse, saavelsom den dermed for
bundne Tilgave, aldrig have vceret brugelige i de Danffe Starer. Ligesom 
jeg og tilforn har erindret, at Tilgave, i den Bemerkelst Ordet haver i de 
Norske Love, heller ikke kunde have Sted ved de Svenskes Givrermaal, hvor 
Konerne vel vare Male-Komr, forsaavidt de efter deres Mcends Dod ffulde 
beholde Stres Omynd; men, som de tillige vare berettigede ril deres Lagha- 
thridiung af alle Losere, (thi Jordegods, eller dog de saa kaldte Arve-Jorde, 
bleve ester alle Nordiffe Love aldrig lagde til Fcellig, men faldt tilbage til de 
rette Odelsmcend), saa ffulde bemeldte Lagha-thridiimg holde de Svenffe 
Koner ffadeslose for den i Norge brugelige Tilgave, hvorved denne altsaa 
blev overflodig.

Dog tør jeg ikke saa ligefrem paastaae, at TEgtcffab i Danmark fra de 
allcrceldste Tider alriid har forudsat Fcrlledffab, som den eeneste Grund og Re
gel for TEgtefolkcS Arv; eller at al Løsøre, som paa begge Sider førtes ind i 
Boet, blev til fcelles Gods imellem Mand og Kone, uden Henseende til hvor- 
tneget cller lider enhver havde indfort, om endog den eene havde kun i Mk., 
og den anden 100 (m); og ak altsaa den eene fik ligesaa meget tilbage, som 
den anden, naar Mgteffabek, og der deraf flydende Fcelledffab ophørte (n).

C c 2 Det

(m) See Skcranste L. Libr. I. 7. Arve-B. Cap 1$. og K. Eriks Siellandste 
L. Libr. I. j.

(n) See R. Anchers Dansse Lovhist. !• D- P. 466.
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Det er vansteligt at sige, om bef, Den Skaanste og Siellandste Lov her fast- 
fcetker, har gieldet over det hele Danste Norden, eller allene for Skaane og 
Sielland; ligesom det og kan tages i Tvivl, om det, fom i ovenmeldte Love 
findes forordnet, ogfaa har forbundet hine celdre Tider, eller bor ansees som 
en Forbedring af de seenere Lovgivere, hvorved nldre Anordninger ere blevne 
ophcrvede. Og faalcenge dette ikke er afgiort, kan man ikke med Vished sige, 
omHiemgivt og Tilgave lcengere op i Tiden have vceret ligesaa brugelige i Dan
mark, som i Norge, og ferst maaffee ved den Arverettighed, som Kong 
Svend Tittgestceg tilstod Fruentimmerne, have maattet vige for Fällig, 
som berettigede Konerne til Deeltagelfe i Arv efter deres Mcend, hvorfra de 
ved de forrige Love vare udelukke. Naar man betcenker den Anledning, der 
bevcegede Kongen til denne Velgierning mod Landets Dottre, kan man ikke 
vel andet end finde sig befoiet til at holde sig ncermere til Sapvllis Beretning 
om Sagen (o), end til Svend Aagesens Ord (p); eftersom det neppe kan 
tages i Tvivl, at de givte Koner ved deres Sammenstud ril Kongens Frikie- 
belse, ligesaavcl som de ugivte, have sogt at tilvende sig Monarkens Taknem
melighed; hvorfore man og heller ikke kan fradsmme dem lige Andeel i Kon
gens Naade, eller, med sidstbencrvnte Skribent, indstrcrnke den Arverettig
hed, Kongen stienkede Fruentimmerne, allene kil de ugivte, og forklare den 
fom noget, der ikkun havde Sted imellem Sedstende i den faakaldte Frem- 
Al'V (q). Jeg for min Deel vil da heller med Saro troe, at Kongen 
med denne Naadeöbeviisning har fegt at forbinde sig de givte Koner, ved at 
tilstaae dem en Fcelligs-Andeel i deres Mcends Stervboe, hvorfra de tilforn 
ved de ellers brugelige Male- eller Hiemgivts-Kontrakter vare udelukke; 
hvorved da Hiemgivt og Titgave i Danmark tillige ere blevne ophcevede, og 

asstaf-

(o) See Saxonis Grammar. Hifi. Dan. Libr. X. P. 187. Ordene ere disse: "foemi
nis deinceps participandarum hereditatum jus, a quibus ante le<je repellebantur, in- 
dulfit*  Jeg bebsver ikke at erindre, nt foemina her ligesaa vel kan betyde givte 
Koner, som Sofire. »

(p) Svend Aagesens Ord ere disser ” Mulieribus quoque-------in poferum tribuit,
quatenus foror fratri, de coetero in dimidie familia bercifcunda portione commu
nicaret.” Hvorved Kongens Velgierning bliver indskrænket kil Sssires Arverettig
hed mod deres Brsdre.

(q) See R. Anchers Danske Lovhist. I. D. P. 472.
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afffasseve. Men, ihvorvel dette meget vel stemmer overeenS, saavel med 
Skribentens Ord, som med Omstcendighederne, vil jeg dog her ingenlunde 
forfægte denne ellers rimelige Formodning, og heller igien begive mig til den 
Nsrffe Tilgave.

Her fortiener det da forst at underfeges, om Forholdet imellem Hjem- 
givt og Tilgave nogensinde ved Lovene har vcerct fastsat, eller faadant allcne 
ved en vilkaarlig Aftale og Fordrag imellem Fastemand og Givtingsmand noer
mere er blevet afgiort. Vil man binde sig til Hr. Pauses Oversættelse af de 
gamle Norske Love, maae man her erkläre sig for den forste Mecning. Den 
celdre GuletingS-Lov udtrykker sig denne Sag angaaende saaledes: Mynda 
fkal meyar fe alk, og koma eyrir eyrei gegn, enn eckio fe halft (r). 
Som Hr. Patts vil have det, skak Lovens Mecning vare denne: "Iomfrue 
ffal have saa stor Tilgivt, som akt det Gods, hun bringer ind kil Manden, 
beleber sig til, og skal der komme Hre mod $re. Men Enke skal have saa 
megen Tilgivt, som halvt det Gods, hun indbringer." Efter denne Lovens 
Forklaring ffulde da en Iomftnes Tilgave giore Hiemgivten eengang saa stor 
som den var, men Enkens ikkun tredie Delen faa stor; omendffiont begges 
Hiemgivt ellers var lige. Vel var det her ikke vanffeligt, at indbilde sig de 
Grunde, som kunne have bevorget Lovgiveren tik at forbinde en ulige stor Til- 
gave med en ligcstor Hiemgivt. Man kan i) tittroe Lovgiveren den For
modning, at Jomfruens ægteskab ville vare lcengere end Enkens; hvorfore 
og hendes Tilgave, som et Vederlag for en längere Brug og Nytte af Konens 
Male, maatte v«re (tørre, end den Enken kunde tilstaaeS, for en kortere 
Brug af hendes Medgivt. Thi det bor her vel merkcS, at en Kones Til
gave i den her paaberaabte Artikel af Gulctings-Loven udtrykkelig kaldes 
Gagngiald, hvilken Beneevnelfe, saa besynderlig den end er, dog har sin 
gode Grund i Sagens Natur; da Tilgaven var i sig selv ikke andet, end et 
Slags Vederlag for det Gavtt (gagn) og Nytte, Manden havde havt af sin 
Kones Medgivt, imedens den var i hans Vange, hvilket nu ved Vcergemaa- 
letS Ophcevclfe ffullc af Mandens Stervboe Konen eller Arvinger gotgiores, 
faavidt famme ved HiemgivtS-Kontrakten allerede var stipuleret. 2) Er det 
heller ikke umueligt, at Loven her meener en Enke, der kunne have ftrrkuld 

C c 3 Bvrn,
(r) Ser Ha g. Adelft, Gule-T. JL Kvenna giftir. Cap. 4,
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Born, med hvilke hun ikke havde ffiftet; thi som disse vare berettigede til en 
Deel af deres Moders Formue, saa kunde hendes sidste Mand heller ikke for
bindes til at fvare Tilgaven uden af det halve, hun indbragte, da det ovrige 
tilhsrte hans Stervboe, og kunde altfaa ikke ansees, uden som en uhiemlet 
Hiemfcrrd eller Medgivr, hvorimod ingen Tilgave burde komme (s).

Slig en Interpretation lader sig vel giere, uden hvilken Lovens By
dende om en Enkes og en Jomfrues ulige Tilgave ogsaa synes urimeligt og 
ubilligt; men SpsrgZmaalet bliver dog, om Hr. Paus ogsaa har truffet den 
rette Meening af de Ord, at mynda fe konu, som her skulle vare det sam
me, som at tilstaae hende Tilgave af det hun indbringer; thi hvis han her 
skulle have forfeilet den sande Meening af Lovens Ord, kan man ikke meget 
bygge paa den vilkaarlige Forklaring, som giorcö derover. Saa meget cr 
og vist, ar den Meening, Hr. PallH her rillagger de Ord, at mynda fe 
konu, synes ikke ak rime sig med den Betydning, Ordene have udi lignende 
Talemaader, der forekomme i andre af Nordens gamle Love, f. Ex. i 
Skaanffe Lov: Bonden mynddr liftir konu fin’d en lot bathä i fd och 
i iorth, allum börnom fin um til fdthrinis. — hawir han ey mer dn 
end dottdr wither kunu find, tha mynddr han twa lotdr aff’ hänna 
Möthrinis iorth, fortlii at han dr e man, och mynddr manz lot (t). 
I den Nye Siellandffe Lov: faderen myndar al den iord, lom ko
nen havde faaet, förend hendes fidfle Barn blev födt (u). I disse 
og andre Talemaader kan de Ord, at mynde fin kones Gods, ikke vel vare 
det samme, som at give hende Tilgave, isar da her handles om Givtermaal, 
hvor ingen Tilgave havde Sted. Men ffulle nu Mandens Mynding paa 
disse Steder betyde den Arverettighed, som Manden havde efter sin Kone, 
hvilket vor larde A. Ancher retteligen har indseet (v), saa kan man deraf 
see, hvormeget man kan forlade sig paa det Slags Oversattelser af de gamle 
Love. Meeningen er da denne, at naar en Jomfrus blev givt, og siden dsde 
fra Manden, ffulde hendes ganffe Formue deles til Arv i Hovedloddcr imel

lem

(s) See Lrostetings- Loven, iz Part. Cap. i6.
(t) See Skaanffe L. Erfda-B. Libi-. I. Cap. 23.
(u) See K. Eriks Siellandffe L. Libr. I. 12.
(v) See R. Anchers Danste Lovhist. I. D. P. 71. 98. og fornemmelig P. 469. 
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lem hendes Mand og fcedes Born, saaledeS at Ore blev lignet mod Ore. 
Men naar en Enke derimod blev givt, jfnlde kun hendes halve Formue gaae 
til Deling imellem Manden og fceöcS Bern; hvoraf rydeligen fees, ae Loven 
her forstaaer cn Enke, fom ikke har skiftet med Mandens Srivbe-rn, eller, 
fem det i Iydffe Lov udtrykkes, en Enke, der selv ingen Hovedlod har (*),  
hvilket end ydermecre kan sees af Sammenhængen med det ncest foregaaende 
Kapitel, der udtrykkelig melder cm faadan Enkes Givtermaal og Fcellag (x). 
Af det efterfølgende kan man og siutle, ak Loven ved Mynding her ikke for- 
staaer Konens Rettighed til Tilgaven, men Mandens Arverettighed, da det 
hedder: Mynding fkal vid öllom lutom heimil vera, nema vid tveim 
ein om; ef hon deyr barn laus, ed ur geingur fra hanom foryifolauH:(y). 
o: " Mynding fkal i al Fald vorrc tilladt, undtagen i disse tvende; om Konen 
doer barnelss, eller gaaer fra Manden uforfsrget (uden andres Forsvar)." Thi 
i forste Tilfalde gik Konens Arv til hendes Sloegt, og i det sidste, nemlig i 
tilladelig Skilsmisse, beholdt hun selv sit Gods til egen Underholdning. Her 
overscrtter Hr. Pans Ordene, at gaae fra Manden foryftolauft, ved, at 
gaae fra ham uden given Aarsag; hvilket heller ikke er saa ganske, rigtigt. 
Hertil kommer, at Mynding, om jeg ikke tager Feil, var iscrr, eller allene 
brugelig i Fa'llags-K'ontrakter, som ikke vidste af nogen Tilgave at sige; 
hvilket tildeels kan erfares af ovenanforte Steder i den Siellandste og Skaan- 
ste Lov. At Guletittgs-Loven ellers i samme Kapitel melder om Tilgave, 
gier intet til Sagen; da man veed, at begge Slags Faste-Kontrakter, baade 
Hiemgivt og Fcellag, vare i Norge paa den Tiid lige brugelige.

Man ville her ellers ikke lade sig forlede af den ikke liden Tvetydighed, 
Ordet Hiemgave eller Hiemgivt haver i det gamle Lovsprog; thi derved for- 
staaes undertiden alt det, Konen ved sit Givtermaal tilbringer sin Mand, 
hvad enten det saa lceggeS til Fcellig eller ikke, hvilket aftfaa kan bestaae med 
det imellem 2Lgtefolk vedtagne FMedstkab. Men i Chr. IV. Norste Lov 
faaer Ordet Hiemgave cn langt anden Bemerkelse, hvor det udtrykkelig bety

der
(*)  I Iydsse Lovs Libr. I. Cap. ao. hedder det: Q vænges man i ænkibo, ther 

hauær fiælf houæthlot etc.
(x) See Hag-. Adelfl:. G. T. L. Kvenna gift. Cap. 3.
(,y) See Hag, AdeUt. G. T. L. Cap. cit.
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der det modsatte af Fällig, nemlig den Forste-Kontrakt, som gisr Konen til 
Male-Kotte; om hvilken Hiemgivt man altsaa maae forstaae det, jeq tilforn 
har erindret, at det Slags Fceste-Kontrnkter ikke siden Svend TittgeMgs Tiid, 
eller maaskce aldrig have vcerct brugelige i Danmark; da enhver ellers vced, 
ot Koner her, lig esa avel som i Norge, faae deres scedvanlige Udstyr, som i 
Almindelighed kaldes den Hiemgivt, de bekomme fra deres Forcrldre eller Ven
ner (z). Af de paaberaabte Ord i de gamle GuletlNgs-Love kan man da 
ikke, formedelst Hr. Pauses mislykkede Forklaring, hente nogen Regel for 
Tilgavens fastsatte Forhold til Hiemgivren; man maae da vare sig om andre 
Oplysninger.

I Almindelighed er det ikke utroeligt, at Tilgave i Henseende til sin Stor
hed har vcrret vilkaarlig, og ikke nodvendig behovede at rette sig efter Hiem- 
givtens Storelse. Denne Meening synes endog at sinde noget Medhold i Lo- 
vens egne Udtryk paa ovenmeldte Sled, hvor det hedder: Sil feal giöf konu 
beimil vera, er til hennar var gehn, hverr fem fkilnadur peirra 
verdur (a). □: "til den Gave skal Konen vcere berettiget, som blev given til 
hende, i hvordan de end skilles fra hinanden, (xfte efter Hr. Pauses Over- 
sottkelse, i hvad de bleve forligte om).” Lovens Udtryk giver tilkiende, at her 
meenes Konens Tilgave, og ikke hendes Morgengave; thi denne sidste kan i 
det gamle Sprog ikke kaldes en Gave, der er given til Konen eller mod Ko- 
tien, da denne blev fsrst givet efter Bryttupek, nemlig Hindurdags mor- 
gun; desuden synes Omffrivelsen af Gave, given til Konen, aabenbarlig at 
sigte til Ordet Tilgave. Dette er da atter et Beviis paa, at Mynding her 
ikke kan betyde Tilgave, da Mynding ikke var tilladt, eller som det hedder, 
heimil i enhver Skilsmisse, o: hverr fem fkilnadur hiona verdur. Efter

som

(z) Denne Tvetydighed stikker deri, at Hiemgivt tages undertiden i en i) vidtlsftig 
Meening, om al den Udstyr, Konen faaer fra sine Venner, hvad enten hun for 
Resten træber i Fällig mcd sin Mand eller ikke; hvilken Hiemgivt altsaa kan bestaae 
med FallagS-.Kontrakter, og er det samme, som RomerneS dos profettitin. Under
tiden tages hiemgivt 2) i en omgcre Forstand, Oß betyder alt der, som Konen ikke 
allene haver indbragt i -sin MandS Boe, men Oß ester Mandens Dsd sial beholde, 
hvilket Manden og efter Konens Dsd var pligtig at udbetale til hendes Arvinger. 
Saadan hiemgivt kaldcS i de gamle Love Konens måle, er egentlig Romernes dos 
receptitiOj, og kunde ikke have Sted i FoellagS - Kontrakter,

(a) See Hag. A delft. G. T. L. Kvenna-gifr. Cap. 4.
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som Loven da hiemler Konen fin tilsagte Tilgave, uden at betinge dens fasts 
fatte Sterrelse, faa synes denne allene at have beroet paa Vedkommendes 
Lofte og Tilsagn, og alisaa at have vceret vilkaarlig. Men hvis saa er, maae 
man antage en dobbelt Tiigave, nemlig en vilkaarlig, og en tovmcrsstg; 
thi at Tilgavenö lovmcrösige Forhold til Hiemgivten skulle vcere faadant, at den 
sidste ved den forsteg Tillag blev en tredie Deel stsrre, f. Ex. naar Hiemgivten 
var 60 Rdlr., blev Tilgaven 30 Rdlr., er en Sag, der ved de gamle Norsse 
Love er sar uden for al Tvivlsmaal.

Naar man vil holde det, som Kong Magni Lagabcrters GuletingS- 
Lov melder om Tilgave (b), mod det, som hans Fader, Kong Hagen den 
Gamle i Frostetings'Loven har anordnet, ssal man erfare, at, hvad Son
nen kalder Tilgave, det bliver allevegne i Faderens Lov kaldet Tredings- 
Forogelse (pridiungs-auki (c)), fordi Tilgaven efter Loven ssulde give 
Hiemgivten en tredie Deelö Titlceg; ligesom og de ovrige Norsse Love ere alle 
udi denne Sag med hinanden saa overeenstemmende, at man af diffe eller Hi
storien maassee vansseligen ssal kunde opvise et Exempel paa en vilkaarlig Til
gave; ssiont man derfor ikke reetit ud vil negte, at det jo kan have vieret 
Mandene tilladt, efter egen frie Villie at tilsige deres Koner Tilgaver, stsrre 
eller mindre end den, Lovene fastsatte. Ellers synes det LIV. Kapitel i den 
Norsse Biarkoe-Ret at vcere temmelig afgisrende, og uden Omstoendigheder 
at forbyde al vilkaarlig Tilgave. Her hedder det: ef madur giptir dottur 
fina, eda konu, på er hann gipta fkal, på fkal hinn er eiga fkal, 
fefta hen ni pridiungs-auka å moti heimanfylgiu hennar. Eingi madur 
må aflaga kaupi kaupa um kvenna giptur allar, hvarki karl ne kona; 
enn po at kaupa, på fkal ei hald alt. o: "om nogen givter fin Datter, 
eller den O.vinde, som han ssal givte, da ssal den, som ssal have hende, 
forste hende med TredingS-Forogelse imod hendes Hiemgivt. Ingen maae 
ulovlig Kiob flulte angaaende TEgkessab, hverken Karl eller Qvinde; og end- 
ssiont at Kiebet fluttes, da ssal det dog ikke holdes."

Tit
(b) Ses K- Magni Lagabæt. G. T. L. Arve-B. Cap. III.

(c) See Froftetings-L. den izde Part. Cap. 14.
c Saml. IV, B. D d
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Til den Oplysning, jeg hidtil har sogt at meddele Lceserne, angaaende 
den i Norden fordum brugelige, og i Chr. IV. Norske Love ommeldte Til« 
gave, vil jeg til Sinkning feie denne Anmerkning : At omendjkiom den Nor
ske Tilgave, ved de nu meere fadvanlige FalligS-Kontrakter^ synes her i Dan
mark afskaffet, faa' vil man dog befinde, ar det som i Chr. V. Danske Lovs 
Vte Bog (*)  findes anordner, temmelig ncrrmer sig til den Norske Tilgave. 
Thi den Brod erkod, som Konen efter sin Mands Dsd, foruden hendes Ho
vedlod, her tilstaaeS, er dog i Grunden ikke andet, end et fastsat Tillo-g, 
vel ikke til hendes Male> som i Falligs Kontrakter ikke har Sted, men dog 
til hendes Fcrlligs-Andeel af Mandens efterladte Midler, fkiont den ikke, som 
Tilgaven, bestemmes efter Hiemgivten, eller det, hun i Boet har indfort, 
men efter StervboetS Vilkaar, og Hovedloddernes Antal. Dog er den gamle 
Tilgave i den derpaa folgende 20 §. endnu meere kiendelig; thi her faacr Ko
nen Lov til at frasige sig sin Fcelli^S-Andeel i Boet, imod at beholde det, hun 
felv haver indfort, nemlig sin Hiemgivt, og desuden en Fierdedecl af det, 
hendes afdede Mand haver indfort, faa ar denne Fierdcdeel er her et Tillceg, 
til hendes Hiemgivt, som skal gotgiorcs hende allene af Mandens Midler, 
nden Afkortning i hendes indbragte Hiemgivt; hvilket og fornemmelig karak
teriserede de Gamles Hiemgwtö- eller Male-Koillrakter, og skilre dem fra 
Fcrlligs-Kontrakter ; ligesom og ven i saa Fald udfordrede Specification over 
den Afdoves i Boet indforte, eller siden ved Arv, Gave, eller i andre Maader 
sorhvervede Midler, somi alle Fcellags-Kontrakter var fornoden, i HiemgivlS- 
Kontrakter derimod var ganske unodvendig. Men som det her ikke bliver 
min Sag, at afhandle den Norske Tilgave, uden som en Oldsag, vil jeg og 
gierne troede til Side for vore Tiders Jurister, om diffe maaskce ville have den 
indstævnet for deres Domstocl, hvor jeg ikke forlanger al vare tredie Mand.

(*) See Chr. V. D. L. V. Bog. li. Cap. 19. og 20.

Endelig troer jeg og, at den Tilgäf, som i de Svenske Love findes 
ommeldet, kan ansees for at have vceret noget saadank vilkaarligt og lovet Til- 
lceg til Konens Omynd, som forsaavidt lignede ve Norskes Tilgave, at 
denne, ligesaavel som hunt, ffulle udlægges af Mandens Boe, uden Afkort
ning, enten i Konens Lagha-thridiung, eller i hendes indbragte Hemfylgd; 

fklSNt
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skient de Svenskes Feeste-Kontrakter i ovrigt vare Forslags- Kontrakter, der 
desuden berettigede Konen ril hendes ubeskaarne Fcelligs-Andeel i Mandens 
Stervboe. De Svenskes Widhermund var §ltfaa formodentlig ikke andel 
end det, som Konen i Mangel af disse Tiigaver efter Loven blev tillagt, hvilke 
ogfaa skulde udredes af Mandens Stervboe, fa a fte tut han ellers med sin Kone 
havde bekommet en betydelig Hicmgivt (cl).

Forresten kan man tydeligst forestille sig Forfkiellen imellem det egentli- 
gen faa fatote Mund, Tilgave 03 Hiemgift, na ar man betcruker, at det 
forste, i sin oprindelige Forstand, svarer til Romernes arrha fponfalitia 
(Farstningsgave); den anden tilpberna ('dospropriefic ditto); og den tredie 
til antipherna. Men foruden disse vare og Forningär og Morgengaver 
tillige i Brug, hvilke, som jeg troer, kunne anfecs som et Slags para- 
pberna, eller peculium uxoris, Dont de i visse Tilstrlde kunde mistes og 
forbrydes (*)♦

De VVing'afwer, fom Lovene desuden, ister de celdre Svenske, melde 
om (e), vare Forceringer, hvormed Fastemanden i Anledning af sit Givter- 
maal bestkicnkede sine Svigerforældre, og andre af Brudens Slcegt, kunde 
vel og regnes til et Slags antipherna, dog forskicllig fra Tilgaven, der 
allene tilherte Bruden. At denne Skik i ovrigt er eeldgammel og østerlandsk, 
kan sees af Eliesers Exempel, som esterat have faaet Labans og Betttels 
Samtykke til Rebeccas Givtermaal med Jstmc, paa sin Herres Vegne, for
uden de Forningar, han forte Bruden selv, ogsaa aflagde Hendes Broder og 
Moder med kostbare Forceringer (f); hvilke altsaa efter deres Bestemmelse vare 
i Grunden intet andet, end de i Sverrig og paa andre Steder ved flige Let- 
ligheder fordum brugelige Wingäfwer.

I Anledning af disse her omtalte Wingäfwer maae jeg endnu udbede 
mig Tilladelse, at anfere er Sled af Vastgötha-Laghen, hvor Ordet Win- 

Dd 2 fard

(d) See Oftgöth. L. Gipt. B. Fl. IIL og XV.
(*)  See Waltmann. L. Årfda-B. Fl. XII.
(e) See Wäftgöth. L. Gipt. B. Fl. II. og Oftgöth. L. Gipt. B. Fl. X.
(f) Genef. Cap. XXIV. v. 53.
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fard forekommer i en ligesaa uscedvanlig Bemerkclse, som den, Orbet Hiem- 
færd i den Iydske Lov har fa act. Stedet er ellers dette: Alt tb et fum 
giflFz at Hindradax giäf, ock lyfas a gifFtar qiiäldi, thet är fult fang 
lordar, an winfard ko mb er a Hindradagh, eller fyr, ock eigh annat, 
for an the koma vndir ena Bleo (g). Jeg veed vel, at Winfard paa 
andre Steder i de Svende Love betyder den Gierning, ar en tredie Mand 
paatager sig at voere Megler ved Jorders Salg, fom den der skal indestaae 
Kisberen for, at det der salges er hiemmelt (h). Men her kan jeg ikke see, 
at denne Bemerkclse af Ordet kan have Sted, eftersom her handles om Giv- 
termaat, og ikke om faste Ejendommes Kiøb og Salg; deels synes og saadan 
Megking Herat vare unødvendig, og komme for sildig, eftersom Hindradax 
saavelsom alle andre Gaver sor i Veien, nemlig a gifFtar quäldi, vare af
talte, og ved Haandgivelser fuldkommen stadfcestede. Det lader altsaa, som 
Loven her ved Winfard ikke forstaaer andet, end den i samme Artikel omtalte 
Wingäf, der tilligemed Hindradax giäfwerne, saavelsom den ellers be- 
kiendke Morgengave, skulde betales NKste Dag efter Bryllttpet, da de unge 
Brudefolk havde lagt under et Lagen. Skulle man herndi ikke tage Feil, saa 
kan Ordet Winfard, som her er det samme som Wingäf, give et lignende og 
oplysende Exempel paa, at de tvende Ord, Hiemfærd i den Iydske, og 
Hiemgave i den Norske Lov, kunde voere censtydige. Dog vil jeg i Hen- 
seeride til Ordet Winfard ingenlunde voere paostaaende, men gierne overlade 
det til de Kyndigere at bestemme, hvad derved paa det an serte Sted i Waft- 
gotha-Laghen skal forstaaes, til hvilken Føjekighed, der ellers forgieves neg
tes, man saa meget desheller kan beqvemme sig, som den Bemerkclse, Ordet 
Hiemfærd har i den Iydske Lov, desuden noksom er afgjort og uvaklende.

Efterat jeg nu saaledes har anført alt, hvad jeg troede kunde ttene til 
ot oplyse Ordet Tilgave, i den Bemerkclse, det haveri de Norske Love, vil 
jeg stulte denne liden Afhandling, der ellers var bestemt til deslige foraldede 
Ords Forklaringer, med den Efterretning, jeg kan give, om nogle andre 

gamle

(g) WaftgÖth. L. GIpt. B. FI. II.
(h) See Waftgoth. L. Jordar - B. Fl. II. Confer. Oftgöth. L. Winfbrda - B. FL 

II. etc.
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gamle Ord, hvilke jeg tilforn har berorr, og anseet for faadanne, der kunde 
behove nogen Oplysning.

Hafe t ar forekommer i Kong Hagens Guletillgs-Lov, ligesom og 
i Chr. IV. Norske Lov (i). Hr. Pans forklarer det ved Höibaadsmcrnd, 
hvilket han kroer ar vare Ordets naturlige B.merkclse (k). Man kan og und- 
skylvc ham dcrudi; thi der er ikke altiid saa let, ar sige med Vished, hvorfra 
er Ord ffal henledes i det gamle Norffe Sprog. Hafeti in fing, er sam
menfat, ikke af dar altus, sorn Hr. Pans har meent, men af Har fiub- 
ftant. en Noerpind, fcalmus; efter sin Sammensattelse betyder Ordet 
Hafeti en, der sidder ved Roerpinden, og er altsaa det samme som remex. 
I de aldre Tider kaldtes Skibets heele Mandskab, i Modscettelse med Styr
manden ekler Kapitainen, häfetar, ventelig fordi at Skibets heele Bescekning 
i Nodsfald var pligtig ril ar giere Tiencsie ved Aarerne; ligesom den og af 
den Aarsag var fordeelt i Skibets interfcalmia, saaledes at 3 håfetar gierne 
herte til hver Aare, eller hvert halvt Rum paa Skibet. Dog synes StavN- 
boer eller Stavngiemmcre (proreta) paa de gamle Orlogsskibe ikke at vcrre 
regnede til de egentlige håfetar (remiges)eller dog i del mindste at have 
havren udmerketRang fremfor disse; derfore gisr ogfaa Wastmauna-Laghen 
udtrykkelig ForMel imellem ftambo og afh'ta (1). I de sildigere Tider, da 
man begyndte at bygge Skibene faa hole paa Siderne, ar man med Aarene 
ikke kunde lange Vandet, brugte man, i Stedet for Roerpinde, at flaae Hul
ler paa Skibets Sider, hvorigiennem Aarene bleve forte; Hvilke Huller da 
bleve kaldte håborur. Hår for^-/?/w/^fen Roerpind), forekommer i Edda (rn), 

Grettis-Saga (n), og ellers ofte i de gamle Historier.

Ordet Nocke-frue forekommer i den gamle Stellandae Lov (o), 
hvor der tales om, naar Moder sikal arve lige med sine Dottre; hvilket Til- 

D d Z falde

(!) See Rorske Lov, Ni^be-B. Eap. XXV,
(k) See Hag. Adellt. G. T. L. Ledings-B. Cap. 5. Not. (a).
(l) Waftmanna-Lagh. Manhelg- B. Fl. LXV. og Uplandz-L. Kununx-B. FL X.
(m) Edd. Sæm. Atlamäl in Grönlenzco. Str. XXXV.
(n) Grettis-S. Cap. LII. ed. Hol. 1756.
(o) Libr. I. Cap. IX. og X.
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ftelde ogsaa beskrives i den Skaan^e Lov (p), men nok saa tydelige» i £)|b 
götha-Lagheil (^), ligesom Sagen selv, Navnet KoeKe-frue udeladt, lige
frem findes indfort i Chr. V. Danske Lov (r). Skiont jeg intet sårdeles 
vil indvende imod det Slcegtskab, den bcromte Ihre tillcegger dette Nordike 
Ord, hvis Oprindelse er heel uvis, skulle jeg dog snarere troe det bor henledes 
af et gammelt verbum, at hnika eller hnoka, som betyder, at vige fov 
eller give efter' hvilket og rimer sig med Ordets Bemerkelfe, saavidt Mode
ren i delte Tilfcrlde maatte give efter, eller lade sig noie med lige Net og Arv 
mod Dottrene. Omtrent i samme Meening kalder Hymisgvida Fenris-Ul- 
fen, Midgards-Ormens bnikbrodir (s). Den Bemerkelfe, Ordet Kocka- 
drumb tillcegges i Wa st.götha-Laghen, lader sig og uden Tvang heraf udlede, 
naar drumb ellers forstaaes privative, om den, der uudflaaer sig for at 
have lige Ret og Skiel, eller fom det her hedder, at ganga a legli mcd 
andre (t).

U n n i n g h æ forekommer i Kong Waldemars Siellandske Lov, og be
tyder her de Penge, hvormed Kongens umbæthzman skulde indlose de Ty
vekoster, der vare tinglyste, naar ingen Eiermand indfandt sig inden Aar og 
Jcemlinge, fra hvilke Tyven selv var borlloben (u). I den Skaanske Lov 
synes Ordet at betyde Ejermanden selv til de fundne Koster, og her kaldes det 
winninga-logh (v), som Stiernhielm vil have henledet af nt finda (inve
nire), fFiønt man ikke kan indfee, hvorfor han saa ikke har leest finninga- 
lagh, siden han dog selv har raadet for, hvordan det skulde lcescs. Derimod 
vil Loccenius/ nt det ligefrem skal komme af det verbum at winna ac- 
pu irere, hvilken Oprindelse dog Ihre forkaster, som stridende mod de Reg
ler, hvorefter Sprogets derivata pleie at dannes. Ihre selv synes del bedst 

kan

(p) Libr. I. Cap. 22-
(q) Gipt. B. Fl. XXL
(r) V. B. Cap. II. §. 36.
(s) Edd. Sæm. Hymisqv. Str. XXIII.
(k) Wäftgöth-L. Fornämix-B. Fl. XII. drumb i Ot Iltle BeMtrktlft svaktr til dtt (flttlV 

ske ftipes, J-. reles, ignavus.
(u) Libr. III. Cap. 13.
(v) Libr. VIII, Cap. 3.
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kan henforeS til verbum nt unna, og vis have, nt derved skal forstaaes om
trent det samme, som pan Dansk kaldes Biergelon (x). I Hagen Adel- 
stei ns Guletings-Lov rages Ordet i en, stisnt ikke ganste forstiellig, san 
dog forandret Bemerkclst; thi her belyder det de kostpenge, som nf Eieren 
stulle betales for en bortloden Troels Opbringelst, hvilke kostpenge vare storre 
eller mindre, ligesom Slaven blev greben enten inden eller tiden for den Pro
vinds, i hvilken Ejermanden boede (y). Udi Skaanste Lov hedder det : at 
taka annars mans hion o fn a löpftighum (z). Hvor Loven tillige bestem» 
mer det Slags kostpenge. Udi Wastgötha-Laghen finner det dog meest ty
delig med disse Ord: taker mad her th tal ellar ambut a löpftighum, tha 
fkal lyßi fum lagh fighiä, hin fkal lukä firi vnningiä lagh twa Örä 
i nn an lans, half mark vthän lans (a). Men pan et andet Sted i samme 
Lagh strives det vnnitigiä lagh (b), hvilket nok er en nabenbare Trykfeil. 
Ordet findes og pan fleere Steder i de aldre Svenste og Norste Love, hvor 
det alligevel beholder den Bcmerkelst nf Lostpenge for opbragte Trcrlle eller 
Tyvekoster, fra hvilke Tyven var crltet (c) og nndromt. I mit Exemplar 
of Gttletings-Loven, fom lader til nt vcere temmelig rigtig streven, og har 
tilhort sal. Gehcimeraad Llstdorph, hedder det undingia laufn; hvilket 
uden ni Tvivl er det rigtigste, da undinge dog ikke kan betyde andet, end 
en undloben eller nndromt, dannet af den bekicndte Partikel undan, ligesom 
foringe eller Formand nf Partiklen for, duxD aufpex. Udi Landslaghen 
stgeö en Deserteur at ryma vndan konungs baner (d). I den Svenste 
Biarköa- Rattan hedder det: Wærper piufwær fangin med ftild, oc 
kom bær i Stupugrewæns hus oc i Stapfins jarn. Stupugrewæn a 
gomæ han, alt pær til hans rætar giörs. Lapær han han vndæn rymæ 

fyr,

(x) See Ihres GIolT. Sviogoth. ad Vocem Unningia- Lag.
(y) See Hag. Adelfl. G. T. L. Leyfings-Lög. Cap. 12.
(z) Erfda-B. Libi-. VI. 12.
(a) See Wäflgö'tha-L. Thiuwa-B. Fl. XVIII.
(b) Wäflg. L. Thiuw. B. Fl. XV.

(c) De Orb, at alte cn Tyv fr« fine Koster, forekommer paa sidstanfstte Sted i 
W a fl go th a - Laghen.

(d) Sre Carl. IX. Swer. Landz-Lagh. Konungs-B, Cap. XVIL 
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fyr, pa giældæ fin Hals, for pæs Hals (e). Ligesom og en kommende 
Tyv, hvilken i Sttdermanna-Laghen kaldes Rynthiuf (f), eller en undls- 
ben Trcel, aldrig kunde faae et meere naturligt og passende Navn, end Un
dinge, fugitivus, hvorved alle hine Underssgelser om Ordets Oprindelse kan 
spares. Del lader ellers ikke ril, at Hr. Pans har havt synderlig Begreb 
om Sagen, eller villet forstaaeS, naar han saaledeS oversetter Ordene i Gu- 
letittgs-Loven: Nu ef hann tekur han (præl man ns) innan landz, oc 
utan lag a varra, på å få halfa ni örk er hann tekur. Ef han he vir han 
i höp t um heim, på å hann undingia lau fn, enn ellar eigi. o: "men 
tages han i Landet, men uden vort Lagdomme, da ffal han have en halv 
Mark, som lager Troellcn; men haver han ham i Hefte hiem, da skal han 
have Betaling for han bandt ham,, men ellers ikke (g)."

Der Orb Gylvin er eet af de meget sieldne, som det og bor vcere; det 
forekommer i Kong Hagen Adelsteins Gttletings-Lov, i den Balk om 
Tingbud udi det 8de Kapitel, som handler om Nid. Lovens Kontext viser 
udtrykkelige«, at del skal vcere eet af det Slags Ord, som i de gamle Love 
pleie at kaldes Ogvedins- eller Fuldrettes-Ord; og uden Tvivl bor Gylvin 
regnes til det grovere Slags af disse, siden det ikke kunde affoneS med Boder. 
Den Oprindelse Hr. Pans vil have det tillagt, hvorefter det skulde sige saa 
meget som Gyls- Gylters- eller Gylves-Ven, vil jeg lade staae ved sit 
Vcrrd, da det ikke lader, som OrdetS Betydning har vcrret Oversetteren be- 
kiendt (h). Dog synes mig rimeligt, at Gylvin kommer af ar gilia, adul
terare, fom findes paa adskillige Steder hos de Gamle (i), ister i de Sven
ske Love. Udi Dale-Laghen faaer en Hoerkarl eller moechus Navn af 
Giälmadir (k). I Uplandz-Laghen (1)/ ligesom og udi Wastmanna- 

Lag-

(e) Vid. Cap. X. §. 7.
(f) See Suderm. L. Thiufwa-B. Fl. XI.
(g) See Hag Adelst. Guletings L. FrigivelscS-L. Cap. 12. P. 85. T. I- ved H. paus.
(h) See Hag. AdelfL G. T. L. Thingbud. Cap. g. Not. (c).
(i) Vid. Kroka - Refs S. Cap. XII. oa XIII. ed. Hol. P. 62» 64- Confer. Dale-L« 

Gipt. B. §. 9.
(k) Dale-L. Gipt. B. §. 12.
(l) Arfda-B. Fl. V.
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Laghen (m) er Giolfkaper amor illicitus, og i Dale-Lag hen, Mailhel- 
gis-B. kalves Utugt Giolfämi (n), hvormed der Dan^e Ord Geil/ falax, 
synes beflcegtet. Det Norske Gylvin er derfor efter mine Tanker een af Det 
Slags Bebrejdelser, som i de gamle Love kaldes fyrnar-ord (o), omtrent af 
samme Meening, som det VÜ'gilian^e: Novimus et qvi te, tran verfa 
tuentibus hi reis, Et qvo, fed faciles Nympha? rifere, facello (p). 
Det synonymiske Udtryk udi Wastgötha-Laghell er og dermed fuldkommen 
ovcrecnftemmcnde: Madher fardh thik; Thu kodh han (q). Man skulle 
ellers snart troe, at dette Slags smudsige Beskyldninger have i de eeldre Ti
der passeret for Vittigheder, hvilket kan siutteö, deels af den temmelig fuld- 
stcrndige Fortegnelse, de gamle Love have meddeelt c S over desiige Ord, deelS 
af den morsomme Samtale imellem Erik og Gotvara hos Sapo, der fielt» 
delig nok falder i samme Smag (r).

Ö m e 1 sortiente ikke ak seettes paa Liste med de uforstaaelige Ord, hvis 
det ikke ved Talebrugens Foranderlighed var blevet faaledes vanskabt, at dets 
Bemerkclfe derover havde tabt sin Tydelighed. Ordet forekommer i Ehr. IV.

Lov, hvor det efter Kontexten betegner omtrent det samme, som 
fiölmede, d: saadanne Ord, hvorved andre tillcegges Bebrejdelser eller Be
skyldninger, der angaae og forncerme deres gode Navn og Rygte (s). Rime- 
ligviis har Ordet fra Begyndelsen heddet ormæle, i Meeningen det samme, 
som Rumtalenhcd, thi orordur betyder i det gamle Sprog en der er fri- 
talende; men Tiid og Brug have nu omskabt det til Ömel. Af saadanne 
udartede Ord har man ellers en utallig Meengde. Saaledes er oqvedins- 
ord blevet til Ussvems-Ord; at upyrma til ufoVUtC (t), hvilket og Ihre 

selv
(m) See Waftmanna-L. Årfda-B. FL XII.
(11) See Dale-L. Manhelg. B. §. z i.
(o) See Wäftgöth. L. Rätlofa-B. Cap. X.
(p) Vir g. Bucol. Eclog. III. v. Z. 9.
(q) See Wäftgöth. L. loc. cit.
(r) See Sax. Gramm. Rift. Dan. Libr. V. p.
(s) See Lhr. IV. tlorfte Lov, Mandhelge-B. Lap. XXI.
(t) See Ihres G lo ftar. Sviogoth. ad Voc. Mifsf.rma.
nve Saml. iv. B. E e
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selv erkienderz thrælbard i Jydffe Lov (u) til trcelbaaren i Chr. ;V. 
Danske Lov (v), hvorved den Forffiel imellem al berie ferire, og at 
bære ferre, er bleven saa ukiendelig, at man snarere ville kalde den træb 
baaren, der var avlet af cn Træl / end den, som var bleven flaget og mis
handlet som cn Træl/ hvilket dog skal være Orders Bemerkelse paa det 
anforte Sted i Loven. Imidlerliid har dog Ordet Ömel skaffet os det ver
bum at ymle eller omle om Noget, muffitare, rumor es fpur gere. Sam
me Ski ebne have Ordene Fiær foiling (x), Fyldingsmand (y)Styre
humle (z), med saa mange andre, været underkastede. Det Nordiske Lov
sprog har da og erfaret Sandheden af Horahes Ord:

Multa renafcentur, qvæ jam cecidere: cadentqve, -
Qvæ nunc funt in honore vocabula, fi volet ufus, 
Qvem penes arbitrium eft, et jus, et norma loqvendi.

(u) See Iydsse Lov, Libr. III. Cap. 32.
(v) See Lhr. V. Danske Lov, VIte Dog. VII. Cap. 9. Art.
(x) Vid. Lhr. IV. Norske Lov, Landsleye-B. Cap. XXXV.
(y) See Hag. Adelft. G. T. L. Ledings-B. Cap. 12. Ordet hedder ellers i den 

gamle Text nf bemeldte Lov filungur.
(z) See Ilag. Adelft. G. T. L. Ledings-B. Cap. 5. Det rette gamle Ord cr ftyris- 

hamla.

Trykfejl.
Side 171. Linie 29. Lovgiverers, læs Lovgiverens. 
----  178. ---  14. Registeret, læs Registret. 
---- 181. ---  22. Hiemfahrt, Lre Heimfahrt. 
—— 212. — 17. et Lagen, læs eetLagen.

Beffri-


