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Trende betydelige Trykfeyl
udi

A. Hvitfelds Beretning om det Sclaviffc
Opror 1066.
rettede ved

Bernhard Möllmann.
I^ogtrykker-Konsten, ffisnt yngre^end Skriver-Konsten, maa vel tilstaaes
fine Fordeele for samme. Er Skrift kanv nogle rusinde gange paa eengang
aftrykkes og adspredes hele Verden over. Man haver nu ikke saa stor Aarsag
at srygre for, eet og andet got Verk ffulde odeleggcs ved Ildebrand og andre
ulykkelige Tilfcrlde. Man kand ved mindre Bekostning forskaffe stg en maadelig
Bog-Samling m. v.
Men Bogtrykkeriet medbragte og sine Uleyligheder. Andre maae tale om
andre; Jeg vi! ikkun holde mig til det eeneste, jeg ved denne Afhandling sigter
til. De Vildelser, som under Trykningen indsniger sig, staae strax paa ligesaa
mange Steder, som man aftrpkker Exemplarer, og foraarsage saa meget desstorre Forvirring, som desfleere Lasere derved forfares.
Munkene med andre, der indtil Bogtrykkeriets Opkomst giorde det til en
Deel af deres Forretninger at afffnve Bager, glemte ey heller at glare denne
Indvending. Man merker nok, de got Folk ey sigtede saa meget li! den almin
delige Nytte, som deres egen Fordeel, hvori den nye opfundne Konst giorde dem
et merkeligt Skaar. Jmidlertiid kand man ey heller sige, at dcres Advarfeler
giorde ingen Virkning. Mueligt da komme de Tiders Bogtrykkere til at tage sig
saa meget, meere i agt. Vifter det, man finder de celt Ile trykte Bager for den
storste Deel at verre meget accurate. Dog dertil komme og andre Aarsager.
Ingen, som allene havde igiennemlobct Dr nederste Claffer i Skolerne, fik •
i Begyndelsen Lov til at bemoenge sig med en Konst, kronede Hoveder hoytagte,
de, og l«rde Mccnd billig ansaae for et beqvem Middel til Videnffabernes Be
fordring. Anseelige Gejstlige, offentlige Lcerere ved Academierne, og andre
lcerde Mcend undfloge sig ikke for aNegge Haand med paa dette Verk.
De
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Dr fsrste fulgte deri Sixei Ruflingers Exempel. "Han var Den forste-, ver
"i Neapolis 1471. visede, hvorledes Boger ffulde trykkes. Kong Ferdinand,
"mcd den hele Neapolitanffe Adel, holdt derfor meget af ham. Kongen selv
"tilbod hani endog ofte Bispestole og andre anseelige Værdigheder. Men denne
"arwDige gamle Prcrstemand foredrog sit Ferderneland for alt saadant, og
"kom iglen til Strasburg." Saa ikriver Jac. Wimphelingius, der levede paa
samme Tud, om hannem in Epit. Rer. Genn. c. 65. udi Sim. Schardii Script,
Rer. Germ. Tom. I. p. m. 396.
Johannes Oporinus blev af en Profefior Lingvæ Græcæ i Basel Bog«
trykker sammesteds. Jodocus Badius Afcenfius, af hvis Preffe Saxo Gram
maticus forst kom for Lyset i Paris 1514., havde i Lyon holdt offentlige Fore«
lcesniirger baade i Det Grcekiffe og Latinffe Sprog. Eo at glemme Povel Reffj
som efter Erasmi Vindingii Beretning Acad Hafn. p. 59. ey allene var Cano
nicus her i Kiobenhavn, men og i Aaret 1508. Reétor Univerfitatis; og for«
modes at voere den samme, om hvilken man bag ved Mi 11ale fecundum ufum
Ecclefiæ Nidrofienfis læfei’felgenDe: Impreflum Hafnie arte Magiftri Pauli
Reff ibidem Canonici ac fanéliffimi Domini noftri Pape ad titulum Nidrofienfis ecclefie accoliti Anno Domini MCCCCCXIX. die vero XXV.
Maii.
En Aldus Manutius i Venedig, en Johannes Frobenius i Basel, en
Sebaftianus Gryphius i Lyon, en HieronymusCommelinus i Heidelberg, en
Federicus Morellus og De rrende Stephani Zobertus, Carolus og Henricus,
i Paris og Genff, vare alle Bogtrykkere og alle grundlcerde Meend. De op«
lagde de berommeligste af de Gamles Skrifter, og fammenssreve selv nye, dereS
Navne til evig Berommelfe.
Som Bogtrykkerne, saa ogsaa Correäiores. De lcrrdeste Mcrnd fandtes
villige til at rense Ukru'det as Den Jord, man havde udftek til Studeringers
Serdeland. Af hvor store Mcrnd betiente sig ikke Aldus Manutius t Venedig
til samme Forretning i sit Verksted? afen Marco Mufuro, af enErafrnoRotterodamo. Mufums var Erkelnsp i Maivasia, dog haver denne Værdighed
giort ham mindre bekiendt for Efteralderen, end hans Lcrrdom og Fortjeneste i
Henseende til Studeringer. Den store Ergsmum kiende alle.
Robert. Stephanus holdt ikke een e lierto, men hele Ti lerrdeMcrnd daglig
i Huset ril sit Bogtrykkeries Forfremmelse. Hans egen Son, Den beromte
Henr. Stephanus kalder dem Decemviratum quendam literarium, og siger
videre om Dem, in Epiftola ad Paulum filium: "Nogle afviste ti la'rde, og
"tilveels meget lcerde MMd, havde med Correéturen at bestille —Som de
"vare komne fra adskillige Lande, og hver havde fit Sprog; saa betiente De sig
U 2
"af

iz6

Trends betydelige Trykftyl_ _ _ _ _ _ _ _

"af der Latinske ligesom af en almindelig Tolk imellem sig. Og saa blev intet
"andet end Latin daglig talt over Border, hvorved hele Huser vennede sig ti!
"samme Sprog." S. Theod. JanlE ab Almeloveen de Vitis Step ha nor um
p. zr.
Andre Bogtrykkere, som just selv ey vare komne saa vidt i Læsning'og
Studeringer, vare dog saa fornuftige ar de ligeledes betieme sig af de lcerdeste
Correäeurs, De kunde sinde; f. E. Ulric Han i Romas Joh. Ant.Campano;
en Mand, der uden Modsigelse var een as de anseeligste iblanr dem, der i der
femtende Seculo hi alp Studeringer paa Fode, og derved sortiente ar blive Bisp
fyrst i Corrone og siden iTcramo.
Fleere larde Correctores, som Joh. La learis, Sigifm. Gelenins, Nie.
Gerbel i tis, Franc. Raphelengius, Frid. Syiburgius ni. f. finder man hos Joh.
Com. Zehner udi Correctorum in Typographiis eruditorum Centuria No
rib, J? 16.
Der var de ældre Bogtrykkere ey allene om ar gi ore ar være sekv lcerde, og
at bolN tovDe Correéleurer: Deres Omhyggelighed for ar besorge alting paa
der alleraecuratestr gik endnu videre. Tvende Exempler kand være nok ril ar
vise Der.
Aldus Manutius forsikrer selv udi Fortalen til Platonem, der giorde ham
saa ondt, hvor han, al sin Opmerksvmhed uagtet, endnu fandt nogle Trykfejl,
at han for hver gierne ville lagr en Guldpenge, havde han derved kunde faaer
dem bort, Theod. Jan don ab Almeloveen beretter L c. p. 41. om Rob.
Stephano, at han efter den sirdvanlige Correéture pleyede at opstaae hvert Ark
hist og her i Gaderne, og tillegge Præmier for enhver, der endnu kunde finde
nogen Trykfeyl.
Gyldene Alder! der var ilde, folgende Tiders Bogtrykkere ey vare af stim,
me Sindelav, og kunde vise samme ZLdclmodighed. Desværre dette begyndte
oghivfttog her ar staae feil. Folk vare nu ikke meere faa villige, som Franhmcrndene fordum, da Joh. Fault bragte dem de forste trykte Bibier. Defiges
at have ber-'lr ham Stykket, om ey fuld saa dyrt, dog nesten ligesaa got, som
Codices Manufcripti havde kostet.
Jo fieere, T"d efter anden, befartedr sig med Bogtrykkerier; jo storre blev
Bogernes Tal, jo vansseligere deres Afsættelse 1 jo mindre deres Priis. Bog»
trykkerne saar sig ofte tvungne til at overlade deres Oplag til Bogforerne, der
og ville levr. De kunde nu til Nod neppe bestride de Omkostninger, svmderes
Formænd vare i Stand til ar overkomme.
Med Fordeelen faldt tillige Anseelfm, Konsten tilforn havde vcrrek udi,
sira længe velstanden endnu faldt i Oyneue. Da der i begge Henseende ey stort
meere
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meere var at vente, begyndte de Lerrde ar omsee sig efter bedre Vilkaar, end af
den bare Presse formodentlig kunde ventes.
De lcerdeste Correclores holdt vel noget kerngre ud. Dog fulgte de med
Tiden ogsaa efter. Efterhaanden femme ofte andre i deres Stev, der neppe
kunde ansees for Halvparten faa lerrde. Disse, fom de efter Bogtrykkernes Vilkaar ikkun maadrligen afiagdes, forbleve ey heller längere derved, end deres
trangende Omstemdigheder nodvendigen udkravede.
Det faldt alrfaa dybere og dybere, saa Henr. Stephanus fandt sig allerede
i Aarrt 1569. befoyet kil at udgive Artis Typographicæ Querimoniam, de
illiteratis quibusdam Typographis, propter quos in contemptum venit.
Jblant andre hairs Ord ere omtrent disse: "Hvad vilde vel den gode Aldus nu
"sige, om han stod op iglen, og saae Bogtrykkere i fit Sted, der for den ftorste
"Deel ey forstaae andet, end ar stille en hvid Pagina fra en sort? — Ja hvad
"ville ikke en M. Mafuras, en Joh. Lafcaris — ryste med Hovedet, om de nu
"fremstak det af Graven, og saae Folk, der alleneste forstaae tre Latinste Ord,
"og ligefaa mange Grerkiste, at betroet Correéluren af de beste Skribentere i
"begge Sprogene? — Jeg haverfelvkiendt eeniblant dem, der bar sig gruesome
"ad at corrigere. Allesteds, hvor han fandt det £)rb procos, pidstede han del
"ud, og satie porcos i steden — thi porcos kiender jeg nok, sagde han , og
"veed, det er et Slags Dyr; nun procos troer jeg ikke, bemerket enten Dyr ester
"noget andet paa Latin. Jeg vil derfor heller satte et Ord, jeg kand vare
"vis paa er tik." 1. c. p. 140.
Dl Uvidenhed siog sig ofte en uforsvarlig Skiodesloshed. Dette opfyldte
hele Beger fta Begyndelsen til Ende med Trykfeyl. Merkede end Vedkom
mende saadant; saa var der dog ikke den ZEdelmodighed i dem, som i nogle af
deres Formand. Bogtrykkerne t Kaaber- og Jern-Alderen vidste bedre, hvortil
deres Guldstykker duede, end at give Correéteurerne dem, for at udstryge
Vildelser.
Jofephus Juftus Scaliger kunde forben glade sig ved at fee, hans Faders
Exercitationes Exotericas adverfus Cardanum de Subtilitate vare meget vel
trykte i Paris. "Derer ingenFcylderi," heder det in Scaligeranis p. 216.
Dm larde Bogtrykkers Chrift. Wechels Oplag rofes i Almindelighed for at
have varet saa correct, at man undertiden ikke fandt to Feyl i en heel Foliant,
siger P. Bayle Diction. Tom. IV. p. m. 2862.
Derimod sandt man siden i langt mindre Formater ikke to Vildelser allene,
men ofte en Tilgift af to gange to Blade betyngede med bare Trykfeyl; ja,
hvem stulde ttoe det, undertiden og meere end to gange to Ark. Rob. Bellarminus fik i Sinde at besorge u itye Oplag af sine Skrifter, som stulde vare
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meere correél end de forrige. Di den Ende leverede han Forliggeren i Vene
dig en Copie, hvori ikke fandtes en eneste Vildelse. Men hvad? Ulykken, Man
den tinkre fit ville undgaar, faldt han midt udi. Han maatte ester Bayles Be
retning 1. c. Tom. I. p. s or. udgive en Recognitionem Librorum omnium
Rob. Beliarmini, hvvrudi han fatte et Corrcdorium > fom hmvisede til alle
Feylene i denne Edition, og samme udgior ikke mindre end 88 Paginas; det er
fem og et halv Ark, siden Skriftet er trykt in Oétavo til Jngolstav udi Aaret
1508.
_
Dm Lvkicrbne, Bogtrykkeriet var underkasted udenlands, haver samme
ogsaa fordum undergaaet i Danmark, siden den Did Konstcn sammesteds be
gyndte at oves. Man veed, at dette ikke steede forend imod Enden af det fem
tende Seculo; Men Joh. If. Pontanus vilde vide endnu meer, det han dristede
sig til at foregive Hift. Dan. Lib. X. p. 621., at over live Aar forher en indfod
Danst, ved Navn Nicolaus Jenfen, uden for sit Ferderueland, havde giort
sig meget fornem, og forhvervet sig stor Berommelse formedelst denne Kvast.
Hans Ord ere disse: Memorabile eft hoc tempore (nemmeligen A. 1442.)
artem Typographicam excoli apud Germanos coeptam, ac editis praecla
ris paflim voluminibus inclaruiiTe primum Orbi. Et inter cæteros ejus
autnores inventoresque cum alii Laurentium Cofterum, Harlemenfem,
alii Johannem Guttenbergium, Argentinenfem ac Moguntinenfem alii,ut eft,
fere quifque nationis ftudiofus ac admirator dilaudent ac celebrent, haud
debet omitti, qui ipfi Je nomine Danum prodit, Nicolaus Jenfen, quem
Gallicum alii faciunt. Hic initio præftantiffimæ hujus artis celeberrimus
fuifle apud Venetos typographus memoratur. Et extat ac commendatur
praecipue ejus Plinii Naturalis Hiftoria elegantibus, ut tum res erant, typis
excufa fub annum Chrifti, qui fequetur, 1472, elapfis ab hoc, qui fupra
eft politus, annis circiter triginta. Saavidt Pontanus, og jeg vilde, at
denne lcerde og berommelige Mand hellere havde ladet alt dette reent borte; saa
urigtig og uefterrettelig er det eene hart ad med det ander. Thi for det forste vilde der
hore meget kil saa noye at bestemme Bogtrykkeriers allerforste Begyndelse, fornem#
meligen den Bid, han levede udi, fom andre giere nogle Aar yngre, og atter
andre ligefaa meget celdre. Dernast var dec i^e Guttenberg, som Scrasburgerne paastaae, ar have lagr Grundvolden til Konsten hos dem, men famme
hedre Joh. Mentel eller Mentelin; og det er dem fra Mayntz, der stride for
Guttenberg, fom deres Landsmand. End videre den Utidige Kieelenhed og
Nidkierhed, han bebreyder andre, sorderes Fvdesteder, salder han oyensynlig
selv midt udi, i det at han derved loed sig forleede til at forøge fine berømmelige
Landsmeends Tal med en Person, ver ester al Formodning aldrig engang havde
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siet Danmark. Roesen selv, samme Person visseligen sortiente, drives hoyere,
end Sagen ndkrcrvede; lhi at vcere Ophavsmand dier. Opfinder af Bog»
trvkkcr-Konsten er eet, og et andet at have varet med iblant de forste, der
evede samme paa et vist Sted: D" forste kunde neppe siges om den Mand,
her handles om; men vel det sidste, i Henseende til Venedig, hvor han boede
omtrent 1470. tillige med tvende andre Bogtrykkere, som fra Tydstlandvare li
geledes komne didhen. Endeligen er det vel faa, at det Navn Jens er, og fra
Arrildsmd haver varet meget gangse udi Danmark; men det er ikke mindre bekiendt, at baade Norge og Sverrig havde ligefaa godHavd derpaa. Folgeli
gen, om end Slutningen stulde gjalde, i hvor svag, den er; saa bleve dog disse
tvende sidste Riger ikke mindre berettigede til at tage Deel i Nicol Jentens For»
tjeneste, end det forste, ey at tale om Holland, Engelland m. v. som vgsaa lige
ledes kunde opregne meere end een, endogsaa meget Larve, af dette Tilnavn.
Og hvad behoves meere Beviis til at golgiore det, Pontanus gjorde sig faa
svrgiavesUmag for at igiendrive, end den Venetianiste Bogtrykkers eget Vid
nesbyrd bag ved just samme Plinius, her tales om med saa stor BeronrMelse :
Venetiis per Nicolaum Jenfon Gallicum. 1472? Jeg tanker, Manden vidste
vel selv best, hvor han horde hjemme; og vender mig derfor, uden videre al
spilde et reneste Ord om denne Frantzmand, tilbage ti! de Bogtrykkere, vi uden
Modsigelse have (torfte. Rettighed at holde os ti!, for saavidt de visseligen giorde
deres Beste til at forfremme Bogtrykker-Konsten inden for Fadernelandets
Grandser.
Den forste iblant dem bliver vel Steffen Arndes-, og Slesvig det Sted,
hvor han indrettede sit Verksted; thi saaledes heder det udi Miffali Slefvicenfi,
som iblant faa mangfoldige andre Raritater findes udi Hans Hoygravelige
Excellences, vor dyrebareste Præfidis, ligefaa talrige som kostbare Bibliothek:
MiiTale fecundum Ordinarium & Ritum ecclelie Sleswiceniis feliciter ex
plicit. Per illuminatum virum dominum & magilhum Jacobum Horftman
facre theologie baccalarium formatum fumma cum diligentia examinatum
emendatum & correctum, lmpreffumque in Slefwick ad laudem dei. Arte
& ingenio Stephani Arndes. Anno domini M CCCCL XXXVI.
Han kom fra Tydstland herhid; ligesom Gottfried af Ghemen og Matth.
Brand, de forste Bogtrykkere udi Kiobenhavn og Ribe. Ikke desmindre vare
de Bvger, som komme fra deres Presse, temmeligen tilforladelige, endogi'aa i
det Danste Sprog; uden Tvivl fordi de Danste Larde, fom paatog sig Correéturen, giorde sig en TEre af, samme paa det b-.fte at besorge. En Deel af
deres Eftermand siravel paa forbemeldte Steder, som udi Rostilde, Nyborg,
Viborg og Aarhus fandt deres Regning ved at vise famine Vindstibelighed:
Me«
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Men efterår Dette ligeledes begyndte hist og her ac aftage; Saa fandt man Tiid
efter anden Aarsag nok, her saavel som andensteds ar klage over Trykfeyl og
Vildelser udi en Deel Skrifter, her vare komne fra Pressen.
Der overlades andre ar ponft paa andre; Jeg agter denne gang ikkuns ar
Holde mig kil den berommelige Arrild Hvitfelds Danmarkes Rigis Rr^nike.
Enhver veed, famme kom forst for Lyser in Qyarto her i Kisbenhavn imod En»
den af der fextendr Seculo, og sammesteds iglen blev oplagt in Folio 1652.
Den forste Edition holdes for den accurareste; man behover og, til herom ar
forvisse sig, ikkuns ar kaste Synene paa de Trykfeyl, der findes opregnede ved
Enden af den in Folio: De udgior fulde fem og en halv Side, med tre Af«
deeiinger paa hver. Men lad nogen endnu komrne og forlade sig paa denne
Anviisning.
Jeg rilstaaer gierne, Feylene ikke alle ere af lige stor Vigtighed. Blanr
de betydelige agter jeg for ncerverrende alleneste ar rore ved rrende, hvilke findes
uden nogen Forandring i begge Oplagene; i der forste Tom. I. p. 179. i det
ander Tom. I. p. 85. De ere alle af den Beffaffenhed, ar jeg ikke troet, no
gen fordristede sig ril ar strive en eeneste af dem paa Forfatterens Regning, med
mindre man tillige vilde vare saa ublue ar sige, denne store Mand ey forstod
Latin. De bor alleneste tilregnes deels Bogtrykkeren, deels den, sombesorgede
Correéluren.
Sagen angaaer den Forfolgelse, der udi Aarer io6§. udbrod mod de
Christne i Sclavernes Lande; Et strekkeligt Opror, hvori Fyrsten Godefchalk,
der havde viist sig saa nidkier for ar forfremme Religionen, blev ihielstc^en; en
Deel Særere med andre Troens Bckiendere henrettede; Hamborg saavel som
hele Srormarn og Holsten nesten odelagde.
Hvitfeld havde meere end een Aarsag ril ar indfore disse Ting i sin
Danmarkes Kronike. De Danffe og Sclaverne vare Naboer, som ideligen
laae i Striid med hinanden: Fyrst Godefchalk havde en Kongelig Danst
Princesse til Gemahl, der ogsaa udstod meget i Forfolgelsens Tud: Den hele
Danste Gejstlighed stod endnu under den Hamborgste Moder-Kirke; Ulykken
rekkede heel ind i der Slesvigste, odeleggende Byen Slesvig selv i Grund og
Bund m. v.
Han haver anforr alr dette af de rette Kilder, og saadanne, som han
uden Skam kunde citeret, havde det stedse vcerer Mode i hans Dage. Han
haver taget alting af Alberti Stadenfis Kronike; Albertus Stadenfis igien sir
af Helmoldo og Adamo Bremenfi. Adamus Bremenfis levede paa samme
Tiid: Han kom endog til Bremen kort efter Dette Opror steedle, og altsaa var
i Stand ril ar give de tilforladeligste Efterretninger derom. End meere! Hvitfeld
haver
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haver fulgt Albertum Stadenfetn nesten Ord for Ord; folgeligen kand jeg med
Les fuldkomnere Forvisning fordriste mig til at rette omtalte Feyl.
Den forste tresser een paa de Tider lige saa anseelig, som i vor Tnd ubekiendt geistlig Mand ved Navn Johannes. Beretningen om ham i Hvitfeld
staaer saaledes: Johannes ogsaa en gammel Bisp i Meklenborg, af Lyst
til Vandring, reiste af Skotland og kommer til Lanre-Saxen, blev
saare venligen annammer af Lrkebijpen, oc ikkelcenge derefter blev hand
af hannem sar i Sclaven ril Fyrst Godestalk, og ravede hos hannem
sin Tnd, d-bte der mange tusinde fedninger, oc blev derfor stnTroes
Bekiendelses Skyld i Lante»Mek!enborg med Rnippel stagen ni. v.
Hvem dette lceser, er jeg forsikret om maa tcrnke, denne hcederlige Mand
var forst Bisp i Meklenborg, og siden, af Lyst til Forandring reyste over til
Skotland, fra Skotland igien tilbage ril Saxen, derfra til Sclavernes Fyrste,
og endelig efter Godefchalks Dod til sit forste Bispedom i Meklenborg, hvor
han blev omkommen.
At dette Begreb er urigtigt, kiendes af Alberto Stadenfi selv ad annum
1066: "Johannes etiam senex Epifcopus in Mikilingburg peregrinationis
"amore quondam Scotia egressus venerat in Saxoniam — “ Her seer man
staaer et Ord, der ey findes i Oversattelsen hos Hvitfeld, og dette Ord, som
fordum eller deslige, der paa Danff bemerkede det samme, fem quondam pua
Latin, er bleven glemt ved Aftrykningen: Hvis ey, stodder "Johannesogsaa,
"en gammel Bisp i Meklenborg, reiste fordum af Skottland og kom i Lame"Saxen — " Deraf udkommer en gandffe anken Meening; og derved kom,
mer Laseren til at tanke, som Hvitfeld og Albertus Stadenfis ville, han skulle
tanke, nemmelig at den gamle Johannes, Bispen i Meklenborg, der tilsidstfor
Troens ffyld maatte lade sir Liv, var allerforst kommen fra Skotland, og siden
efter adskillig Omflakken paa den Meklenborgffe Bispestoel.
Videre behoves ey nu at opholde sig herved, uden man vilde tanke paa at
opfoge fuldstandigere Efterretning om Mandens Historie. Jeg havde og selv
begyndt ar ponse derpaa, allerhelst der, saavidt mig er bekiendt, ikke findes no,
ger tilstrckkeligt om hannem i de nyere Meklenborgffe, Pommerffe, og andre
omliggende Landes Skribemere. Men jeg frygtede, dette Foretagende vilde
fordre en Vidtloftighed, der kunde fore mig langt uden for mit Maal. Jeg
kand, maaffee ved en anden Leylighed, fremlegge en egen Afhandling om denne
Johanne Scoto.
Den anden Feyl udi Damnarkes Rr-nike rorer hoysibemeldte Dansse
Priucesse, Kong Svend Eftrithfons Daarter, Syri tha: Bongens Daarrer
af Danmark, staaer Ver, som var Godestalkrs Hustru, blev ogsaa hos
æ
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Meklenborg med mange andre kvinder hudsir^gen og siden l^sgiven.
Af denne fik Fyrsten en
Henricuw, afden anden blev Bakhue (ret#
tere sagt Bmhue) fod.
Ved ak kaste Synene paa dette (fülle ingen kror andet, end at den Danske
Princesse var af Fyrstens Gemähter den forste, og Buthues Moder (de Meklenborgij?e sildigere Skribentere kalde hende Symbullam .^ong Micislai ©aattev’
af Pohlen) den sidste. Saa meget kand en eeneste Bogstav undertiden for
volde! I sieden for Bogtrykkeren i foranforte E,rempel havde udeladt er heelt
Ord, haver han her lagt en Bogstav til. Et siet Vederlag, men endnu flettere
dets Virkning. Der bor ikke staae, af den anden. Men af en anden blev
Buthue fod. Thi at samme ikke blev avler i Godefchalks andet ALgtejkab,
ikke med den Danffe Princesse, men med en anden, delte seer man atter af
Alberti Stadenfis egne Ord: Ex hac idem Princeps filium fufeeperat Henricum, ex alia vero Buthue natus fuit.
Adamus Bremenfis havde berient sig af samme Talemaade Hift. Eccle£
L. IV. c. iz. Helmoldus taler af samme Tone Chron. Sclav. L. I. c. 24. og jeg
begriber derfor ey, hvor Joh, Adolph. Cypræus Annal. Epifc. Slefv. p. 127.
kommer ril at beraabe sig paa den sidstes Beretning, for at ville bevise der, som
er just rvernmod, nemmelig ac Buthue var fod af Godefxalks anden Gemahl,
ex fecunda conjuge, siger han: Endog Historiens Omstcrndigheder tillade ikke
at bifalde der.
Da Godefxalk var ihielflagen, faldt Herredommer ril Buthue, uden
Tvivl, som en Folge af Forstefodsels Rettighed. Buthue fcrsogte ogsaa vir
kelig ar ftrtre sig i Besiddelse deraf, stiont med saa liden Lykke, ar han omtrent
otte Aar efter blev ihielsiagen ved
af Critone, og hans Tilhængere. Dette
med fleere Omstcrndigheder kand fees hos Helmold. 1. c.
Videre: Helmoldus falder udtrykkelig Henricurn den yngre, og Buthue
den Kldre: Filiis Godefcalci jure debebatur Dominium, quorum junior
Hernicus nomine profugit ad Danos, eo quod Regia Danorurn liirpe erat
oriundus; & finior Buthue declinavit ad Bardos —
Og hvorledes kunde vel Princesse Syritha vare Godefkalks forste Gemahl,
Da hun overlevede hans Dod, og ved Meklenborg, een i de Tider meget navn
kundig Bye, saa ilde og forsmadelig blev medhandlet?
Den tredie Vildelse er den allerværste af dem alle. Der horer en Slags
Taalmodighed til at rette et faa fordertet Sted. Jeg torde neppe sende en Henricurn Stephanum i fcrrd dermed, om han endnu levede. Denne lcrtde Bog
trykker, der raubte paa nogle af sine Formands Opstandelse for at befficrmme
sine Tivers flette Bogtrykkere; der ivrede (tg faa meget over et Svine-Jndfald,
een
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«tt af samme Tiders Correéteurer havde, skulde nu selv staae op og lcrse alleveste disse tv Ord: Cladis Pluflo. Jeg er forsikrer om, han vilde strap raabe:

Quis Cladem illius noclis, quis funera fando Explicit?

Men jeg maa og explore mig.

Der staaer: CLADIS PLUSSL stal verret Aarsag hertil, fom
man meencr, hvilken, der han kom hiem, blev strap Hoveder hannem
fraslagen —
Hvor mange Lasere, besynderligen saadanne, som ey ere meget belohne i
Tiders Historier, haver vel ikke dette Sted forfort? Ingen kauv see andet,
end at Cladis var For- og Plufle Sram-Navnet af Fyrst Godefxalks <$oogec.
Neyl Cladis er ikkun der rene Latinsse Ord, som bemerket Nederlag eller Ulykke,
vg som til al Ulykke haa dette Sted er bleven til en Skifting og Vandssabning
af en Mands Navn iblant Sclaverne- Alberti Stadenfis Ord ere disse: Hujus
nutor cladis Pluflb dicitur fuifle, qui fororem hujus Godefcalci habuit,
domumque reverfus & ipfe obtruncatus eft. Med Denne stemme Metamorphofis er der flutteligt saaledeS tilgaaer.
Hvitfeld kand have baaret sig ad, som mange endnu giere dagligen. Man
striver gierne til sin egen Efterretning de Ord, man legger nogen sardelesMerke
til, i samme Sprog, som man finder dem for sig i Kilderne: Man satter dem
enten i Bredden eller i Apten selv; og siden strives Oversatteisen oven over,
vg dermed flaaes Skreeg over Originalen; men Stregen bliver ey allerider saa
tyk, man jo endnu kand lase eet eller ander af De Ord, der stove tilforn. Lige
ledes havde det hendet sig her; Uden al Tvivl havde fsrst staaer i Concepren:
Hujus autor cladis Pluflb dicitur fuifle, og siden paa Danssoven over, eller
ved Siden: plusse stal vcerer Aarsag hertil, nemmeligen til Det Nederlag,
der tales om. Ester dette ere de Larinsse Ord udstrogne, dog ey saa reenr, jo
Bogtrykkeren, eller hans ulcerde Corrector endnu kunde see, der tilforn havde
staaet cladis foran for Plusse. Strap have de anseer samme som en Helligdom,
de ey maatte røve, og tillige af Mrbodighed for Order, de ey forstode, giork
der til meere end der var, fattende det med et stort C, og derved forandrer Det
ligesom til en Mands Navn.
Forfatteren, der havde saa mange og vigtige Forretninger, som ey altid
tillod hannem at giennemlase, hvad der kom fra Pressen, haver ikke faaet
Synene paa denne Uhelds Fugl vg fo igel igen ey kunder dråbe Den i Egget, ey
heller siden anvise den blank Trykseylene.
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For Resten kand denne Pluflbnis Historie riene til et ny Beviis paa, hvor
lidet man bor forlade sig paa en Deel af de nyere Skribemere i den aldre Historie.
Tvertimod hvad Albertus Stadenfis tillige med Helmoldo og Adamus Bre
menfis selv eenstemmigen have meldet om delte Nederlag, de Christne overgik
ved Pluflb, ror Nie. Marefcalcus vove at angive samme for en oprigtig og ret*
staffen Herre, der langt fra at hielpe til Oproret, fandt stor Mishag derndi,
og derfor'felv af Oprorerne ilde blev medhandlet. Annal. Herulorum & Van
dal., som findes udi den berommelige Cantzler Ern. Joach. de Weftphal*
Monum. Rer. Cimbric. Tom. I. p. 227. og atter i hans Rum-Lhr>snick der
Mecklenborgistheu Aegenkcn sammesteds p. t8o.
Vel er Joh. Adolphus Cypræus herudi rigtigere. Han kalder l.c.Bluffinem ikke allene auétorem & inceptorem omnium, men og hominem ne
farium & Chriftianæ Religionis hoftern acerrimum ac infenfiflimum, beraa*
bende fig paa Adamo Bremenfi. Men jeg gad nok vidst, hvem der havde fagt
hannem det ban tillige melder, nemmeligen at Bluflo endnu levede, da Henricus, Godeficalks yngre Son, kom til Regleringen? Hvor han kom til at paa*
st^ae, at Pluflb fulgte med den unge Herre, da den Fordring, samme giorve
Kong Niels i Danmark paa hans Frue Moders Udstyr, udbrod til en aaben*
bare Krig? hvorfra han haver taget, at Bluflo just paa denne Tud anlagde ved
Slie Strommen ikke langt fra Staden Slesvig den Fastning, der efter hans
Navn i gamle Dage blev kaldet Blufleborg?
Fæstningen faaer jeg endrligen lade staae; allerhelst Galp. Dancwerc t fin

Landes Beschreibung der Fürstenchümer Schleswig und Holsteinp. 115.
ligeledes antager det for en bekiendt Sag, at Bluflo anlagde samme. Men
Tiden maa jeg med Cypræi Tilladelse erindre, er ligesaa urigtig, som det fore*
gaacnde. Efter Alberti Stadenfis Beretning var Det forst i Aaret 1105. at
Crito blev ihielsiagen. Henricus fik Critonis Enke tillige med Regieringen,
og Kong Niels kom venteligen endnu sildere paa den Danste Throne. Vil
man end fatte, at bemeldte Fordring og Krig forefaldt strap i Begyndelsen af
Henri ci Regiering; faa maatte dog Pluflb allerede da varet Vod omtrent fyrre*
tive Aar i forveyen; om det ellers stal staae ved Magt, at han blev omkommen
strap efter han kom hiem fra det Opror, der kostede Henrici Fader Livet.
Saavidt denne gang! Maastee jeg haver endog gaaet for vidt. Dog stal
jeg vare vel tilfreds, otn Vidtloftigheden var det reneste, ver var at udsatte
paa. Skulle alligevel imod al Forhaabning nogen vilde indvende, at een og
anden Trykfeyl ry sortiente at spilde faa megen T>id paa; da maatte mig tilla
des at erindre, at de ikke ere satte paa en Lyfcanders Regning, hvis Slagte*
bog neppe sortiente at holde sig op over i sar efter at vores ligesaa redelige som
larde
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larve Joh. Grammius fqa godt som een for alle Gange haver lyst Fred, over han
nem i Fortalen til Nie. Cragii Annal. Chriftiani III.
Ner! Sagen angaaer en Arrild Hvitfeld, hvis Kronike ikke allem de
Danffe, der elffe Fadernelandets Historie, ikke kunde midvcere, men endog
udenlands er saa hoyr vpssreven, at den bersmre Cantzler og Profeffor Juris i
Halle, Joh, Petr, de Ludewig i Fortalen til den Rechtliche Erläuterung
der Reichs-Historie p. 24. ey kunde bare sig for at sige derom: Der gelchrre
und in Welt-Gachen geübte Amor verdienet, daß ihn die Danen billig
vor einen Livium Danicum halten mögen ; Und wo bleiben wir Deut
schen hingegen? da ficb wohl kein Rcichs-Lanyler die LUnhe nehmen

wird, eine Reichs-Historie in deutscher Sprache zu schreiben.

