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M, W.

Efterretning
om
tit ineget gammel Danff Bibel
i Hoycrdle

og

som findes. Manufcript
Hoy-Velbaarne Herr Conferentz-9laa6

OTTO THOTTES
Bibliothek»

et er et meget berommeligt Arbeide som den lcerde Presby
ter Oratorii Jacob le Long har giort/ ñthñttd Udi fin Bib
liotheca facra har opregnet alle de merkelige Manufcnptec
og Editioner af den hellige Skrift/ fom hand har kundet
opspvrge / bande hvor Manufcriptcr afGrundsproggene og
hvoràmàipter af Versionerne finkes, saavel hvilke Verfioner der ere
giorte over den heele Bibel/ eller nogen Deel afBiblen/ og hvor de ere
tryktt/som hvor derere udkomneEditioner afBiblen i Grundsproggene.'
De mange flags Qverstrttelser som der opregnes/ kand man ansee som ligesaa mange Beviser paa at GUD har opfyldt og dagligen
opfylder det hand ved Propheterne i det Gamle Testamente har ladet
spaa om den christelige Kirkes Udbredelse tblant Hedninger/ at Jorde«
(kulde blive fold af Herrens Kundfkab. EC XI. 9. at Hedningene
(kulde vandre i Ifraels Lys. EC LX. 3. at fra Solens Opgang og indtil
dens Nedgang fkal Herrens Naun være ftort iblant Hedningene.
Mal. I. il.
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_____

Men da de Efterretninger som gives i dette Skrift, dog ikke ere
faa fuldkomne, at de jo her og der kunde forbedres eller foreges; saa
anseer jeg det for min Lykke/ at jeg har kundet finde Anledning til at
give et Supplement i henseende til Danske Bibler. Nemlig le Long
har temmelig vel opregnet de Danffe Versioner som ere giorte efter
Reformationen, og deres Editioner, men har ikke vidst at melde no*
get om nogen Danff Verfion som haver verret til for Reformationen,
da hand dog anforer Jtaliernffe, Spanffe, Frandffe, Engelske og
Tydffe Versioner, som ere giorte for den Tiid ; med mindre man vilde
Hidhen regne verfionem Danico-Saxonicam og verfionem NormannoSaxonicam som ncrvnes iblant de Engelske Bibler. Hvad Kundffab
jeg har om den gamle Danffe Verfion som jeg denne flnde agter at
tal? om, den har jeg at tilffrive Hoyerdle og Hoy Velbaarne Herr
Lonforentr-Rññd Thottes Godhed, hvis Ulignellge Bibliothec er fññ
ftor en Prydelse for Kisbenhavn, som dens Eyere er studerende Fol
kes store Velyndere. Som hand ogsaa har beviist ved at laane mig
dette kostbare Manufcript, i saa lang Tiid, som jeg behovede til at
samle den Efterretning som jeg hermed kand fremlegge.
Denne herlige Levning fra vore Forfcrdres Tuder, er meget hsyt
at agte, da den ikke allene kand tiene til Oplysning udi Sprogget frem
for mange andre gamle Skrifter, saasom man alle Tider med Vished
kand vide, hvad for et Latinff Ord interpres har vildet exprimere
med et hvert Danff Ord som her forekommer, og derfor har ikke langt
at soge efter, hvad et hvert Ord som nu er ubrugeligt ffal have for
en Bemerkelse; men i sirrdelished, fordi dette Arlffide vidner om
GUDS gode Forsyn over sin chriftelige Kirke, at som hand stedse
har vedligeholdet denne, saa har hand ogsaa vildet, at hans Ord
hvorved den plantes og bygges ffulde afalle lcefes ogforstaaes: hvil
ken hans naadige Villie er bleven forhindret af dem fom ikke vilde tilla
de atOverscrttelser maatte verre til, og forsomt af dem som ikke vilde
bruge dem der vare til.
Hvo der har verret den lcrrde Mand som har giort denne Overscrttelse, er vel ikke at udfinde, saasom Titlen udi dette^r. fattes,
saavel som og Enden deraf, men dersom hans Navn havde vcrretbekiendt, saa havde det i henseende til dette Arbeide verret al LEre verrd,
saasom
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sññsom hand derved har udviist en temmelig god Erudition efter sine
Tiders Lejlighed? og tillige havt den Skionsomhed? at anvende sin
Tiid og Fliid paa det allercedelste og nytceligste Verk som den kunde
anvendes paa.

De ferste to Blade af denne Bog ere ved LElde fortcerede
og forkomne? og noget af det tredre? saa at Manufcriptet ferst begyn
des fra diste Ord Gen, II. IO. ok liftlens trææ mith *** ok godheetz
ok ondheetz kwnneiles trææ, ok en flodh wtgik - - paa nogle andre
faae Steder i Bogen fattes ogsaa enkelte Blade? og Manufcriptet
gaaer ikke videre end indtil 4. Regg. XXIII. ig. ok hans been fkulæ
blive wrördhe mz prophetens ben : hvilket er stor Skade. Thi havde
Begyndelsen og Enden vcrret derved? saa havde man maaffee kundet
der finde Efterretning om paa hvis Befaling, ved hvem og paa hvad
Tiid denne Oversættelse er giort, saa og havt i det ringeste dette sam
me Stykke des fuldkomnere.
Af dette Manufcripts Stsrrelfe kand man flutte, at der formo
dentlig maa have vceret to andre ligesaa store Volumina til? som have
indbefattet de ovrige Boger af den hellige Skrift, hvilke om de em
gang ogsaa blive opdagede scerdelis vilde fornoye deres Sind som elfte
Fcedernelandets Antiquitæter.
Saavel Sproggets Beftaffenhed fbm Orthographien, og Bog
stavernes Dannelse give Anledning til at tcenke? at baade Overftettelsen er forferdiget og dette Exemplar ftrcvet i det storkende Seoul®,
eller i Begyndelsen af det femtende. Det er ftrevet paa Papn'r in
folio, ikke af een Skrivere? men af tre adftillige, hvilket ikke allene
kand kiendes af den Forfticrl som er imellem diste"tre Hernder, at nem
lig den mellemste er ikke ncer saa flydende som den forste og den sidste,
og noget meere gammeldags end de ere? ja endogsaa i somme Ord
bruger en anden Orthographie f. E. i stcrden for den forste Haand ftriver: Gud eller Gwdh, giftVe, iheel eller ihæl, ftciver den anden
Gwth, gifwe, ihiæl : saa setter og den anden Haand ofte et i hvor den
forste og sidste brugere, (om landith, folins, ödkins, folkith, hwilkith, haffms, hofwith, arkin ; Men det kand endogsaa gandfte tyde
lige« kiendes deraf, at der er en Sides eller en halv Sides Rum imellem
A2
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hvor den forste Haand flipver og den anden begynder veut.V. 6. faa
og hvor den anden Haand flipper og den tredie begynder i Sam. nx. i.
Om dette Exemplar ^Originalen selv eller en Copie ffulde man
vel best kunde fluttk/afde udskrivningen begangne og samme Did med
samme Haand rettede Feil: Af disse ere somme saaledis beskafne at
man deraf kunde fatte den Tanke, at det er Originalen, saasom Gen.
XXXV. 22. Sin Fadærs tæktæqwynnæ, »Iler nærliggærfkæ : der
har forst vcrret ffreven thiænæftæqwynnæ, men thiænæftæ er udflukt
med en rod Strceg og in margine ffrevet tæktæ. Denne Forandring
synes atvcere giort efter den latinffe'Fexe selv/hvor der staaer: concu
bina Patris fut Saaledis ogsaa cap. xlii. 27. hvor der staaer i Latinen :
apertoqve unus facco, ut daretjumento pabulum in diverforio : Over
sættelsen lyder saaledis : ok jen aft'thm lodh op fækkæn, at hanlkuldhæ
giftwe öghz fodher j eth hws ril hwilkæt famæm kommæ monghe
weyæ. Skriveren har forst vildet ffrive aftener, men forend hand har
ffrevet Ordet til Ende, giort en Strceg over afte, og ffrevet i samme Li
nie ôghet, maaffee fordi hand har feet dt i vulgata stod jumento.
Saa og Gen.XLIIL 2$. audierant enim qvod ibi comefturi eftent
panem, paa Danff lyder det saa: forthy the horde at the ikuldhe
ædhæ ther brôdh, Skrivererl har forst ffrevet han, men rettet i samme
Linie og ffrevet the. Ligeledis cap. XLV. 9. hæc mandat filius tuus
Jofeph. Thettebebudher thin Son Jofeph. Skriveren havde forst ffre
vet hannom, men har igien udflettet det Ord og i stceden derfor ffrevet
thin. Afdisse og flige Exempler kunde man tomle, at da Feilene synes at
vcrre rettede efter den Latinffe Text, en blot Copiift havde maaffee ikke
havt Anledning enten at begaae disse Feil eller at rette dem.
Men afandre Feil som ere rettede kand man vcrre visse paa/ at dette
Exemplar er en Copie afet andet Manufcript, fom enten har vceret fer
digt og celdre end dette/ eller ogsaa har vceret den forste Elaboration
hvorefter dette er reenffrevet. Nemlig dette er ffrevet faa at paa hver
Side ftaar to Piller/ men det Exemplar hvorefter dette er udffrevet/ har
ikke va>ret deelt i Pillerez men hver Linie har vceret ffreven tvert over
Siden/ hvilket kand kimdes deraf/ at nogle Står/ som her forst have
vceret forstrevne/ og strax igien af Skriveren ere blevne rettede/ ere
saaledes beffafne/ñt det som er ffrevet feil/bor at staa/0g rigtig staaer to
Linier for eller to Linier efter det Sted hvor det har vceret uretteligen
lnd-
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indfort/ og igien er udflettet: hvorafman kand flutte / at i den Ori
ginal hvorefter dette Exemplar er ffrevet/ har een Linie indbefat
tet ligesaa meget som her to Linier/ hvilket kand tydeligen kiendes af
Eremplerne: Exod. III. 14. ait : fie dices filiis Ifraêl: qui eft mifît me
ad vos. 15. Dixitque iterum Dens ad Moyfen : i Oversættelsen flññer t
han fagdhe : fwo ikalt twfighe Ifraëls Sonær, hvilken fom ær han fændæ mik til edher. Ok gudh fagdhæ igæn til Moyfen : Strap efter de
Ord til edhr er anden gang ffrevet/men ogsaa igien udflettet disse Ord:
fwo ikalt tv fige Ifraéls Soner til edher, heraf kand man flutte at disse
Ord har veeret Begyndelsen udi en Linie i Originalen og samme Linies
Ende harvcerethan fændæ mik,ogCopiiften i stceden for at see til den fol
gende Linie som har begyndt aftil edhr har seek til Begyndelsen af den
som hand allerede havde ffrevet/0g derover skrevet halvdeelen deraf an
den gang. Saaledis er det ogsaa ffeet Ex. ix. 19. hvor de latinske Ord
lyde saa : Mitte ergo jam nunc & congrega jumenta tua & omnia quæ
habes in agro. Homines enim & jumenta & univerfa quæ fuerint foris,
nec congregata de agris, cecideritque fuper ea grando morientur.
Oversættelsen er denne : Forthy fænd nw ok fammenfankæ thinæ ôghæ
ællerfææ oc allæ thinghæ hvilke fom tv haffwer i agheren. Forthy
menniike ok oghæ ok allæ thinghæ, hvilke fom fkullæ vordhe pafwnnæ
utæntil ok ikke vordhe fammenfanknæ affagheren, ok hawl fkal fallæ
paathm the ikullæ döö. Efter de Ord : fom tv haffwer i agheren er
forskrevet: forthy mennifkæ ok ôghæ ok alle thinghe, hvilke fom tv
haffwer i agheren. Hvilke Ord ogsaa PÑÑ saadan Mññde ere sammen«
blandede afadffillige Linier. Ligesaadan og endnu tydeligere Skriverfeil staaer Exod. XIIX. I. Cumqve audiffet Jethro facerdos Madian
cognatus Moyfi omnia quæ fecerat Deus Moyfi & Ifraelr populo fuo :
Thæn tihd Jethro Madians præftMoyfis frænde haffde hört allæ thinghæ
hvilke fom Gudh haffde giort Moyfi ok Ifraelfithfolk: efter det Ord
Ifrael har ftaaet forskrevet og'er udflet fin frænde, og i stcrden derfor
ffrevet fith folk. Denne Skriverfeil kand ikke va>re begaaet af Over
setteren/ men af Copiiften: den viser ogsaa hvor lange Linierne har
vceret i det Exemplar hvorefter handhar skrevet, nemlig at det Ord
frænde har^vceret det forste i den Linie sont da var ffrevet til Ende.
Overstttkelsen er giort lige efter verfionem vulgaram,hvilkenOversetteren/ foruden ak confuta Grundtextcn og andre Verfioner, troliA Z
aen
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gen har efterfulgt endogsaa hvor vulgata verfio tager feil: saasom
Gen. XLIX. io. Konnynghens Wondh æller fpiræ fkal ikke borthæntes affjwda ok hertwgh æller leedher aff’ hans lændh, fwo længhe til
han lkal kommæ, hwilken fom lkal fændes æller ær fændefkullenhdes,
ok han fkal wordhe folkens æller hedningens bythelfe. Anledningen
dertil at det Ord Silo er urigtig overfat har verfio vulgata givet, i hvilken
staaer: Non auferetur fceptrum de Juda, & dux de femore ejus, do
nec veniat qvi mittendus eft 8c ipfe erit exfpeétario gentium. Sññ
har Overscetteren ogsaa efterfulgt vulgatam i at ncrvne Jethro i stcrden
for Reuel. Exodi IL 17. hwilkæ fom thæn tidh the haftdeigæn kom mæt
til Jetro fin Fader. Thi ligesaa staaer der PÑÑ Latiin, quæ cum revertiifent ad Jethro Patrem fuum. Sññ og Exodi XXXII. 28. cecideruntque indie illa quafi triginta tria millia hominum : ok ther fiollæ
æller the floghe iheel thnDaghfofom tree ok tredivæ twfende mænnæfte. De tredive tusinde har vulgata tillagt/ Texten siger ikkun tretll«
sinde, Join og LXXviraiis verfio lader det blive ved. Saadan en Feil
sindes ogsaa 3. Regg. XXII. 26. hvor vulgata verfio lyder saaledis : ma
neat apud Amon principem civitatis, 8c apud Joas filium Amelech,
der harden Danffe Oversettere brugt disse Oed: ok han fkal biyfwe
hoos amon ftadfyns höfding ok hoos Joas Amalechs Sön. Udi vulgata
er det nomen appellativum Hammelech Bongert bleven til et nomen
proprium ; hvilken Vildfarelse er beholdet i Dansken / og desforuden
endnu et Bogstav forandret/ hvorover Joas kaldes Amalechs Son, da
hand skulde Heede Kongens øøn.
Som det er med alleOverscettelser/saa og med vulgata i denHenfeen«
de,at den Interpres i visse Stykker har sine kgneMeeninger som andre O«
verscrttere og Fortolkere ikke have. Disse beholder da vores Danffe Over«
scttteregandffe troligen : som Gen. XXX. 13. have de fleerste Overset
tere meent at det var raadeligst at beholde det Hebraiffe Ord vudaim
uforandret; men vulgatus interpres har meent/ at det Mññtte vcerc den i
Troldfolkes Overtro saa navnkundigt/ font hos Medicos ubrugelige
Urt mandragora : hvorfor ogsaa denne Danffe Overscettere fordanffer
dette Vers saaledis : utæn Rwben gik wtj hwedæns fkyrdens ticjh, ok
pafan mandragoras then yrt. Sññledis har ogsaa vulgata Gen.
XXXV. 16. oversat de Ord: yn tod om Aarsens Tiid som davar, da
det betyder en visse Lcengde afVeyen: egreffus autem inde venit vemo
tem-
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tempore ad terram quæ ducit Ephratam : ligeledis lyder den Danffe
Overscettelse: utæn han tædæn wtgonghen kom j worens tymæ j cth
landh, hvilken fom ledher til Effrata. MtN Exodi II. 1.2. Viger Vel
ogsaa vuiZata noget fra Textens Ord men ikke fra dens Mening/ hvor
det heder : egreffus eft pofthæc vir de domo Levi, & accepit uxorem
ftirpis fuæ. som ogsññiden Danske Overscettelse: ther æfftær utgik en
Man afLeuis hvs, ok han thog hwsfrw aff fin eghen Slækt. Ved den»
ne Overscettelse kand en Lcefere spare mange unyttige fpeculationer som
den kand giere sig som lceser i sin Verfion, ot Jochebed var Levi Datter,
nemlig/ om dette Amrams Giftermaal var imod de forbudne Led/ og
hvorledis hand kunde have sin Faders Faster til Egte/ item : hvor mam
ge te Jochebed var crldre dñ hun uden Mirakel fedde Maria, Aharon
og Mofe, end Sara da hun ved et scrrdelis Mirakel fedde ifaac. o. s. f. Saa
lykkelig har vulgata verfio ikke vceret Ex.xxxiv. 29. hvor den tillegger
Mofi Horn : & ignorabat quod cornuta effet facies fuá ; hvorudi ogfññ
den Danske Overscettere folger hannem : han ikke wiftæ ath hans anlath war hornet. Num.XX. 6. har vulgatus interpres giort kt Till(kg
som hverken staaer i den Hebraiffe Text ikkeheller i Lxxvir. verfione :
clamaruntqve ad Dominum atque dixerunt : Domine Deus, audi
clamorem hujus populi, & aperi eis thefaurum tüum fontem aqvæ
vivæ, ut fatiati cellet murmuratio eorum, hvilke Ord ogsilñ denne DcMffe Overscettelse ikke har gaaet forbi/ men fordansker dem saaledis: ok
reptætilHræn, ok the fagdhe.- Hræ Gudh hör thettæ folkæns roop, ok
opladh thm thitliggendhefææleffwendhe watns kildhe ath the mættæ
therkwr afladhæ. At Adam er begravet i Hebron er en Meening fom
er grundet paa den Feil ved hvilken detteOrd Jof.xiv.15. hvor det staaer
som Appellativum er anseet for et nornen proprium, saaledis sletter vul
gata : Adam maximus ibi inter Enacim fitus eft : hvilken Meening ogsaa forbemelte Danffe Overscettelse beholder/0g lyder faa: Störfte Adam
var lavt thær blant Enachim.

Kong Sauls forste Krigstog var imod Nahas Ammoniternes Kon
ge: hvor lang Tiid det ffeede efter at Saul var bleven Konge staaer ikke i
den Hebraiffe Text/ men i den Danffe Overscettelse staaer: ochtbet
var giort faafom, æfftær manith : hvilken Omstcrndighed ogsññ findes i
vulgata, men Grund dertil er ikke at finde.
2 Sam.
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2 Sam. IV. 6. er ogsaa tillagt i Latinen saa og i denne Danste Oversirttelse enOmftcendlghed som ikke ftaaer i Texten/ hvor der fortcelles
om Ifbofeths Dod / nemlig: ok hwffæns dörwoghtirfke renfænde
hwedhe foft.
Denne Overstettere har ofte vildet vise sin Ferdighed udi sit eget
Sprog ved at overscette eet Latinst Ord med mange Danste / og at scrtte
mange fynonyma tllsammen / saasom Gen. XXXVII. z;. uræn allas
hans frælfæ foner fammenfankedhe figh,at the lkuldhe fmôrie æller fmidigh æller blidhgdræ Faderens forgh. Paa LatiiN siññtr dkk ikkun det
eenifte Ord lenirent, hvor det saaledis lyder: congregatis autem cunáis
liberis ejus ut lenirent dolorem Patris.
Saaledis er ogsaa Potiphars Betiening vedPharaosHofbestrevct
med fleere Ord v.gô.Pharaonis geldingh, ridderikaps mæfter æller hofmæfter da der paa Latin ikkun siaaer eunucho Pharaonis magiftro mili
tum : Det Ord prospere agens som er brugt om Joseph c. XXXIX. 2.
overftkttes PÑÑ toMsader som begge ikke ere ret beqvemme: Ok han war
man j allæ thing lykkelighe æller falighe görendhe. MM dkt Ordlocis
paluftribus son; bruges hvor der tales om de syv deilige Koer som ginge i
Grcrs er vel nokfordanstet: ok the fôddes i kærræs æller mosfæs ftædher. c. XLI. 2. Den herlige Prydelse som Joseph blev given af Pha*
rao bestrives saaledes paa Latin : vefhvirque eum fto la byffina & collo
torquem aureum circumpofuit. og paa Danst : ok han klæddhe hannomj blialdzftol ok han omkringfærtæ guldringher æller halsbondhae
æller guldkædher om hans hals. Gen. XLI. 42. Ex. XXI. 23. Ct ben hebraifmus som vulgatus interpres har beholdt : reddet animam pro ani
ma gandste rigtig forklaret han fkal igængiffwe fiæl for fiæl, thet ær Liff
for Liff. Det Ord funiculum som ftaaer Jof. II. 22. appendit funicu
lum coccineum in feneftra, overscettes her: hon vthængdhe roödh
ftrengx rep ællær cledhej windwgeth. Jud. XIII. 20. proni acciderunt
in terram : the fiollæ redhebonæ æller pagrwe j jordin. I swr har Overscetteren brugt mange fynonyma, hvor han enten har indfort det Latin»
steOrd selv som staaeriTexten eller brugt noget andet fremmed Ord
hvilket er steet mange gange/ hvorpaa jeg ogsaa vil anfore nogle exemp
ler: Gen.XII.3.jæk fkal wælfignæ wælfignændhe thic, ok fkal maledide
them ther maledidhe æller forbanne thic, ok j thic ikullæ benedidæs æl
ler welfignes allæjordens frcnfkap æller flektæ. Gen. XXIV. 67. siges
om
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om Isaacs Kiertlghed til sin Hustru Rebecca: ok fwo möghz ælfte han
hænnæ at han tempereret æller mynder giordhe forgen fom hannom
haffdæ tilfallet aft’lin moders doth. Gen. XLIX. 17» fiat Dan coluber
in via, ceraftes in femita, mordens ungulas eqvi/ ut cadat afcenfor
ejus retro : Dan fkal wordhe fkoworm j weyæn ok ceraftes fo beten de
orm pa latine jftiæn bittende hæftæns howæ, at hans opfarende man
thet ær ridende man fkal fallæ til baghæ. Exodi XX1IX. 24. Rationale
& fuperhumerale, tunicam & lineam ftriétam, cidarim & balteum:
dette fordanser Oversetteren saaledes: Rationale paa latine thzkledhe fom var fæft pa eth kledhe pa bifcopens axellfom hether fuperhume
rale pa latine, ok thet hether ephot paa greke, ok en kjortel linnyth ok
trough, ok bifcopshat æller kronæ ok bæltæ : det er ikke fuldt rigtig ñt
Oversetteren kalder den ypperste Prest Bistop, og endnu mindre at
hand' anseer ephod for et Grekist Ord. cap. XXV. 3. 4. aurum & ar
gentum & æs, hyacinthum & purpuram, coccumque bis tin&amî
Guld, fylfíok eer,jacintum thengemftcnok purpuram, okröthlyth
æller kledhe tyfwer lydhz ok blyalth. Den Forklaring then gemften
kunde Oversetteren ve! ladet blive borte. Thi Gemsteenen hyacintus kunde hverken bruges til Rendegarn eller Jflet/ men vel den Uld
som havde samme Farve som denne Gemsteen eller LEdelsteen. Lev.
VII. 12. collyridas olei admiftione confperfas : colliridas pa latine,thz
ær eth hondæ brôdh fprengdæ mz oliæns tilblandelfæ. I Sam. XX. 5.
ecce calendæ funt craftino. See kalænde ære morghen. Undertiden
har Oversetteren vildet vise sin Lerdom ved at sremlede et latinst Ord
udafsit primitivo, hvilket nogle faae steder har kundet stikke sig/ men
paa de sieerste Steder falder noget urimeligt. Saaledis vil hand ende
lig derivere cæremonia ilf det Ord cera d. C. X)O£i som Gen. XXVI. 5.
eo qvod obedierit Abraham voci meæ & cuftodierit præcepta et
mandata mea et ceremonias Iegesqve fervaverit : Forthy Abraham
lvddhe min röft, ok gömde mine budh ok bydelfe, ok han gömde
hôktide giordhe mz wox fom ær woxlyws ok lowæ. Den samme de
rivation bruger Oversetteren ogsaa Lev. V.15.IX. 3. Num. XV. 22.
og 4. Regg. XVII. 37. fordanster hand de Ord: ceremonias qvoqve
cuftodite saaledis: ok gomer woxelighe ok andre gudelighe Lowe.
Gen. 11.23. plejer en hver Oversettere at beflitte sig paa i sit Sprog at sin
de eller selv at giere etOrd/som kand bemerkeQvinde,og have nogen Liig-
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hed / med det Ord som i samme Sprog betyder eñ Mand / saasom paa
Hebraist ifch en Mand og ifcha en Qvinde svarer til hverandre: staledis har og den latiinste Oversettere/ da hand i sit Sprog ikke fandt noget
brqvemere/ brugt det Ord virago : Dette latiinste Ord har da ogsta vo
res Danste Overscettere vildet beholde og forklare saaledis: ok Adam
fagdhe : Thz been ær nw af mynæ been, ok köth aff mith koth, hon
fkal kallæs virago pa latinæ, forthy hon ær taghænaff man, fortny
vir thz ær man, ok ago jækgiôr, for hwilkæ thing mænnæfkæn for
ladher fadhr ok modher ok fkal tilhore fin huitrw &c. Dkt Stcrdhvor
Abraham var fodt/0g hvor hand forsi blev kaldet afGud/havde detNavn
Ur, og laae i Chaldæa; men da dette Ord Ur paa Hebraist ogsta betyder
Ild, har ikke allene Joderne opdigtet/men endog mange Chrisine anta»
gen den Fabel/ at Abraham og hans Broder Haran for den sande Reli
gions styld vare blevneaf Ghaldæerne kastede i en gloende Ovn / ogat
Haran derudi blev opbrcrndt, men Abraham af Gud ved Englen
Michael udfort derfra uskadt : Dette har ogsta vores Overscettere vlldet
give tilkiende/ og derover fordanster Hand Textensaaledis : Gen. XI. 28.
ok Aran d'odhe for Thare fin fader i fin föthefels landh i Caldeins Ur thz
æreldh, men derimod om Thare selv Abraham og Loth heder det V. 31.
ok han wtledhe thm affCaldeinis lys ællerjnnæntændeife. Ex. VII, 3.
har Ovcrscetteren vildet vise at oftentum kommer af oliendo, og der
for oversat diste Ord : multiplicabo figna & oíienta mea in terra
Ægypti, saaledis: jæk fkal manikfoldhgôræ mynæ jertegnæ, ok
mynæ tilkommendhe tings tegnelfe i egiptes landh: men paa dettkSted
har denne Bemerkelse ikke egentlig Sted; og ligestalidet passer den sig
cap. XI. 10. hvor den ogsta er anfort:
At vicñirna deriveris â vincendo Oß hoitia ab hoítibus har ülltredk
Ovidius sagt Rali. 1.1.
Viétima qvæ dextra cecidit vidrice vocatur,
Hoítibus a domitis hoítia nomen habet.
faa det kand vel vcrre sandt: Zmidlertiid passer denne obfervation sig
ikke alletiider i en Overstttelse > dog har vores interpres brugt den
Deut. XII. II. hvor hand verterer hoítiast offær for fynændhe öwerkompnæ æller forwinnefkullændhe : stñ og Jof. XXII. 29. victimas:
offrel-
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offrelfe for findene öwaerkomne, Hvñd currus falcati betyder
Jud. IV. 13. har hand ikke aldeelis vel exprimeret/ naar hand setter:
nyhwndhrede hagodhe woghne ællr kroghed he fom figle. Men end»
nu mindre beqvemerden Maade fom hand bruger at derivere veitibulum afdet Ord yeftis, da hand oversetter de Ord Lev. III. g. quæ immo
labitur in veftibulo tabernaculi, sññledis! hwilkæt öfter fom fkal
offres j witnebyrdens boligæns wapnehws ællr klædehwiæth. Mee»
ningen bliver snarere formorket end oplyst ved den Forklaring over det
Ord Phafe, som staar Jof. V. 10. hvor Texten : & fecerunt Ph afe quartadccima die menfis ad vefperum in campeftribus Jericho, sññledks kk
oversat : ok the giorde fafe thz ær gangh j manædæns fiortendhe dagh
til aftenen j jh críeos markelighe ftedhe. Lev. XVI. 13. stññer 0M
Marons Forretning udi det Allerhelligste/ med at legge Regelst paa
Globerne : Nebula eorum Sc vapor operiat oraculum. Det er over»
sat! theresthoghæ ællr fugtugheet ællr rögh fkal bolyæ bônæhwfet
i hwilket folket tb og gudelighe fwar : Dkt Ord Oraculum betyder hkk
det samme som propitiatorium, men at Oversetteren kalder det
Bonnehuus er ubeqvemt, hand har sigtet dertil at det kunde deriveres
af orare. Jud. XJ. ig. ere de Ord : Arnon qvippe confinium eft terræ
Moab oversatte! Sannelighæ arnon ær moabs næfte Land, ællr næfte lighende land! hvor Oversetteren har udafdet Ords confinium
Brug taget Anledning til den Forseelse at hand har anseet Flodens
Navn Arnon for et Lands Navn. Det Ord pulmentum kommer
vel af puls som betyder Grod, men dog er den Overftrttelse urigtig,
naar Num. XV. 19. ita & de pulmentis dabitis primitiva Domino
er saaledis fordansket! fwo fkulle j ok giffive hren formere delæ aft
kræfnæ, ællr födhe madhe, ællr grödhefomman edhrutæn brödh:
ihvormange variationer Oversetteren har brugt, saa har hand dog
ikke ramt den rette Weening. Thi her forstaaes ved dette Ord Deig
som Brod bliver giort af.
Mange steds har Oversetteren og taget feil, derved at hand ikke
retteligen har forsmået det Latiinffe Ord fom hand ffulde overstttte;
saaledis er det gaaet Uld) det Ord perdere Deut, x. 10. Sc te per
dere noluit, som er urigtig oversat: ok han vildæikkæ fortabæ thic:
med det Ord cuneus Deut. XX. 9. unusqvisqve fuos ad bellandum
B 2
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cuneos præparabit, som et oversat: hwær theræ fkal tilredhe finæ
fpizæ til ftridefkwlænde : med det Ord tumulus Gen, XX. 51. en
tumulus hic 8c lapis qvem erexi, som er oversat: See th ene graft
ok fteen hwilken fom jæk oprefte. Jof. IiX. 28. Qui iuccendit ur
bem (Hai) fecitqve eam tumulum fempiternum, som er oversat:
hwilkin fom brændhæ itadin ok giordhe hannom til ewinnelighe
graf. Med det Ord inclytus Gen. XXXIV. 19. 8c ipfe erat inclitus in
omni domo Patris fui, som er oversat: ok han (d. k. Sichem) var
from ok ærligh i alt fith fadærs hws. Med det Ord titulus Gen.
XXXV. 20. erexitqve Jacob titulum fuper fepulcrum ejus (i. e.
Raci. elis) fom er fordansker saaledis: ok Jacob opræftæ Lofflens tegn
o wer hænnæ graft". Med det Ord circumduco : 1 Sam. V. 8* cir
cumducatur arca Dei Ifrael, & circumduxerunt arcam Dei Ifraël,
fbm er oversat: Ifrls gudz ark fkal omkringh kledhæs ællr fores, ok
the omkringkleddæ ifrls gudz ark. Med det Ord hodiernus 2 Sam.
XVil. II. 8c reddat mihi Dominus bonum pro malediéfione ho
dierna. Som er oversat: ok hren fkal igeen giffwe mik goth for
thænne dawlighe forbannelfe. Med det Ord pueris mangesteds
som Gen. XL. 20. qvi (Pharao) faciens grande convivium pueris
fuis, som er oversat saaledis: hwilkæn fom gôrændhe fine börn
ftort gildhe, SÑÑ Og Ruth. II. 9. mandavi enim pueris meis, ut
nemo moleftus fit tibi: forthy jæk böödh mine börn, ath ængin
fkal ware thik mödheligh ællr wmaghelighe. I. Sam, IX. 5. dixitqve Saul ad puerum qvi erat cum eo : Saul faghde til fiit barn fom
war med hannom. Med det Ord ergaftulum Ex. VI. 6. Qui eduxerim vos de ergaftulo ægyptiorum, som er Oversat: hwilkæn
fom jæk fkal wtledhe edhr aft egypciis mæns mörke hws ællr fordömdhe mæns ftæd ; med det Ord mellis 1 Sam. X1T. 17. numquid
non mellis tritici eft hodie, fbm er Oversat : ær ey j dagn hwedhæns
fkyrdh ællær læædh, da dog Sckd og Host ikke er det Amme. Med
det Ord maleficus, Hvilket Oversetteren Har sordanstet efter dets de
rivation og ikke ester vulgati interpretis Meening Ex. Vil. II. vo
cavit autem Pharao fapientes & maleficos som er Oversat: uthæn
Pharao kallede wife ok ond gernyngesmænn. Med det Ord nepo
tes Hvilket sornemmeligen betyder Sonne - eller Daaters Sonner,
men Oversetteren Har best veret den Bemerkelse Hekiendt at det be
tyder
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tyder Softer-Sonner, font hand ogsaa bruger samme Ex. X. 2.
& narres in auribus filii tui 6c nepotum tuorum, som er oversat:
ök tw f kalt kwngiôræ j thin fons ok thin fyilerfonners oræn. Mxh
det Ord latrones, hvilket vel paa latiin künd bruges til at bemerke
Soldater, men Let gaaer ikke an at kalde dem paa Danff Rovere,
hvilket dog er fkeet 2 Sam. IV. 2. hvor Principes latronum er OVet>
sat rôffwernes hôfthinghe. Med det Ord mutire hvilket Oversette
ren har meent at ffulde betyde at blive dum, fordi mutus betyder
dum. Ex. XL 7« apud omnes autem filios Ifraël non mutiet canis,
hvilket er oversat, utæn jen hwnd fkal ey wordhe dom hos Iris fo
nær. Med det Ord pupillus Ex. XXII. 22. viduæ & pupillo non
nocebitis, som er oversat: ænker ok modherloffbörn fkulle j ikke
fkadhe. Med det Ord fabbatum, som Oversetteren ikke har agtet
paa at det hos Joderne betyder Lovcrdagen, naar hand oversrtter
de Ord: Exod. XXXI. 13. videte ut fabbatum meurn cuftodiatis, saaledis: feer til at j fkulle gomæ min hoktidhæ dag ællr iyndaghen. Med det Ord initiati Num. XXV. 5. occidat unusqvisqve proximos fuos, qvi initiati font Beelphegor, som et oversat:
hwær man fkal ihielflaae iynæ nabo, hwilkæ fom begyntæ belphegor. Med det Ord manfit Deut. I. 4. Og Regem Bafan qvi
manfit in Aftaroth 6c in Edrei, som er oversat: Ogh baians konnyngh hwilkæn fom bleff i Edrai. Med det Ord crabrones Deut.
VIL 20. infuper 6c crabrones mittet Dominus Deus tuus in eos,
fom er oversat: ok Hræn thin gudh fkal framledhæ ællær fændhæ
paa thm ormæ flywendhe hwilkæ fom hedhe efkarabei paa Iatinæ
hwæftfæ ællær brymfæ. Her har Oversetteren enten havt et meget
urigtigt Exemplar / eller hand har confunderet med hverandre to
Ord, som har gandffe adffilt Bemerkelse: med det Ord prævaricari
font ftaaer qRegg. I.I. prævaricatus autem eft Moab in ifraël, hvil
ket er saaledis fordanffet: Uthæn Moab overgik ællær haltedhe i
lira el.

Det synes mig ogsaa, at det latinske Exemplar som vores Oversrtttre har brugtog esters lat, ikke maa have i alle Mander vcrret
rigtigt, men h ivt en deel Skriverml. s. E. Gen. XXXVI. 39. jfto
qvoqve (Balanan) mortuo, regnavit pro eo. Adar: i denne Orden
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synes Ordene ikke at have staaaet for Overscrtteren: thi ellers havde
hand vel ikke fordansket dem saaledis som hand har giort/nemlig: ok
thn tidh han war doth for hannem regnered ællr ftyrdhe Adad.
Saaledis maa der ogsaa have vcrret en Skriverfeil Jof. xiv. 6. hvor
der staaer og bvr staae: locutusqve eft ad eum Caleb filius Jephöne
Cenezæus, men i Dansken staaer: ok caleph oc filophone Cenezeus
taledhe til hannom. SññVñN kN Feil Mññe Vel ogsññ have VM'ek
Jud. IL I. hvor diste Ord: afcenditqve angelus Domini de Galgalis
ad locum flentium ere saaledis overlatke: ok Hræns ængil wpfoor af
Caígala til flydendhe ftæth, hvoraf man kand flttttê at i Latium haver staaet fluentium i st ceden for flentium. Saa maa ogsññ Oversirtkeren i sit latinffe Exemplar have fundet og first gemini i stcrden
for Jemini, naar hand overscrtter diste Ord I Sam. IX.5. nurnqvid non
ego filius Jemini? saaledis : ter jæk ey twillinghs fön? Det er og tro
ligt at hand i stceden for det nomen proprium Machmas har lcr st
machinas, og for den Llarsags skyld oversat de Ord. I Sam. XIII. 23.
egreffa eft autem ftatio Philiftiim ut tranlfcenderet inMachmas, saa
ledis : wthæn Philiftiims famlingh wtgik at the fkulde öwerfare wærnæne ællær bygny ngen e ællr plankene. Slig Anledning MÑÑ Vel
Overscrtteren oasaa havt ti! at foregeAzaria» Inda Konges Rcgierings
Did/ som i sig selv var langvarig nok, cg at legge endnu 40. Aar der
til. Thi omendstiont nu staaer i vulgata veriione 4 Regg. XV. 22.
anno qvinquagefimo Azariæ Regis Judæ, sañ MÑÑ der dog have stññet
anderledis i det Exemplar/ hvoraf der er sat paa Danske: i azaries
Judas konnynghs halftæmtæfintywe aar. SññdñN Oprindelse MÑÑ
ve! ogsaa de mange urigtige og urimelige nomina propria have som
sindes i denne Overscrttelse f. E. Ejula i stcrden for Havila 1 Sam. XV.
7. ab He Vila donec venias ad Sur quæ eft ê regione Ægypti er over
sat.: Fra ejula fa længhe han kom aflur æmod egyptes righe. Det
er ilde giort at Ejula er sat i stcrden for Havila, og vcerre at aflur staaer
for Sur. Aharons Sens Navn Abihu er omdannet til abywth.
Lev. X. Palthiels NñVN ti! Phalaël, 2 Sam. 111. 15. Deboræ NavN til
Delbora. Jud. IV. og V. Dalilæ NñVN til Dalida. Jud. XVI. lfraels
Konge Jehu er overalt i den heele Historie kaldet Hyen f. E. 4-Regg.
IX. 2. cumqve veneris illuc, videbis Jehu fil. Jofaphat filii Namíi:
nær thw kommær thiidh, tw fkalt fe Hyen Jofaphatz Namil fens fön.
Over-
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Oversirtterenhar ikkeforsomt, Hvor Hand kunde have Anledning
dertil, at indfore om ikke de Papiftiffe Loerdommer, saa dog saadanne
Gloser som kunde hore til den Kirkes egne Lcerdommer eller Dyrkes
ser : Jeg har tilforn anfort, hvad hand har brugt for Leilighed til at
neevne Voxlyfi , hvilke at forcere til Kirker i den Papiftiffe Dyrkelse
holdes for en stor Forthieniste. Ligesaa tvungen er den Maade pan
hvilken haud anforer cognationis fpirimalis Navn Lev» XliX. 14»
Thi der forbydes at bedrive Biodffam med sin Farbroders Hustru :
Ordene ere her faaledis fordanskede: ok thu fkait ey gaa til hans huftrwhwilkæn fom famænfoyæs thic j fwawerfkap ællr andhelige frenfkap. Kirkemessen er udl den Papiftiffe Kirke en meget profitable
Dyrkelse : paa det nudenneogsim kunde findes i Biblen,, har Ovcrsirtteren brugt Anledningen som hand fandt Num. VIL n. og fortolket de
Ord: in dedicationem altaris faaledis: i alterens wiælfe ællr kirke*
meifæ. Den meget herlige Nytte som Faste har/ til at givre et Menniffe nueve og bedre disponerer til Andagt end han ellers kunde vcrre, er
i Papisternes Oynr ikke nok til at recommendeve Faste, men de kegge
dette dertil, at man derved fortiener GUDS Naade og bliver retfcrrdiggiort; hvilket ogsaa vores Overstettere har vildet indfore, doa paa et
meget ubeqvemt Stcrd/ nemlig hvor hand ffulde overfcette disse Ord om
Paaffcfestens holdelse juxt¿i omnes ceremonias & jullificationes ejus,
Num. IX. 3. hvilke hand fordanffer faaledis : hofs ællær æfttær allæ thæs
höktidhemzWox ök madens aff’ oldelfe ok rætwifiæns göre!fæ : bit
er/ siger jeg, et meget ubeqvemt Sted. Thi til Paaffelammets Spisning
horte hverken Vox ey heller Afhold fra Mad ; men det har vores Overscettere vildet sige/ at juftificatio d. e. Rctftrdiggiorclse ffeer ved Faste
og gode Giemingers Hvelse. Det er bekiendt hvor hoyt at Pilearims
Reiser ere anseede i den Papiftiffe Kirke ; men man ffulde ikke lettelig
giort sig Tanker om, at finde dem indfort paa det Sted udiRuths Bog,
hvor vores Overscrttere har ncrvnet dem, nemlig ved Elimeiechs Reise :
hvor hand har oversat de Ord : ut peregrinaretur in regione Moabitide
Ruth. 1.1, faaledis. ath han fkwlde fare pelegrinas færdh j moabitides
eighe.

Det Forstet som Overstetteren harbavt/ novagteligen at efterfolge
sin latiinffe Text/ har voldet/ at hand har mange selvgjorte/ og paa en
tvungen
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tvungen Maade sammensatte Ord. f. E. hand har meent, at det bruge
lige Danske Ord at forhærde var ikke kraftigt nok til at exprímete Letlatiinfte indurare, derfor har hand selv giort kt andet nemlig inhærde, og
Ex.iX. 21. oversat de Ord : ego indurabo cor ejus, saaledis: jæk fkal
inhærde ællr inentilhartgöre hans hierte. Sññdan kN Verfion findes og
Lev. XXIV. 19. hvor de Ord : qvi irrogaverit maculam cuilibet civi
um luorum ere oversatte: hwo fom innænfôrer noghn fyn byman
fmittæ ællr Lait. Det Ord Bynrand indbefatter ikke alle dem som det
Ord Aceste ftal betyde; men det Ord innænfôrer er fetogtorf. Paa
saadan Maade har hand ogsaa vildet exprimere det Ord conflatilis,
naar hand oversetter de Ord Ex. IX. 16. & fecifle vobis vitulum con
flatilem saaledis : ok haffde giorth edhr lamblæfælighæ kalft. Sa a og
det Ord fuflie som hand ogsaa fordanfter Jud. XV11. 3. hvor der ftaacr
fculptile atqve futile faaltdes: wdfkorith ællr wthgrôpt thingh okfamænb læfligt ællr gydheligtj eldin. Sligt Uforstaaeligt Ord har hand
ogsaa sat i si ceden for irrigare Jof. XIII. 3. hvor der staaer : â fluvio tur
bido q vi irrigat Ægyptum, hvilket hand oversetter saa : af wclar ællr
wren flodh hwilken jnnænwædhær Ægipten.
Der findes ogsaa her og der mange conflru¿tioner som ikke have
Sted i det Danske Sprog, som lige saa lidet kand taale Latinifmos, som
det Latinfte Sprog kand fordrage Danifmos : Saaledis er den Tale«
maade majores natu exprimeret Ex. XIX. 7. & convocatis majoribus
natu populi : ok thn tidh han haffdhe fammenkallet flörrere Ifraêls
folk affötzell. Saa 0g Ex. XX. 15. Non furtum facies er oveNat r th w
fkalt eygöre fly Id. fta ere de Ord : fanguinem qvoqve omnis anima
lis non fumetis in cibo : Lev. VII. 26. oversatte : ok j fkullæ ey tagej
math all dyres blodh : endnu mindre forsiaaeligen ere de Ord arreptisqve Nadab & Abihu filii Aaron thuribulis, impofuerunt ignem & incenfum defuper. Lev. X. 1. oversatte: Nadab ok Abywth Aarons
fonær tilragnæ rôgælfekar the fættæ eldh ok brennendhe offer
owenpa. Saadan Latiniimus er og Lev. XI. 8. hvor de Ord i horum
carnibus non vefcemini ere oversatte: j fkullæ ikke ædæ theres kôdhæ
saa og Num. XI. 4. hvor de Ord: quis dabit nobis ad vefcendum
carnes? ere oversatte: hvo fkal giñwe off ath ædhe kodhenæ. Thi
det Ord AM har i Let Danfte Sprog ingen pluralem. Saa falder
og
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eg den Oversættelse ikke ret vel, »aar de Ord Deut. XX. io. offeres ei primum pacem ele saaledis fotdñNffede: fôrft fkalt thw offre
ællr byde hannom fridh. Lev. XIII. il. fladt contaminabit itaqve
eum íacerdos, denne llbeqveme Overscrttelse har den danffe inter
pres formildet ved et Tillcrg, saaledis: forthy fkal preftæn fmittæ
hannom, thet ær at han fkal dome hannom at ware iwo. Men
2 Sam. XIII. 3. staaet en Latinismus, som flet ikke ladet sig undskyl
de/ da de Ord! erat autem Amnon amicus nomine Jonadab, ere
saaledis oversatte: wthn Amnon war een win Jonadab aft Naftm
Ikke meget bedre et den som staar cap. xiix.ii. hvor de Ord: quare
non confodifti eum cum terra ? ere oversatte: hwi fammængroft
thw ikke hannom mz Jordin. og cap. XX. 5. Hv0t de Ord : & moratus
eft extra placitum, qvod ei conftituerat Rex, ete saa oversatte : ok
han dwaldhe wthn behaffwelighz hwilkith fom konnynghn hafde'
fkikkæth hannom. Saa et det ikke heller got danff naar de Ord 2.
Regg. VIL 14. artificem ærarium ere oversatte : ereligh konfteligh
man ; Ey heller kand det danffe Sprogs Natur fordrage den Stiil/ som
er bleven brugt til at overstrtte disse Ord 4. Regg. iv. 39. ut colligeret
herbas agreftes, invenitqve quad vitem fylveftrem : de ete saaledis
fordanskede: ath han fkulde fammenfankæ agghærlighe yrtær, ok
han pafan fwo fom fkoweligh wynbærtræ.
Til Latinismos kand man ogsaa henfote dk selvgiortk gerundia og
participia futuri temporis baade aâiva og paffiva, fom votes Ovetsikttere hat indfort i sin verfion, sammensatte afOrdet fom ffulde overscrttes/ og det danffe verbo auxiliari ar ssulle. Exempler hervaa fore«
kommer paahver Side : jeg vil ikklln anføre nogle faa/ saasom Ex.
XXX. ig. facies & labium æneum cum bafi fua ad lavandum hvilke
Ord ere saaledis oversatte: ok tw fkalt göre ereligh ællr affeerwatnkaar mz fin grwndel til at toofkullændæ : saaledis vertetes Lev. XI.IZ.
vitanda: fiyf kuliende. Num. IV.16.concinnandus tilredhefkullændhe«
Num. XX. Ç. bibendum: drykkefkullendhe.
Num. XXXII.peccaturi: iyndæf kullænde»
Deut. IV. poíTeífiiri: æyefkulende.
Jof. XLó.vulnerandos: iaargôrefkulændes.
Jud. V. 14,ad bellandum: til at ftridef kulændhe.
C

Efter-

i8_ _ _ _ M, w, Efterretning om en meget
Eftersom dette Skrift er faa gammelt, faa forekomme derudi man
ge Ord / som nu i vore Tider enten ere aldeelis eller ncrsten ubrugelige og
forceldede f- E. det Ord oghe betyder i denne version íet fomjumenta
betyder paa latrin Gen. IlX. I. Uthen hrænj hughkom noe ok dyren ok
öghen fom ware mz hannomj arkæn. Underilaa betyder her det fam»
me som nu omstunder at forstaae. v. 12. anhanLidde æn framledhes
andre fywdaghe, ok han jgen wille dwæn aff arch en, ok hon kom til
hannom at aft'cenæn bærendhe en oliebærtrææs green i fin mwndh,
forthy tha wnderftodh noe at watr.ene haffdhe affladhz paa Jorden.
At höde betyder her at true , som Gen. XXVil. 12. See thin brodher
efaw höderat flaa thicj hiel. Om betyder Morbroder : som Gen.
XXIIX. 2. Ok thw f kalt thaghe thic thædn hwfirw afFLabans dotter
thin Oms. Vi strive NU en portel, men vores Oversettere striver
UNdertidenXiotel f.E.Gen. XXXVn.31. tulerunt autem tunicam ejus,
& in fanguine hædi quem occiderant tinxerunt : æn the thoghe hans
kiotel ok döpthe hannom j kitfens blodh, hwilkæn fom the haffdhe
flaweth j heel. Det Ord hirfeth er nu gandste ubrugeligt / men fore«
kommer her ofte / faafoni Gen. XXXIX. 4.a quo præpofitus omnibus,
gubernabat creditam fibi domum : affhwilkæn han war forefæth allæ
thinghe, han ftyrdhe hirfeth figh antwordhz ællr befalæt. Det Ord
heel er ogsaa ikke meere brugeligt i den Bemerkelse som det har Gen.
XLIII. 27. hvor de Ord: fanusne pater veiler fenex? ere oversatte:
ær ædher gamlæ fader hel ællr karf k? Saa 0g det Ord filnalke, fom fo«
rekommer Gen. XEVtl. 29. hvor de Ord cumqve appropinquare cer
neret diem mortis fuæ, ere saaledis oversatte: then tidh han faa til—
ftandhe ællr tilnalke d.ötzfens dagh, er ikke meere brugeligt. Desligeste og gyrnæs defiderare som staar Ex. XX. 17. Nec defiderabis uxo
rem ejus. Ok thw fkalt ikke gyrnæs ællr æfftærflwndæ hans huilrw.
Det Ord jætte fom betyder en Ulempe er ncrsten uddsd, men Her bru
ges det, font Deut. H. 20. thetær regnæth jættenæs landh ællær Jord, ok
jættæ bodhe fordom j thet. Det Ord Aaraad, som betyder ihfidiæ', er
nu lidet bekiendt, Her forekommer det ofte , og strives aræth, som Jud.
IX. 2$. pofueruntqve infidias adverfus eum : ok the fættæ aræth amoth
hannom. Dersom man nu vilde scette det Ord welling. Hvor der stal
sorstaaes Gryn, saa var det meget urigtigt, men i vores Oversetteres
Tiid / maa det dog Have Havt denne Bemerkelse, ligesom det tydste
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Ord Grütze har indtil denne Dag : Saaledis er her oversat Let som
staar i Sam. XVil. 17. accipe fratribus tuis ephi polentæ. Tagh thyne
brödhre ephy thetær træ fkyppæs madælfewellinghæ. DtOrd som Ô*
verscetteren bruger ri! at bemerke et Ordsprog ere ubrugelige, men ikke
ubeqvemme i Sam. XIX. 24. ok Wtgik bifprok ællærordqwede prover
bium pa latine.' Det Ord famwidende som hos vores Oversrttere be
tyder det samme som paa latiin confcius, kand man meget vel forstaae,
det danffe Sprog kunde og vel trange dertil, men det er dog ubrugeligt.
3. Kong. II. 44. ere Lige Ord: tunofti omne malum cujus tibi
confcium eft cor tuum, saaledis oversatte: thw weft alt wnt hwilkit
fom thit hiertæ ær thic famwidhende. At det Ord Loft kand betyde
folium er nu hartad forglemt/ her bruges det f. E. man fkai ikke
borrhæntes afthin flekt af Ifraels Loft, pgñ LñtilN lyder det sññ : non
auferetur vir de genere tuo de folio îfraël. At det Ord mær ogsññ PÑÑ
danff betyder Havet eller Stranden er ellers ikke bekiendt , men her
bruges det saaledis: 3R.egg.lX. 26.3 rathe mærs ftrandbrinkæ j Idu
mea landh. Det Ord Syle eller Syletrcr , er vel ikke aldelis udaf
Brug, men dog ey heller meget gangs; her ere de Ord 3 Regg. xiv. 17.
cumqve illa ingrederetur limen domus puer mortuus eft, saaledis
fordanskede: thn riidh hwn ingik hwfiens fyld barnith dödhe. Det Ord
rete betyder her det samme som nu at opirre. F. E. 3 Regg. XVI. 2.
ut me irritares in peccatis eorum : at thw fkwlde rete mik j theres
fynd: saaledis og V. 7. ad irritandum eum in operibus manuum
fuarum : til at retefkulænde hannom i fine hændærs giærnynghe.
Det Ord prifiwn er Frandff, som ftaaer z Regg.xxii. 27. mittite
virum iftum in carcerem : fændhær thænne man j prifiwn. Det Ord
tölwer,som her betyder to gange/gaaer ogsaa efterhaanden af Moden;
hereredeOrd: 4Regg.VL io. non femel neqve bis, oversatte : ikke
jen tiidh ok ey tofwær. Det Ord bong bruger man ikke mere til at be
tyde Bulder, saasom det her forekommer cap. vn. 6. hvor Latinen ly
der saa : Dominus fonitum audiri fecerat exercitus plurimi, og Dan
sken dertil er : Hræn lodh höre mögeth hærfkabs lwdh ællr bongh. Saadanne gammeldags Ord ere ogsaa disse: jærn anbwth ferramentum,
tholigh talis.
Wæne putare.
C2
Öthken,
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Örhken, ödken, ötken filet ödhken defertum.
Samfæt, fædus, éris.
Obæ clamare, ôbælfæ clamor*
Hylyæ veltire.
Kringlæ annulus,
bonedhe aulæum,
Bwghiere fcutum, hvilket Ord ogsim bruges PÑÑ Frandst.
Dwnælighe gernyng opus polymitum.
Fællen caftra.
uthæn cliff utæn, fed, autem,
Donælfæ fuffitus. Skyrden mellis.
Yrdelfæ fupputatio, æftimatio.
Hion familia. Gænftæn iiatim,
Enktæ nihil. Brædhæ impetus,
Lwd tuba. Thærnæ ancilla.
Skirme dimicare.
Bratze monilia fom ogsññ haver nogen OvereensstemelftmedFransten.
Forhære vallare. Wonltærk debilis,
Freythen fama.

Det vilde vcere uendeligt at opregne den Forstiel som er imellem den
nu brugelige Skrivemaade og den fom er brugt i denne Overftettelst,
da der ikke allene erForffiel imellem disse treSkriveresOrthograpbie ind«
byrdes/ men ogfaa een og den famme har ikke strevet Ordene attesté
ligedan. Dog kand jeg ikke forbigaae at anfore nogle Exempler/saasom:
ronfes nu striver man reenses.
Logh LOV. Engeledes iNgfNleedfs.
öghne eller Ówin Oyne. Lilær eller.
Eldh Zld. jæk jeg. Ok og. Mik mig.
Thic eller fhik dig. Slekt Slegt.
Tw&ndhæ tustnde. Owennæ eílft* Wwinner Uvenner,
Il wgkomme ihukomme. Monæth Mññned*
Tighe tik. Belete Billede.
Orene urefne. Skogh SkOV.
Jeghen EegfN. AtheniftejtfemØr,
Nær naar. Wnth ondt.
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Ærffwedhcîltbeik. Thwgaftbu gabst.
Tw waft du st. Twkomt dll komst.
W ærlden Verden. Gemmen igiennem.
Afkin AskM. Tilforin tilforne.
Hwilkin hvilken. Ængelin Mngklen. K«
Dog forekommer herudi megen Forandring/ saa der findes skreven
bññde: hwilke og hwilkæ, preftæn og preften, paa ogpa, brödh og
bröth, at, atr, ogå &c.
Hieronymi præfationer ere ogsaa fordanskede, og indforte paa de«
res Stcrder: Som hvorfemte Mose Bog er ri! Ende, der staaer ffrevet med rod Farve: hær ær Dewtronomium then bogh athænde, ok
fortalin begyndes öfwer Jofue ok andre tre bogher. DerpÑÑ folger
Hieronymi Fortale over Josuce, Dommernes, Ruth og Esthers Bo
ger. Desforuden ftaaer og forved Ruths Bog sammes Indhold korte
lig forfattet, dog vidtloftigere end i vulgata. Hieronymi præfation fin
des ogsaa forved forfte Samuels Bog.

Adskillige Oversettere som for Reformationen^ Did have oversat
den hellige Skrift i et eller andet Sprog, have her og der lagt noget til
ndaf hiftoria fcholaftica. I sier findes mange saadanne Dllceg i den
Frandffe Oversiettelse som Guyartdes Moulins haver giort, saa at den
mangesteds snarere kand ansees for en Commentarius end for en
Verlion.
Saaledis erogsaa Nie. Malermi Jtalicenffe Version beffaffen, som
Titlen selv udviser four lyder saa : Biblia volgare hiftoriata.
Ja endogsaa de tydsse Oversirttelser som ere aiorte for Lntheri Ti
der, ere besmittede med m Deel saadanne Tillceg/ ved hvilke interpre
ts har forvirret deres Arbeide/ da de meente at forbedre det derved.

♦ ♦ ♦♦

Denne gamle Danske Oversættelse er ogsaa ikke aldeles fri derfor;
dog er Taller af disse Tillceg ftkun lidet. Saadant et findes indfort
Ex. XIII. efter det 19de vers, Dog staaer paa Bredden tegnet derved
C 3
gloiTa
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gloilà : tCt lyder saa : à tldh the fkulde thagæ Jofeps been mz thm tha
haffde flodhn gonghz wp aff en flodh fom hethr nilus ok hwlth Jofephs
graff, at the wifte ikke hwar hon war, tha fam et faar i watnæth mz ængelænshiælp okwifte thm graffwen.

Hvor det tolvte Capittel i fierde Mose Bog er til Ende, indforcs
en viidtloftig Fortcellelse om Mosis Barndom og Ungdom, fom er lam
gere end at den er vcerd atudstrive ; den begynder saaledes : forthy hær
göres amynelfe affMaria Moyfes fyftær, tha ikriffwerjæk her tw mærkælighe thingh, fom vor hræ giorde mz Moyfe, ethj hans barndom, annæt
i hans Ungdom, ok the ftaaj en bogh fom hedhr fcolaliica hyftoria,hwilkæ jæk kan ikke hittæ i biblia.
Efterdet 25. Capittel i forste Samuels Bog folger en Sammen
ligning imellem Kong Saul og Dievelen, saa og imellem David og en
Mand fom er stark i Aanden : som fluttes saaledis O See Dauid bidh for
off. Dcrpaa en Sammenligning imellem David og CHrismm, Philisterne og Dievelen. Ved Titlen af det 31 Capittel staaer iligemaade saadan en Bon: hixl See Dauid,
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LEIBNITZES

Oedipo Chymico.
hiant de foMkffelige Afhandlinger, font den store og vidtbe«
bcromte Mand Hr. Leibnitz haver beprydet den Samling af
lcerde Skrifter med, i det Kongelige Berlinske Societet, (til
hvilket Societet hand selv/ som bekiendter, var den forste Angiver,)
haver een, som er just den anden i det forste Bind, der udkom i Anret
1710. og forekommer paa den 16. indtil den 22. Side, denne Titel:
G. G. L. Oedipus Chymicus Ænigmatis Græci & Germanici. Derudl
indeholdes Forklaring over tvende nwrke Taler hos Alchymisterne;
Den ene tagen afen ©ixTft’ff Chymico, den anden afde dekiendte Tydffe Skrifter underBafihi Valentini Navn. Hvad dette sidste eller Tydffe Stykke anga aer, da kunde man vel undre paa, hvorfore Hr. Leib
nitz haver vildet give dette ud for noget rart; helst det er temmelig vel
bekiendt, og ncppe nu om Dage morkt, for saa mange som blade lidet
udi Chymiffe Boger, endogsaa uden mindste Forscrr atove sig i Kun
sten. Eyat tale om, at Forklaringen paa bemeldte Tydffe Ænigma
staaer tydeligen trykt med store Bogstaver i een og anden Edition af
Bafilii Valentini Skrifter: Item / at Dr. Samuel Reyher, fordum
Jurist og Mathematicus i VniverliretCt til Kiel, haver i sin Tradat
de Nummis ex Chymico metallo facits , trykt i Anret 1692. givet 05 fklvsfiMme Forklaring derpaa, Cap. j.p. 22. Saa at Hr. Leibnitz ikke har havt
. videre at tilfoye, end sin egen Latinffe Overscrtcelse paa Vers, som
- hand havde giort i sine unge Aar.
Det Grcrkiffe Stykke er afen anden Art og Beskaffenhed, og der
om kand virkeligen falde en heel Deel at sige ; ja meget mere, end hvad
velbemceldte Hr. Leibnitz derom deel korteligen har ffrcvet. Og saafrernt denne store Mand haver havt foye til at udlade sig (m- v.) saaledes:

H. O. Dm Sîbyllæ morke Tale
lebes: ’’Saltem ad doétrinam pertinebit, ænigmata qvædam Chy”mica diffoivi ; " Saa bliver vel ogsññ dette rec / at det horer til Leerdom ogVidenffaber, det
Ænigmata, som man af vrang og
gandffe falff Indbildning, efter en gammel og ugrundet Tradition,
har givet ud forChymiffe, og ligesom indeholdende noget rart, vorde
bedre opliuste, og at der bevises for Verden, at de intet mindre kunde
betyde, end Chymiff.
Hand anforer af en gammel ffreven Bog paa Grcekiff, hvis Titel
er i Latin : ” Stephani Alexandrini Philofophi Magnæ & facræ Artis
"’’Praxes, ad Heraclium Auguftum ”, sex Linier ñf Grckkiffe Vkts,
dem hand paa sin egen Maade oversår saaledes:
’’Literulis nofcor quadrifyllabus ipfe novenis,
’’Syllaba habet binas, niíi quod tenet ultima ternas,
’’Vocales quatuor, quinis non propria vox eft,
’’Bis feptem vicibus numerum centuria totum
’’Ingreditur, decadesqvenovem, tumbis tria. Sime
’’Noveris, hinc aditus ad facra noftra patent.”
Hvorpaa hand strap siger: ”Hos verfus myftice explicat Stephanus,
’’fenfu proprio diíftmulato. Sed confiât fignincari Arfenicon, quod
tali fchemate patet” : See.
Udi dette Schemate viser hand daBeregnittgen paa faadàn Maade,
iitA. ffal betyde 1000. p. 100. s. 200. e. 5. n. 50. î. 1. k. 10.0.70. n. 50.
Summa 1496. Item, at der ere 4. Vocaler og 5. Lonfonanter i Ordet,
hvilket i de tre forste Stavelser haver Mm tu Bogstaver, og i den sidste
trende Q. E. D.
For det ovrige melder hand om Æmari Ranconeti Beregning af
samme Ords Bogstaver, hvorom Cardanus har berettet i sine Beger
de Varietate Rerum. Der findes disse samme Vers iGrcrkiff, men paa
tre Skcrder gandffe anderledes, end Hr. Leibnitz har dem. Saa fal
der og Ranconets og Cardani Beregning, uanseet den ogsaa sigter til
Ordet Arfenicon, heel anderledes ud, end Hr. Leibnitzes, fom vi
herefter paa sit beqvemmere Stced ffulle faae at hore.
Og er dette da Indholden af den saa kaldede oedipo chymico, som
Hr. Leibnitz paa omtalte Stced har indfort. Hand taler ellers ikke med
et'emste Ord out den rette Auctore til disse Vers, videre end at de haves
i Stephani Alexandrini Praxi [exta; ikke ñt hand ¡0 heel vel vidste, Ñt de
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vare af en anden, meget crldere. Saa at hvis nogen uu/ eller i Eftertiden , kom over Mifieiianea Beroiinenfia, og saae disse Vers i bemeldte sto

re Mands Differfa tion, ffulde hand tcenke, at den Chymicus, Stepha
nus, som levede i Seculo Chriitiano VIL hand var og dertil Auétor;
faafremt faadan Lcesere ikke var desbedre erfaren i Grcekiffe Skrifters
Kundskab; Eller og, om ikke dette, hand da motte have lcrst visse nye
Skribentere, som samme sex Vers kunde have anfert , og citeret deres
rette amule Hovedmand.
Saadan Eftertanke haver da fornemmeligen opvakt mig, til at
forfatte nogle Anmærkninger til velbemeldte brave Mands Afhandling.
Som jeg vü haabe, ikke ar vorde regnet mig tilvcerste; Helst det er udi
en Sag, som egentligen ty var Mandens Hoved - Studium ; (som det
endnu meget »undre er mit,foruden saavidt derafvedkommer det Grcekiffe Sprog ;) Og om end saa havde vceret, saa siunes mig dog, at enhver
Ting, som man tager sig for at opliuse i Skrifter og vil give ud i Ver»
den,^ burde ikke behandles saa loseligen. Hr.Leibnå, saafremt hand
selv var endnu i Live, skulde ingenlunde taget stiat ilde op, afmig eller
nogen. Hand havde, iblant andre sine store Dyder, ogfaa denne, at
hand holdte sig i sin storste LeerdomsStyrke ikke for bedre og visereMand,
end andre flittige og paa en fornuftigMaade studerende; Men hand cen
surerede alligevel andres Meninger, og forbedrede derpaa med stor
Lykke og Berommelse, saalcenge hand var tll, fodrende igien det fam»
me Skicel af andre.

Det Avrste

Capitel.

^aa bliver nu her for det forste at tilkiendegive, hvo den rette Auåor
er til disse sex Vers , som Stephanus Alexandrinus i sin Chymiffe
Bog har anført : Og da er det een af dr Skribentere, som har skrevet
os de bekiendte oracula sibyiima paa Grcrkiffe Vers; nemlig Auåor tit
den første Bog deraf, som under 8idyllE Navn fortcrller om Verdens
Skabelse, om Syndfloden, og saa videre. (Thi at de 8. Boger, vi
have, ikke ere eens, men fleres Arbeide, og ere een udafmange, deels
celdere, deels nyere, Stumper tilhobefoyet Samling, troer jeg alde
les, Med Cotelerio, vid. ejus Judicium de 2, epißola S. Clementisi} DkNt-
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H. G. om Sibyllæ merke Lale

di mdforis Gud/ naar hand taler til Noah, og befaler ham at bygge
Arken/ at sige om sig selv disse Ord; hvilke iCaftalionis Oversættelse
paa Latine lyde saaledes :
’’Porro ego fum, qui fum, (memori quod mente teneto,)
’’Cælum veftitum præbet mihi, pontus amiétum:
’’Terra mihi fulcitque pedes, & corpus amicit:
”Aër, aftrorumque chorus me circuit omnem.
’’Sunt elementa novem mihi, fum tetraiyllabus autem,
'’Percipe me,) primæ tres fyllabæ efficiuntur
”Ex binis omnes elementis : cetera reflant
”In reliquis: quorum font non vocalia quinque,
”Totius numeri bis funt hecatontades octo,
”Et ter tres decades, cum feptem. Si fcieris me,
’’Non te, qua potior, fapientia dia latebit”.
Heraf vil à nu oplcese af den Grcekiste Original de omhandlende sidste
sex Vers:
'Em'a

8%cti, Te7paa-vÄv6tßoe eijju, viet pe,

*Ai Tÿ~ç ou itérai êuo ypà^/xctr ’¿%&riv éxoiçvi,
*H Ko nt "¡i fié T à Koiità,
èmv' acprovot rot itév]e.
Ta itouijoç 5’ cî^S’/z.â éxa.T0v]à&?ç è«n Siç
Kal Ttçeîç T^lç SsxàSeç, <rw' y
Fvaç' iïè tîç èip ,
’Ovz. a/zvvflog eitvi
ira/ èjjiofye iroQfyç.

Paa Danff lyder dette Ord fra Ord: "Udi nug (eller i mit NavN/)
er ni Bogstaver : Jeg har fire Stavelser. Giv vel agr paa mig.
De tre fyrste Stavelser have hver tvende Bogstaver: Den sidste
har de øvrige ; Og Lonsonanterne ere fein. Det gandffeîal er
tu gange otte hundrede/ ognigange ti, ogderrllmedsyv. Og
naar du kiender og forstaaer hvem jeg er r da skalt du blive ey ukyndig i den Guddomnrelige Viisdonr (som boer) hos mig”. Og
der have vi den rette Kilde og Oprindelse til dette altsammen. Nu mob
te jeg vel sporgk/ hvorledes noget fornuftigt Menniske, uden den som
var bleven flet fanatiff i Guldmageriet/ kunde falde paa, at ved faadant
et Navn / som Gud bliver indfort at tillcegge sig selv / stulde forstsaes
Arßnicum, eller noget andet Alchymistrff Ord? Men hvorledes dette
alligevel er steet ; ja fra heel gamle Tider af/ da disse Srbyihnffe Vers ry
endnu
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endnu vare meget gamle, er bleven troet, vedligeholdet og propageret,
skal herefter nogenledes vorde opliust: Naar vi forft have igiennemgaaet de Meninger, man haver, paa et sundere Principio, giert sig om
den rette Betydning af bette Enigme, fom den forkappedeSibylla haver
ikke undseet sig ved at leggeGUD selv i Munden.
Dencerlige Sebaftianus Caftaiio haver, udi sine Anmærkninger til
denne Steed, gandffe givet sig tabt heri. Hand var i sin Tiid een af
dem, som bar ingen Tvivl om biffe Sibyllinae Oraklers Rigtighed, og
som troede, (lige saavel som vores Evangeliste Erasmus Schmidt,
Stephan Prcrterius, Gottfried Arnold, Henr. Ludolph Benthem,
I. C. Nehring, og flere, ja som endeel En gellcrnder, og visse RomerskCatholste Skråtere,) ar de vare, om ikke alle de vi nu have, dog den
sierste Deel komne og inspirerede af GllD, snart paa samme Maade,
som de hellige Propheters Skrifter. Caftaiio mener, at dette Navn,
som Sibylla beskriver afdc ni Bogstaver, maae vel have vcrret Hkbrceist,
efterdi der sagdes til Noe, foreud Sproggene ved Babel bleve adskilte.
Men hvis Sibylla, dcr strev paa Grcekist, har maattet havt en Grcrkist Overstrttelse derasi Tankerne, da beder hand, fit be, som maatte
vcrre lykkeligere end hand, til samme at udfinde, ville givre det for flere
bekundt.
Michael Neander, en lcrrd, og af Studeringer og Ungdommen i
sin Tiid vel fortient Mand, har ubi et Skrift, somhand kalder Apocrypha
de Chriflo, trykt til Baselan. 1564. in 8. bildet prove det med Hebraist.
Hand fluttede, at GUDS Navn til Noe kunde rimeligen vcrre bet sam
me, som GUD sagde til Mosen, ítn iw rw Ero qvi ero. Det givres
vel ry fornoden, at jeg siger, bet herudi ikke haves saadanne fire Stavel
ser, fem Consonanter og fire Vocaler, som Sibylla udfordrer. Og en
ten mand skriver det med Hebraiste eller Grcrkiste Bogstaver, kommer
dog ikke det behorige Tal 1697. deraf. Samme Navn haver imidler
tid adstillige fundet ubiEvagrii og andres FragmentisGræcis de Nomini
bus Divinis, skrevet i Grcrkistsaaledes,
eller
, (See
Jo. Croji Specimen Conjeturar. ad Originem & c. edit. Grab./»#/?, 12. Coteler.
Eccl.Grxc.Monum. Tom. 3. p u6. Martianay, Hieronymi 0pp.T.i2.p. 27$.feq.
Men, som jeg sagde, det bringer alt fer faae Tal ud, og har for mange
Vocaler, til at have vceret i Sibyllæ Tanker. End mere, hun havde so
D 2
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ftlv , i de foregaaende Ord af GÜds Tale til Noe , ndsagt bemeldte
Navn, udi Grcekift fortolket, £í/z¡ S* 8>rytti o ¿¿y, (tv d ¿vi Cp^ri cr^n vsvvrov»
saa at hun ikke kunde med foye nu ftraxen giere et Enigme deraf.
Endnu en Hebrcrift Prove haver en anden Mand lagt for Dagen,
der dog flet ingen Ven, som Castalio og Mander, harverret afSibyUa.
Det er den lerrde David Blondel, som udi det bekiendte Skrift, hand
udgav an. 1649. haver med de beste Beviser kuldkastet det hele Sibyllin»
fte Syfteme; saa at/^ i hvad end Beveregius, Bullus, Benthem og stere
have havt at stge til dets Forsvar, lader det sig ey saa letteligen, hverken
heelteller halvt, igien opreise. Blondel haver da, strax i sin forste Bogs
3. Capitel pag. 7. bemcrrket med faa Ord, og ligesom noaet hand var sik
ker paa, at den falfte Sibylla sigtede, med sit Navn afGUD, til det Hebraifte mm m. Hvilket hand siger, dog ikke at kunde passe sig til det i
Versene foreftrevet Tal 1697. med mindre man vil ftrivc det med Grcrkifte Bogstaver, og deraf glore saaledes et Barbarift Ord'
Dettesamme have andre ftrevet hannem efter, uden at ncevne ham;
nemlig Du Pin i Bibliotb. des Auteurs Ecclejîafliques 1.1, og Cafimirus Oudin
i sin forste Tomo de Scriptorib. Eede/', col. is6. Men Blondel havde vigtigere
Ting i Hovedet, og gav ey agt paa, at hans Barbarrfte Ord belob til
en meget for hoy Sum i Tastningen/ nemlig til 2427. Hand har og
allene feet til de ni Bogstaver, men ikke taget i agt, at her ftulde vcere
fem Consonanter og sire Vocaler. Derimod er udi
ikkun tu
Consonanter og syv Vocaler.
Det Tredie Forsog paa vores Sibyllæ Enigme, ligeledes i Hebraift,
haver man afen Tydft Mand i vore Tider, ved Navn Hermann Friderich Brauns, Provst og Superintendent til Cloden ved Wittenberg,
efter den Beretning, som derom findes i Unschuldigen Nachrichten
afAaret 1728. pag. 1275. hvor Titelen amores saaledes : Nodus Gerdius
JEnigmatis Sibyllini, de Nomine Dei
to> Tsr^ai-vÄÄaßid, prœmiJJ'a de
Sibyllis ¿y Oraculorum earundem auïïoritate brevi di/quißtione, ab Hermanno Friderico Brauns. Her siges ikke,ar samme Skrift er udkommen i Tryk,men

allene at det bestaaer affaae Ark,og indeholder, foruden hvad Titelen tr'lkiendegiver, adftillige Curiofa, saasom de bekiendte Malachicr Prophetier om Paverne rc. Denne Mands Tanke, om vores'ni Boostavers
Navn ftalvcere, at det haves i anden Mose Bogs xxxiv. Capitel,

og ni Bogstavers O.d.

ag

Vers 6. hvor GUD kalder sig e^ n^HErren den barmhjerti
ge : og Uñar dette strives med Grcrkiste Bogstaver saalkdes/ favèfaxîfa,
koînnler deraf det Ta! 1697. Ordene i Unschuld. Nachrichten ere
disse : "Er meinet/ M man wohl keinen andern Nahmen besser finden
"könne, der darunter verborgen/ als de»/ womit sich GOtt dorten
”Exod. XXXIV. 6. dem Most entdecket, mm rnjr Herr/ Herr barm"hertzig, welchen er Griechisch schreibet f Cl'dtweil die Æoles der
"Hebräer 1 also exprimirét/ und sonst der Nähme Jehovah durch faße,
"öderiE, oder auch durch 'i«^, und bey den Gnoiticis mit’i«» aus"gesprochenfty, und darinnen alle in dem Räthsel erforderte Requifita
"antrist." Ieg tilstaaer/ at udafdisse Grcrkrste Bogstaver/1 ’lase fax^M»
udkommer rigtigen det forncevnte Tal ; og den Fordeel allem har benne
Mands Paafund frem for Neandn og Blondelli. Men denne er ogsaa
den tniste : Alt detovrige, som stulde paa agtes/ holder ingen Prove/ eg
haver qandste lkke-fom dog foregives/ de udfodrende Requifita. Her er
Bogstaver, her er Vocastr alt for mange, og Consonanter for faae, og
den sidste Stavelse er ikke tre Bogstaver/ menjtve. Den gode Mand har
meent, at mand kunde befale deGrcekisteBogstaver,smukt at stikke sig rf#
ter deLa!instk/0g ifore sig deresNatur paa dette Stå I og » stulde lade
sig giore tit Consonanter i W> og derimod stulde udi faxw samme »
vckre iglen Vocal, med Vilkor at pasiere for en enkelt Bogstav. Hvo
har nogen Tid hort fligt? DetGmkistelkandjo ikke i Ords eller Sta
velsers Begyndelser blive til et Hebrcrist eller Latinsk Jod. ’la'acdv, "laxXoç, "itoveç, ere ikke Ord aftvende Stavelser/men tre ; Og Horatius eller
Ovidiushaveevdoqsaai Latinste Vers aldrig taenkt paa eller vovet at
giore lambus tit bifyllabum. Saa have og de Grcrkiste Christne Poe
ter/ Nonnus, Apollinarius, og andre/ ikke vidst anderledes at behandle
udi deres Vers de Hebrcriste Navne/ 'I*]<tsç, ’isfaîoi, ’izfaç, ’iwcrvjtp, ‘laXtt?ß, ’iwavv»if, end at ! maatte stedse vcere og blive Vocalis, w? og ’i«crtøm hos dennern aldrig ko Stavelser, men tre, ex. gr. iWsv, ¿7icl6
ßatojtievov viov ’IüûtïiÇ)- (Nom, cap Z. V. Z f^,)'l8§a7o/, ’laxwßoc og ’ioiàwïjç, ere in
gentid trifyilaba, men allevegne med fire rigtige Stavelser udforte, og
'isZac med tre ; Ligesom og 'laxaß cr triiyllab. i Ézechielis Tragici Verst
’A^’s’iÄKyßv^' ÅiTTwxavava'jav. Vid.à Terentian.Maurus p. 2394. Derncrst kand og å g blive til Consonant/ og liae saa lidet til en enkelt
Vocal. At male drn med den samrnendragnc Figur kand hand gierne
D 3
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Men derved blive disse tvende Vocaler ikke til een Bogstav/ fordi mand
scetter v oven paa
Sibylla haver selv regnet fire Vocaler / og ikkun
tvende Consonanter i Navnet/ IriTLx, Tstîtcc»« Cpwim«. $éçei> ta «(pwva 3v
sivTto, nemlig <,r,»,v,05 tvende <7. I Latinernes Navne Valerius, Varro,
VejentinierV en Consonant. Men hos Dionys. Halic. og Plutarchum
heder de Ovaxé^sx,
'Ovétkv^vci, og der er 8 jo tvende Vocaler.
Falder det bemeldte Skribentere ind undertiden/ at begynde flige Navne
med en Consonant/ da bruge de b, ex. gr.
BoÀs'/y.v/oç. Herr
Branns fand derimod ikke/ isteeden for«i W, flette enten ß eller det
Loliffe Digamma, ky heller v allene, som i A«vtZ og>å7vsx, thi ved
saadanne Middel faaer hand ikke sit fulde Tal. Af s maae hand have sine
470. og det paa begge Står: Dem naaer hand ikke til / uden ved s
fom er 7 o., og V, 400. Og da sporges, om dette ikke steer ved tvende
Bogstaver? Med eet Ord/ hans Hebrceiste Navn, saa snart det strives
med GrcrkisteLsiaraåerer,finder man derudi ikke mindre end elleveBogstaver, hvoraf otte ere Vocaler og tre Consonanter. Asistía er Sibyllæ.
Nodus Gordius ikke loost. Derforuden faaer hand mig ikke Li! at troe/ at
vores Poet/ Autor til det Sibyllinste Enigme, var saa lcrrd / ar hand
vidste hvad
var, og hvor det stod i Bibelen. Hvorvidt hans Kund»
stab iHebrceist har gaart, trrafhar Hand/ iblant andre/ givet os en
Prove, i sin artige Forklaring paa Navner.^«,.'?, som hand kalder
nemlig at GUD gav Adam et Navn af fire Bogstaver,
til at betyde de fire Verdens Hiorner og Dele/ hand skulde regere over;
eftersom deres Navne begynde af famme Bogstaver:
'AvjoK'ViJ Te, AuT<v re,
tí ,
AÇ7]°'J1 Ikke stal jeg sige til
visse/ om hand dertil er den ferste Au&or-, Men om saa er / har hand
dog havt adskillige Efterfelgere, saasom S. Auguftinum Tvasiat. ix &
X. in o an. Severianum Gabalitanum, de mundi Creatione, Picudo - Cy
prianum de Montibus Sina ¿r Sion, Mich. Gly cam, Bedam ócc.fonií eit
hvad de Barbariste Etymologiftev* i de sildigere Tider have forbedret
samme Artighed med. Jeg vil ikke tale om/ at vores SibMste Poet
saa ofte bruger det Ord
som et nom. propr. Dei : Thi Lette har
hand tilfcelles med de Tiders saavel Kirke Lcecere / irenæo og flere / som
og de Kicettere, Bafilidiauis, ja med Magis i deres Besvcerelser/ saa»
velsom og nogle afJodcrnes Rabbiner selv.
Drrimst

og ni Bogstavers Drd._ _ _ _ _ _ _ 31
Drrncest at komme til de Gmkiste Forklaringer, da har, med
de fSkste , enFrantzos, Jean d’Orat, etter Joannes Auratus, gicettet
at Navnet «norte vcere ©eos shThp , helst det samme haves ogsaa i Sibyiiæ Acroftichide. Men derimod falder at erindre , at her udkommer af disse tvende Ord ikkun det Tal 1692. og ikke 1697. Hvorfore
hand gav sig den Frihed, at forandre i Texten,
tilrwbrfa
Men deflige Frihed, imod hvad som lceses i alle strevne og trykte Exemplarier, er e«) tilladelig. Alligevel har denne Mening rkke fattest paa
Bifald afandre: som mand ogsaa erfarer afden Engellcender Henrici
Hammonds Anmærkninger til N. T. ved det Sprog l Pen-. 3. V. 19.
Hvad ellers den Chymicus Jacobus Gohory, og flere, har havt der'
paa at sige, gaaerjeg forbi, saasom deels nu sagt, deels af ringere
Betydning.
En Tydst Philologus, ved Navn Joannes Hartungus, som, ÍV
geledes i Scculo XVI. giorde sig bekiirndt ved een og anden Grcrkrff Auwrern at udgive, saa og nogle sine Varias Legones, (der findes indrykte
i Gruteri Thefauro Critico,) beretter 0«n sig, tit da hand havde lcenge
studeret paa, og plaget sig «ned oftberneldte Ænigmate, spurde hand
sin forige gå Lcrrere, den beromteTheologum Joan. Br entium ril
Raads. Bren tins gikhannem Da tilhaandederi, og oplosede ham Knl!«
den, med det Ord
afhvilket det Tal 1711. udkommer. Uoi
sammeTal er og mdcligen intet til Hinder, naar mand vil tillade, at
det sidste Syv » Tal,
, kand tydes og conftruevré paa saadan
Maade, atdettripliceres, som henhorende ogsaa til det foregaaende
tç'iç. Kai tçc'iç Tçiç Aeirêx <rvv' y ¿tí]et, feil.
cu/ Tgtç ¿tí]cl. HvilktN Conftru&ion Grammatici kalde repetitionem a communi. > DtN fortress
fclige Joachim Camerarius havde og fundet famine Gia'tning god og rss
nrelig, og berommetden, (dog uden at ncevne Hartungum etter Brentitim,) i eft af sine Breve ttiW iliem Canter ; (See Camerar. Epißoll,
p. 531.) Joannes Opfopœus anmm'ker alligevel derimod, at<p«o2-P-ss-5,'
for
rr ikke lugt til Sibyllæ Dialed. Itg motte vel sporge,
hvorledes hand kommer til at sige saadant? naar der studes udi Sibyllæ
Vers mere end ti Smder,
brugt for à > og
for a-<¿(p»tov>
m d flere af samme Slaas- Mig staaer dette allene i Veym, at Or
det ¿potocos cr ikke as hoy Betydning nok, efter mit Tykke, saa at det
kunde
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kunde tillcegges Gud paa dette'Steed; helst eftersom det udi dm almindeligste Brug bemcrrker de Guds Skabningerpaa Himmelen, Solen
og Morgenstiernen. Da jeg alligevel overlader dette til andres Paadomme / holdende fore, at det er een af smukkeste Forklaringer, der kun*
de paafindes.
Pierre Moreau, som levede ved samme Tider , etter kort derefter,
nemlig ved an. 1570. og 158O. var ligeledes vel erfaren og kyndig i Grcrkiffe Skribenteres Lcesning, og fandt her ligeledes paa en artig Mening
nok ; naar man ikkuns ey vilvcrre streng i at prove den. Hannem faldt
i Tanke det selvgiorte Ord Avéx<Pwvog, der ffulde vcere det selvsamme,som
wexcpMIoç, ineffabilis.
Sandt er det, at dette Ord beqvcemmer sig
scerdelis vel til Guds hoye og hellige Navn : Fornemmelig efter Joder
nes og sieres Mening ein det Navn mm som mand almindelig kalder
(Ey at talt om Orpheo og Hermete Tnsmegifto, der sige
at Guds Navn er uudsigeligt.) De Tal, som Sibylla udfodrer, naar
man forstaaer Versene reent og ligefrem, findes og just i àvÉxÇtovoç PCIÍI
Eet ncrr, nemlig 1696.
Hvorfore Ifaacus Voflius, som udi sin
Traéiat de Oraculis Sibyllinis haver sam tykt og antaget denne Mening
frem for andre, har fundet en egen Maade, til at hielpe derpaa med
det Tal,somfattedes. Hans Ord erc disse: ”Ego libenter eorum fequor
’’fententiam, qui de voce ávsx<pa!vo?, idem quod
accipiunt;
"ut nempe feptenarius fiat, more Pythagoricorum & Platonicorum
"addatur Vnitas. Mov«i enim, ut illi loquuntur, eft
, áiro’'%ct]a.çoi]woç,
Vel potius Vnitas addatur,
”ad declarandam Dei unitatem, ita ut numero illo fignificetur inefFa"bilis vnitas, ¿véxQmos mW?. Sic Mercurius Trismegiftus, & ipfe
"Judæus, cujus verba apud La&antium, lib. I. fic concipiuntur :
”0' éi 0e¿í êïç, ¿ EŸç ovôjjLciioç 8 ir»oriïiéjctt, sçi
ô*flv «vwv/xoç.
"Hoc pofterius veriflimum elfe exiftimo.” Af disse Voifii Ord, som
jeg nu har oplcest, kand da kicendes, hvorledes Sal. Dr. Fabricius i sit
Bibiiotb. Gr. Vol. xa. pag. 696. haver taget feil, og ikke givet sig Tud til
at betragte denne Voflii Forklaring, i det hand (Fabricius) saa ffriver:
"If aci Voflii Mdpwvoç reddit numerum 1696. itaque & ille, (quemad"modum Leibnitius) probavit letiionem 8z\ r fa in quinto verfu."
Voflius har jo ligesaalidet tcrnkt paa, som talt om, at ftette^ r?:«, i
stceden
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ståen for (TVV
Hand har vedtaget den gamle üftionem ¿¿7«,
men til at giere Tallet fyldest, lagt Vniratem Dei dertil , og faa bliver
det 1697.
Jeg for min Deel kand dog ikke finde denne Forklaring faa agtbar
og vcerd at bifalde , sone baade Vofllus, faa og vclbemekdte Sal. Dr«
Fabricius, have holdet den for; nemlig denne sidste udi sit Bibiioth•
Grcecee Vol.I.pag. zoo. ja 0g, for hñNNeM/ Jo. Markius i sin Tractat
de Oracuhs fibyii. Dijp. IV. p. ga. Thi naar mand end vilde lade passere
det Tillcrgafmcvo? eller 'Et?, (endstiont uden Sibyllæ Forlvf, og til
hendes Concepta*, saamegetjeg kiamder deraf, forhoyt,) faa falder
dog meget at sige paa Ordet ’avA^vo?, og dets Bemcrrkelse. Ikke
mener jeg hermed, at det savnesi Gmkiste Lexicis, og man stråledes
ey er vis om, at nogen anden Autor har brugt det : Thi stigt hindrer
aldrig^ det ringeste i det Grcekiste Sprog, der er afden Art og Egen
stabs at man endogsaa uden for Lexica kand selv givre mangt Nomina,
adjectiva,& fubftantiva, ex verbis & nominibus receptis derivara, som
kunde passere for gyldige, naar man i agt tager Analogiam. Alt saa
lader jeg clv£7v(p^0Ç gierne vcrre et got Ord. Men at det stal betyde
ineffabilis, det stunme nemlig som
der siger jeg ney til. Aar«
fagener, at alle Derivata i saadan Form afdet Ord
bemerke ikke
paffive, men a ¿live. ^(pUÙVQÇ) er den som ey taler, ey lader hore sin Rost,
stum : Nvrffmioc, tvertimod - lindende, talende eller siung ende imod :
AKXo(p(jù\)Oç, den som taler et andetSprog :
som giver en god Lind,
smukt udtalende :
sod'eller liflig-liudende: åw<povw,$in giver
en ond eller ubehagelig Liud, ildeliudende : ^<paivc5, den som samtykker :
som giver allestags Liud. Og saaledes alle de andre af samme
forma. Naar mand derimod vil have paffivum fignificatum ind i noget
afsaadanne Ord, maae de ikke umiddelbar componeres atøm men
af dets Verbo tpró, og i sterdeleshed af pretérito pailivo, nemlig
componeres med
faasom mi£7.(pWV\T0Ç, à,VO,VTl(pMVYiTOÇ, àTVÇO<T<ptoMïiTOÇ.
Dette er da min Aarsage, til ar forkaste denne Perri Morelli ©í^íning
om A’véxptovoç, u-agtet If. Voffii og J. A. Fabricii Bifald. Hvilken
jeg gierne stal frafalde, naar nogen underviser mig bedre. Thi virkoligen kand jeg ikke fatte anderledes, end at
maae efter Ana
logien betyde det samme, som «Pwoç, qui nullam vocem edit. Hvis derE
imod
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imod det Ord àvéx(pO6VTOÇ havde kundet passet sig i Stavelser og Tal,
(hvilket Ord, endssiont det ey ftaaer i Lexicis, haves dog udi de crldsie Orphei Vers hosdeGrcrkisse Phiiofophos,) ssulde jeg gierne have
taget detteÑNMed ald Approbation.
Dm Jesuit P. Athanafius Kircherus, udi fin ellevte Bog ñf
Là. hvori hand strengeligm antafter og bespotter
Alchymisterne med deres Lapide philofophico, haver ogsaa bragt sit
Opfund for Dagen, til at oploft det Sibyllinae Ænigma. Hand
siger, at det stal hede
Meudet siunes, at hand her
haver drommer for sig. Og denne Forklaring er flettere og urigriger f end aUe de man endnu haver seek. Udi av-Spwo? er denl anden
Stavelse z. Bogstaver, og ssulde kuns vcrre 2. Og Tallene blive af
alle z.Ord ikkun 1674. Ja det kand sees af hans Difcours derover,
som jeg holder uvcrrdlg at spilde Tiden med, at hand ikke har begre
bet den Grcekisse Text ret, (fom det og er bekiendt, at hand som bildede Folk ind om sin Lcrrdom i mange rare Sprog, var kun maadelig kyndig i det Grcekrsse, ) men hand har holdet sig blot til den Latinsse Version af Sibylla, den hand dog har fordreyet efter sin
Villie.
En anden i Philologia og Critica meget lcerdere Jesuit, og af
vore Tiders berommelige Moend, men for llgesaa mange urimelige
ja afssyclige, som gode Paafnnd bekrendt, nemlig P. Joannes Hardouin, haver iblant mange andre sine Paradoxa^ ikke ladet fattes pan
eet besynderligt ogsaa at udstudere, til dette omtalte Ænigma. Ja
hand haver, til at bestyrke den af sine kiereste Jdrcrtte, som var at
giore et stort Antal af baade gamle og nye Skribentere til Arhcister
og Materialister, ligeledes af dette Stykke, eller de r u oplcrsteVcrs,
vildct gotgiore, at Au ¿tor til disse Sibyllina var en formelig Atheift.
Derom handler hand i fin chronoiogia Vet. Teflam. Hvor hand ligesom
fastsetter, at bemeldte Au¿kor indforer, under Sibyller Navn, Ätheifternes Gud at tale 0!N sig, ænigmatice oq per profopopæiam, i faadan Mcenrng: "Jeg er det almindelige Vatten, fom mand seer over"alt, og er iklerdet Himmelen, Jorden, Havet og Luften; four crat
"sige, J.g er den hele siunlige Natur. Jeg ssal forderve Zorden
Mundo Subterraneo,
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"med en F'ods Overffylning, og derefter stal jeg giere min Klcrdning
"til rette îgken.' 3 dette sidste, nemlig Refarciam Veflimentum, ligger
La Ordet, som den Sibyllinske Auétor, efter Harduini Mening , vil
have. Og Lette skal hede maaapaÿhn, af'io Veftimentum, eller
med n paragogico NN2 (ligesont i Hakeldama) og
a fwra, far
cio, concinno. Thi mand maae mcrrke, at Harduinus kommer jnst
paa ñt tale om vores Enigme, ved Leylighed af en Observation,
hand mener at have giort, ar dejlige Sphinges og morke Talers Ovfindere brugte undertiden selvgjorte og af adffillige Tungemaal sam»
mensatte Ord/ som Lette
der er af Hebrcrist og Grcrktff
tillige. Rigtig nok udkommer af samme galne Ord det af Sibylla
udfodrede Tal 1697. Og hand tor end tllsidst fodre alle og enhver
ud, at der med ingen Algebra skal paafindes noget beqvemmere Ord
til denne Stå "Nec vero ulla poflit Algebra aliam vocem extun
dere, quæ fit huic loco opportuna, habeatqve has dotes,” er l)ÑNs
Ord. Hand troer og/ at Auétor t¡( dette Ænigma har v ceret en lige«
saa ugudelig Kicettev/ som (tfcer Harduini Tanker, ) den Engellcender Thomas Burnet, i at ftatuere det Syndfloden var paakommen
af blot naturlige/ og efter Verdens Beskaffenhed paa den Tiidu-omgcrngelige Aarsager. Sl. Dr. Fabricius, t bum. Græc. Vol.xa. me
ner, at Harduinus har optamkt dette/ til at gicrkke Folk/ og at moquere sig over sine La'sere. Jeg lader dette vcrre udommet; efterdi
jeg desforuden er forsikret om, at man stal finde udi denne vel me
get lcrrde, men derhos fra Retsindigheds Vey meget vildfarende
ånds Skrifter/ andre langt underligere Meninger, dem hand dog
har troet af Hjertet.
Flere af dette flags Udtydninger/ end disse, ere mig hidindtil ey
bekiendte, foruden de Chymiffe, hvorom i det efterfolgende Capitel
stal tales. Og maae jeg da vel ogsaa tllsidst mcrlde om det/ som
mig selv er faldet ind om Tingen: Saasom jeg ligeledes har havt
den Svaghed, (da fornemme og lcrrde Mcrnds Exempler ere saa forforiffe,) at spilde nogle Timers Tiid og Eftertanke paa dette Enig
me. Mig kom endeligen i Sinde, at smidde et Ord dertil; som jeg
nu vil overlade til andres Prove og Omkomme. Dette Ord heder
socpArnroN, som udgier net op Tallet 1697. Er og ni Bogstaver/
E 2
fire
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fire Stavelser, fem Consonanter ogfire Vocaler, ligesom Sibylla vil
have det. Beregningen er denne:
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200. 70. 500. i. 3. 800. z. 70. 50. lSumma
Og Ordet betyder det store Vcesen, eller det Navn (to qv, eller t¿
som leder og forer til Viisdom, eller, som lcrrer og underviser, dra
ger og veyleder de Vise. Det er og efter samme Form og Ord Re
gel, som iraiiïayvyoç, /¿vçayuyoç, ¿%Kayayoi;, Sv^ayoiyog, ^MTayoiyoc. &C.
Skulde det og ikke vcere beqvemt nok, hvis GUd (i Sibyllæ Tanke,
og efter hendes Poetiske Fi&ion,) kunde have sagt til Noah : Jeger
den, sont er og som var, en HErre over himmelen og Jor
den; Og jeg er det Versen (detNavn,) soinft^rer til Viisdom,
som leder og underviser de Vise; Saa at naar dukieudermig
ret, ffalt du vorde deelagtig i den Guddonnnelige Viisdom?
TvàçèèTÎçèip, sx à^vY^oç îgy\ Séwiç irag qxoiye cro<piï]ç. Dette et j0 0g sñMlNL
Navn og Titel, som tillægges GUD i Viisdommens Bogs 7. Ca
pitel, 15. Vers: a’utoç v.al TÎ;ç loipiaç éfoyôç èçi, xa Z tÚuv arotyZv àioÿS’amiç.
Hand er den, som flSrer paa VLisdoms Vey, og regerer de
Vife. Vel kunde mand reyfe mig en liden Grammaricaljk Strik'd
over tvende, men dog gandsse jmaae Ting. Den forste, at mit
Ord er neutrum, og burde vel vcere et mafculinum. Men hertil
har jeg alt svaret, at jeg forstaaer Ens fupremum, vel Nomen Dei,
(to öa eller o --//a.) Og hvad Stcrd haver Genus grammaticum i
Nominibus Divinis ? Ere ikke T-G5t-V, toqvSVTAV, Numen,
tíyiov, neutra ? Quost-o? à(f)éçY\ai TC Âê7ov, ¿KKa iraaiv
irà^çiv, (AdlO er
ikke langt borte fra nogen, men hand er alle lige nsrrvcrrende:
Ñge de gamle Phüofophi. Det andet er endnu meget ringere afBetydning, nemlig at, naar man staver Ordet repayé, maa der ta
ges tre Bogstaver til den forste Stavelse, og eet til den anden; Thi
saaledes lcrrer mand Born i Skolerne, for at give aat paa Sammenscrttelscn afflere Ord til eet. Men jeg sporger, hvor staaer denne
Regel ffreven? Og hvi vil mand forbinde gamle Folk, som Sibylla
og mig, t'l dette Borne Verk? Maae mand ikke stave bemeldte Ord
paa lige Maade, som ^(pia og
Vores Audor, der har ffrevet
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vet de Sibyllinfle Vers, dem vi have, (enten Hand er een eller flere,)
regnede aldrig flige Ting faa noye. Hand har givet sig en overmaadig Frihed, endogsaa idet, som var ulige mere magtpaaliggende.
Stavelser i Vers at giere korte eller langé/ imod Prosodiens Regler
og Sprogets Egenflab, er ham ikke ufcrdvanligt. Et Adjeétivum
Mafculinum foyét til et Subftantivum femininum finder Mand i hans
Tredie Bog, hvor der siaaer
Hans
i sttrden for
«to, i den forste Bog/ giver og tilkiende/ at hand, foruden sit Grcrkiff/ har forstaaet noget Latin; Ey at tale om flere hans Elegantzer.
Hvortil jeg dog ikke vil regne een, fom Blondel beskylder ham for, at
Keyser Antoninus bliver kaldet oMrçôrcvnç 3«<7<Á8ú?,(ZrA <e.) der fluide hede
det famme, fom x?'^E7-->5, eller «wgßgswroj. Thi derud i/ na av man
ret overveyer Meningen af bemeldte Stred / flal det befindes, at
Blondel har giort ham for ncer. Der falder ellers nok andet for her
og der; faa at mand ikke har ftor Aarsage til at vredes over Jofeph
Scaliger, for hans haarde Genfor Øver disse Vers/ der linder ikke be
dre end faaledes: ”In fterquilinio verfari mihi videor, quotiescun”que ad ea legenda me confero.” Sluttelig, den fom ikke Vil noyes
med mit socpcowv, hand kand lade det blive/ og forfoge at finde no
get bedre Ord, om faa behager. Jeg for min Part agter at flaane
min Tiid/ og ikke mere giore noget Forsog derpaa.

Da vi nu have hort faa mange Forklaringer over dette Enig
me med Bogstaver og Tal/ og hvormegen Umage studerende Folk
have giort sig for at tresse dets Oolosning; Saa motte man vel
fporge/ hvorfra haver man dette flags Kunstverk? og naar eller
hvor er dette opkommet, at foge Myfteria udaf Tal, fom ved Bogsta
ver betydes i Ord og Navne ? Det horer dog til den almindelige Videnflabernes Historik/ at vide faa vel de fletteste/ fom de beste Kunsters Op
rindelse og Fremgang / og ikke faa loseligen at domme og snakke deroin
hen i V.riret, efter Grcrtninger og Formodninger/ mm, faavidt
mueligt er, nogenledes grundigen. Der ere de iblant lcrrde Folk/ som
derivere det fra Jodernes Cabbala litterali ; hvor der og spllledes
med Tal i Bogstaver og Navne. Nogle reane det tilPyrhaaorceernes Lcerdom om Tallene/ hvilken Lcerdom de Alexandrrnfle Jo er i
Egypten havde vedtaget/ da de studerede i den Grcrkifle Philosophie,
<¿3
og,
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og / som menes , indbragte meget deraf i deres Cabbala» Fra Joder
ne skulde da fligt verre kommen til de Chriftne, ved de mange Joder
af Alexandrien, der bleve omvendte i det forste Christi HundredAar, og ffulde saaledes bragt dette med stg ind i Chrrstenbommen.
Jeg troer ikke, at det haver sig saaledes. Endnu har ingen bevnst
os, mig videndes/ at Jodernes Cabbala litteralis & numeralis, som
hos dennem heder Gematria, er saa gammel: Og hvad Pythagorae
og Platonis, eller deres Efterfølgeres Lcrrdom om Tal og Navne
angaaer, da var den ingenlunde af samme Art eller Slags, som det
vi nu tale om. Den var fuld af Daarligheder og Overrroe, men
paa en anden Maade. Hos ingen Pythagoræcr eller Platoniff Philofophum, vcere sig hvem det vil/ ffat man finde/ at de have beregnet
Bogstaver i Ord efter deres Tal-Betydning. Ey heller gior Philo
Judæus saadant; ihvornreget band ellers allegoriserer af Navne og
deres Bogstaver, og ihvor fliktigen hand bemoyer sig med Tal/ ef
ter Pyrhagorcriffe Viis/ og paaagter deres MystiffeBemcerkninger.
Men af den saa kaldede Gematria tresser man i hans Skrifter Me
mindste Spor. Vil man foreholde mig den cervcrrdige Bog Zohar,
som R. Simeon ben Jochai ffal have skrevet i Begyndelsen af detun
det Hundred-Aar ester Christ um , da maae forst udgiores/ om den
ne Bog kand med Rette hore til saa hoy en Alder, eller om den ey
snarere er nogle Hundrede Aar yngere; eller i det mindste, (efter
de lcerdeste Folks Mening,) det meeste deraf ingenlunde ffrevet af
R. Simeon, men i langt sildigere Tider indflikket: hvorom kand lcesks i jo. Chriftoph. Wolfii Biblioth. Hebr. Tom. I. a pag. 1134. ad 1144.
Derncest, naar end bemeldte Rabbi var Auélor til der deri indflikkede Toy af Cabbala numerali & litterali, gaaer dog hans Alder ikke
hoyere, end at hand bliver lige gammel med vores Sibyllinske Poet,
som er i Kcryser Hadriani Tiid. Derimod ere de nu omhandlende
Ænigmata af Bogstaver og Tal meget celdere hos andre Folk/ i seer
hos Grcekerne. Thi, kort sagt, det er et Grcekrff Pedanterie/ til
lige med adffilligt andet dcflige. De crldgamle Gra'kiffe Poeter, og
siden lcengere ned i Tiden de Grcrkiffe Skolemestcre eller Gramma
tici til Alexandrien ag andenftceds, ere faldne paa meget fligt Gicrkke-Toy / til at fornoye sig i deres Seiffaber, og at prale med deres
Skarpsindighed.
Pindarus den store Poet fornoyede sig eengang
med
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med at giere en gandffe lang Ode, hvori ikke fandtes nogen eniste
gang den Bogstav s. Og om saadanne flere Exempler kand man
lcele hos Athenæum hk X. cap. i<r. 20. og 21. Anagram mata har man
ogfaa vildet giore til en Jodiff Kunst ; i det mindste saadan Omscet«
teist af Bogstaver, som Julius Cæfar og Auguftus betiente sig at i
deres hemmelige Skrivelser ; og tøm Rabbinerne, endogsaa for s. Hie
ronymi Did, har fingeret i Jeremiæ XXV, v. 26. Men hvor XV
grundet, eller usikker, denne Forklaring er, have andre noksom viist:
(See Poli S'ynopß & Commentaire du P. Calmet, ad h. /.) Det lamme
er og at sige om den anden Stced hos samme Prophète/ Jerem.
li, v. i. og hvor fkulde Guds Aand binde sig til Jodernes
eller Athbafch? Jeg holder saaledis Jac. Cappelli Anmærkning ad
Jerem, LI, I. for allerrettest/ i hans Obßervatt. in Lud. 3c Jac. Cappellor. opp.p.478. og at den eniste Bogstave-Kunst / som haves i BiVelen, ere Acrofticha, ex. gr. i de Alphabetiske Pialmer. Derm;od
har man Efterretning / at Anagrammata vare a III rede i Moden hos
Grcekerne i Ptolemæi Philadelphi Tiid / da den bekicendte Poet Ly
cophron excellerede deri, og giorde disse paa Kongens og Dronnin
gens Navne / IÏ/OÂFyUCSfCÇ, àlto pLÉÀÎjoç. ’j\P<T1V¿71 , "lev
_> tøm I ZCtZCS
fortcrller in Scholiis ad Alexandram. Saadan er da ogsaa Oprindelftn
afden Kunst med Tal udaf Ords og Navnes Bogstaver/ og deraf
at fingere Myfteria. Man veed, at de Gmkiske Skolemesteres For
retning bestod fornemmelig i at forklare Homerum og andre Au ¿lo
res claíficos for deres Tist'pler. Her strcebte de nu at bringe idelig
noget nyt og i deres Tanke dybsindigt frem, og paafunde ofte fli
ge Hemmeligheder i Homero, tøm hand aldrig havde ramkt paa.
Äpion, den Navnkundige Grammaticus, hand som Kceystr Tibe
rius giorde den 2Ere at kalde ham Cymbalum mundi, udfandt, at
Homerus havde med den allerforste Stavelse i sin ferste Bog givet
tilkicrnde, hvor mange Beger hans gandffe Verk, Ilias og Odyfiea,
ffalde bestaae af. Thi mhH mw betyder 48- Hvilket Seneca med
ald R tte beleer/ i hans 88. Epistel; Men viser es og tillige, hvor
ledes Apion troede / at demáte Kunst med Tal i Bogstaver var
endogsaa fra Homeri Tider af. Euftathius fortceller os om flere n f
disse Folkes unyttige og latterlige Paafund/ i hans Forklaring til den
sidste Bog af Iliade. Som og ligeledes Plutarchus Quæji. Convival.
IX.
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Men intet er dog af tiennent faa latterligt paafuntiêt / font
hvad man af famine Slags tresser hos tie forste Chrisine/ saavel
Kirke-Fædre/ fom Kiættcre; siden disse singe fat derpaa, og anvend»
te tiet til deres mystiske Forklaringer. Deraf har man en Prove i
den falske Larnab-e Epistel/ om Abrahams ZIF. Svenne ; hvilket Tal
skrives i Grækisk med tih. Nemlig T skal betyde Christi Kaars/
for dets Figurs skyld / (TAV fignum çaufv, vel confumniatio fertur t
staaer tier i et gammelt Vers > som Montfaucon haver i ' Palæogr. Gr.
pag. 221.) og IH er tien forste Stavelse af ihsots. Alligevel har tiet
samme met meget afholdet og hoytagtet Of Tertulliano, Clemen
te Alexandrino, Auguñino, Ambrollo, Prudentio &c. Skulde NU
tienne Skribent/ eller andre paa tie Tider/ have lærdt saadant af Joder
ne? Ney; ligesaa lidet/ som s. Auguftinus, tier bemcrrkerat i Nav
net Adam, skrevet med Grækiffe Bogstaver/ indeholdes det Tal 46./
som hand derpaa forklarer om Christo/ tien nye Adam/ og bringer
dette an ved tien Text Joh. 2. hvor Joderne sige: Denne Tempel
har været bygt paa i 46. Aar. Skulde der eud findes noget Beviis eller Spor til, at Joderne havde havtsaadant i Brug ligesaa lili»
gen/ og fra saa gammel Tiid/ som tiet findes hos Grækerne/ da vilde jeg
snart sige/ atd: havde begge lærdt det af Egypterne. Disse brugte i
deres hemmelige Skrift / etter Hieroglyph'ids, Tal (forståae Talle
nes Figurer) til at bemærke andre Ting; Saa brugle de og andre
Tings FiMer til at bemærke Tal. Naar tie ffreve 1095. da bemær
kede det Stiltiendhed; og hvorfor? fordi dette var Dagenes Tali
tre Aar z og tiet Barn t som endnu ikke talede/ naar tiet var tre Aar
gammelt/ var som tien der havde Tunge/ og ikke brugte den. (Saaledes Horapoilo Hb.14.2g.) Naar tie malede enSliærne/ betydde dcn
et Fem-Tal; og tiet fordi tie fornemmeste Stiærnev/ hvis Lob tie
ftædse paaagtede/vare fem f nemlig Planeterne/ som ogsaa mange
Grækiske og Latinffe Au&ores regne kun for fem; (Thi Solen og
Maanen / saasom meget storre Lins / kaldte tie ikke Stiærner.) Og
andet niere defliae. Grækerne / som bleve Borgere i Egypten/ og
antoge meget af Folkets Skikke/ havesiden rafineret derpaa med
Tal af Navnes Bogstaver. Floden Nilus blev dyrket som en Gud/
og betydede Solen: I dens Grækiske Navn nsm er just det Tal
Z65. som er Dagene i Sole-Aaret: hvilket anmærkes i Heliodori
ix, a 3.

Æthiof.
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Den Afgud Mithras var ogsññ Solen; og naar hans
Navn ffreves saaledes,
, komme ogsaadez65. herud. Marcia
nus Capella har vceret en egen Mester, og heel erfaren i disse Myfteriis ; Thi hvor mange Guders Navne har hand ikke oploest Talle
ne af? (vid. lib. I.pag. is.lib. 2. p. 25. & p. 43. l'ib. 7. />. 23t». &cl) Gro
tius har ogfaa (i sine Anmærkninger ved Apocalypf. Xlii.) beraabet
sig paa Servium ; Men Lette er en Feyl af Hukommelse hos denne
store Mand; Thi vel siger Servius, at man havde hemmelige Nav«
ne til Guderne, af visse Aarsager, foruden de bekicmdte; Mm ikke
siger hand, at de vare giorte paa omtalte Maade, nemlig af Nav
ne-eller Bogstave > Tal. De Kicettere, som man kaldte Bafiiidianer,
have grovr nok imiteret dette Hedenskab, ey allene med deres
‘a^coo-c^ der indeholder samme Tal 365. som
og n¿hw, men
endogsaa med at foregive, det Christus har kaldet sig A. 03 n. t Hen
seende til Duen, der kom ned over hannem i hans Daab; fordi udi
Ordet
(en Due,) indeholdes 801. ligesom i a og _n. Dette
beretter Irenæus om de tvende Kicettere Marco og Colarbafo, og ef
ter hannem Tertullianus og Epiphanius. De simîme have og vcrret
Opfindere af det Tal 888. i Navnet ihsots. Hvilket Paafund er
hoytideligen bleven antaget af den Sibyllinske Poet, og er, ncrst ef
ter vores ni Bogstavers Enigme, den anden Prove af hans Tal-og
Bogstave-Spil. Hans eget Paafund kand det ikke vare, saasom
Irenæus tilskriver det forbemeldte Kicettere. Ja fra hvmr det end
er, bliver det et celendiat Borne-og SpilleVcrk, i hvor artigt nogle
have fundet Let at ligesom Antichristens Navn i Aabenbaringen bestaaer af et tredobbelt Sex, 666. faa haves i Christi Ravn et hoyere tredobbelt Tal, 888* Men om forbemeldte Kicettere, eller den
Sibyllinske Auétor, hermed have henseet til Aabenbaringens Bog,
skal jeg ikke sige for vist. Hvilket dog vel er troligt, og at de ingen
kunde har havt Len Allegorie i Tanke, som Beda in Lucæ cap. 2. har op
digtet, men snarere have vildet betyde, at Christus ffulde overvin
de og vorde Mester af Antichristen, formedelst det storre Tal i Nav
net wgf. Thi dette er en fuldkommen Efterabning af de Grcekiffe
Skolrmesteres Klygtighed, og deres lappiffe Overtroe. Nemlig
saaledes have disse forklaret Aarsagen, hvorfor He&or blev Mester
af Patroclo, og fceldede ham, og hvorfor Heäor blev igien overÆthiap. ab. 9.

Sibyllæ morte Tale
vunden ñf Achille. Af Navnet N-Nssàc udkommer ikkun det Tal
871. é%?«p- er ulige stcerkere, oggior 1225. Achilles har endnu
siere Tal i fît Navn ’Ax^evç > nemlig 1276. Dette Gicekke-Toy var
alt en gandffe dekierndt Ting i den Latinske Grammatici Terentiani
Mauri Tiid/ (der har levet i det tredie Seculo,) og hans Vers linde
derom faaledes
2389. å. Piafib.)
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H, 6 om

"Hine 3c numeri non fímiles habere" fura mas:
r’Et nomina tradunt ita litteris pera&a,
”Hæc ut numeris pluribus, illa fínt minutis ;
"Quandoque fubibunt dubiæ pericula pugnæ,
’’Major numerus qua fteterit, favere palmam,
’’Præiagia lethi minima patere fumma.
"Sic Patrodon olim Hectorea manu peri ile,
"Sic Hedtora tradunt cecidifie mox Achilli.”
Hvad Under da / at dkflige Overtroe holdte ved/ og havde Gcenge i
de sildigere Tider / da Lcerdommen stcedft formindskedes? og at man
sinder deraf hos de Byzantinske Skribcnterer Saasom naar Nicetas
Chômâtes skriver, (i sin 7de Bog/) at Kcrystr Manuel regerede 138Aar; som var betegnet ved de tu sidste Bogstaver i hans Navn h.a.
Jeg forbigaaer de Exempler/ som Fabricius har anmærfetiBiblioth.
Græc.Tom. I.pag.209. Spaadommes, Oraklers og Drommks For
tolkere toge og derfra endeel af deres Regler: Saadanne forekommer
hos Artemidorum, i hans 2. Bogs 75. Capitel, 3. Bogs 34. Cap./
4. Bogs 2$. og 26. Capitler, for Exempel: Naar een stod t Tvivl,
om hand ffulde reyse eller blive hiemme, og hand drommede imid
lertid om den Bogstav e, motte hand ikke reyse; Thi med ? svarer
det imperativum
(bliv tilbage,) eftersom det Tal 100. er i dem
begge. Var hand i Tvivl , om hand ffulde reyse tit Lands eller til
Soes/ og samme Bogstave kom ham for, motte hand vcrlge det
forste; thi her be tydedes da
, (til Fods,) som oasaa gi or 100.
Var det en Rovere eller Ugicrrnings Manh, der dromde oin demcrldte Bogstav, motte hand vcrre vis paa at vorde greben; Thi her
tiente ham til Forklaring Ordet
hvori ligeledes er 100. og
fom er Bolter og Stock om Benene. Saadanne kalder man i
Grcr-
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Grcekiff
, d. e. Ord af lige Tal; nemlig hvoraf Bogstaver
nes Tal Benurrkelse udgior den samme Sum; saaledes soin i moN
og nxw, og som i siere Exempler af Gematria, hos Buxtorf. in
Léxico Rabbin. p. 446. feq. hos Petrum Galatinum in Arcanis Cathol.Verit.
hos Hackfpan. de Cabbala Judaica, Petr. Poffin. S'picileg. Evang.§. 73.
og mange andre. Men hos Grcekerne bliver det vel/ fom jeg sagde,
en lang Tiid celdre. Alexander Polyhiitor levede i Sullæ Tiid; Af
hannem har Syncellus r sin Kronike indfort et Stykke af Chaldceernes Fabti.r, hvor der tales om den Qvinde Omorca, hvis Navn
betyder det samme i Tallene, som Grcekernes
(Nîaanen,)
nemlig af ’opó^a udkommer bet samme Tal 301. I Amhoiogia Epigr.
iib. 2. har moti et Satyrisk Vers paa een som hedde Damagoras, hvor
Poeten har udfundet, at af Navnet udkommer det samme Tal,
fom afå/zsx (Pestilentz,) nemlig 420. ergo er Damagoras en Pesti
lens / ja saa meget vcerre endda, fom hans Navn er lcengere, og
af siere Bogstaver, end xo«^. (See heronr Mureti Varias Leftt.Hb.
14. c. 13.)
Hos Cedrenum Icese s, atKceyser Bafilifci Navn haver det
samme Tal som
(Ildebrand,) nemlig 743. ergo ffulde
hand blive en Ulykke for Regieringen, og den store Ildebrand i
Constantinopel ffulde paakonrme i hans Tiid, som ffeede an. Chr.
475. Saavidt kunde da dette flags Daarlighed og Urimelighed
gaae; Efterår Grammatici, de forste Opfindere til fligt, (fom siden
blev drugt, nu til Satirer og Skandffrifter, nu til ZEre-Digter og
Hyklerier, nu til den ffcendigste Overtroe,) havde i Begyndelsen
provet det med enkelte Ord i deres somero: Indtil der bleve saadanne Daarer og Tids-Forsvendere iblant dem, der forsogte det med
mange Vers tillige. At vilde giøre det med et par Ord engang til
Tiidsfordriv, kunde »ran endelig holde dem til gode, der intet bedre
vidste at skaffe sig ak bestille. Men at blade den gandffe Homerum
igiennem, for at udsoge hele Vers, hvis Tal i Bogstaverne justkomnre lige ud og til samme Facit med hverandre, fligt horer ikke til
Menniffer, der ere ved fuld Fornuft, men fortiener at scrttes i DaareKisten. Gellius fortceller, at hand haver havt en Bog i Hcender,
hvor saadanneVers vare optegnede: Ogi delcerdeMands Anmærk
ninger ved denne Artikel t Gellio (jib.^.c.t') laser man Prever af
deflige hele Vers, der ere fundne i Greekiffe Manufcriptcr* Der«
F 2
paa
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paa har og andre Grillenfcengere af Poeter foretaget sig, at pine
deres Hierner med at giore hele Epigrammata, paa famine Viis:
Hvoriblant var een ved Navn Leonidas^ hvis Vers haves i Ambologta Epigrammatum Græcorumlib.6.
Og hñNNkM i)(It det t frtd Müñdt
ikke kostet lidet, at efterlade sig et Minde af en stor Kunst-Fantast
og fuldkommen Greek. Huetins er den , som har tilgavns opdaget
og bekicrndtgiort denne Leonidæ Artigheder; og det er billigt, at
man ikke forglemmer bemcrldte lcrrde Biskops Fortieneste herudi,
helst hand selv saaofte erindrer derom , ligesom det motte vcrre een
af hans kicrreste Paafindninger; Nemlig ey allene i sine Netis til
Anthologiam, pag. 40. (hvilke Grævius lod trykke, bag ved den ficrde
Edition af Huetii Latinske Vers, til Utrecht 1700. in 12.) Men end
og siden in Huetianis §. ioi. og endelig i sit Levnets Beskrivelse'/ eller
Commentario de rebus fiits lib, j.pag. 146.

Den skikkeligste, og, i mine Tanker, uffyldigste Brug af den
nu omtalte Kunst med Tal i Bogstaver, varden, som de gamle Bi
skoper, idet femte Secuio, som man mener, indforte, og brugte,
ti! at forekomme Svig og Forfalskning, i deres Breve, som de
kaldte Literas Formatas»
Forst skreve de oven i Brevne sire store
Bogstaver, som vare Begyndelse-Bogstaverne af de Ord, Ha-nip,
‘t.oç , "a?w
i Enden af Brevet, enten det hele Ord amhn,
eller i dets stced det Hebrceiffe S oq det Grcrkiske ®, stråledes S®.
Disse samtlige Bogstaver, motte findes i alle flige Breve, og udgiore det Tal, naar man regnede dem tilsammen, 660. Nemlig
n 80. t 400. a i. n8o. h® 99. (amhn er ligeledes 99.) Summa
660. Derforuden ffrev man inden i Brevet fem andre Bogstaver,
som vedkommende Lcesere ogsaa motte beregne: Disse vare 1.) Af
dens Navn, der ffrev Brevet, den forste Bogstav, 2.) Af dens
Navn, som Brevet var til, den anden Bogstav; 3. Af dens, som
det handlede om og angik, den tredie Bogstav; 4.) Af Ståls
Navn, hvor det blev skrevet, den fierde Bogstav; 5.) indi&ionsTallet, som var Brevets Datum. Til allersidst fatte man underti
den Nogelen, nemlig med disse Ord: Continet bæc epifiola fummam numeri
. . Og saaledes meente mand, at den som regnede alle disse Bogstaver
tilsammen, da man fomemmeligm havde at agte paa de fem fleste
eller
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eller mobiles, kunde ftrax see, om Brevet var rigtigt. Men hvo
seer Me, at der horde liden Kunst til for en Bedragere, at giere det«
te efter? Ti! noermere Opliusning, sinder man Prever af deflige Bre
ve i Sirmondi Notis ad Sidonii Apollinaris lib, VI. epifl. s. ja sikre kNdNU hvs Ferrarium de antique Ecclef.epiflolar. genere lib. I. c. s. f0M, kNdffiont Hand er vidtleftiger , giver dog ikke faa god Forklaring derom,
som Sirmondus. Og er ret crrgerligt, at Philippus Priorius udi sin
Traitat de Literis Canonicis, da hand har taget alt hvad hand haver,
om dette Kunst Verkin litteris formatis, af bemeldte Sirmondi Notis,
hand dog ikke eengang ncrvner ham, og hermed vil ffiule sit pla
gium. Ellers finder man og herom hos Baronium Annali. Tomo V.
Du Gange in Glofar. Jac. Goar. in fine Euchologii Gr. pag. 93s. og i Tho
ma? Brunonis Judicio de Canoñibus & Conflitutt, Apoflol. §. 34.

At vilde nu ogsaa didhm fore, efter den almindelige Viis, og
saa mange Exempler, den Stad i Aabenbaringens Bog, cap. xiii.
V.17- ii hvor der tales om Diurets Navn og dets Tal, holder jeg at
vcere alt for dristigt, ja, hvis det ikke var saa mange gode og lcrrde
Mrnd for ncrr talt, formasteligt. Der staaer jo ikke, at det er Bog
staverne i Diurets Navn mand ffa! beregne efter deres Tal'-Betyd
ning, eller at Tallene, de 666/ ffutte foges i Bogstaverne af Diu
rets Navn. Man beregne Diurets Tal; Thi det er etMmniffes Tal; og dets Tal er 666. Disse ere allene Ordene. Jegbekicnder, at denne Stced er overmaade msrk og vanffelig, faavel fom
mange siere i bemeldte Bog. Men stal det komme an paa, at sinde
rt Ord eller Navn, hvis Bogstaver udbringe det Tal 666. da bliver
dette langt fra ikke vanffelizt. Sligt har mand noksom erfaret, da
en saadan Mcengde af Fortolkere, de middelmaadige med de beste, i
alle Seculis, og i alle Parter af Christendommen, have bragt os et
anseeligt Antal af Ord tilveye, og vaa een og den samme Bus lige
som grebet i Luften. Men hvad siger den hellige Skribent:
croCpia, eçiy. o ’¿%iøv vSv,
Her er VLLsdommen, den font haver
Forstand, hand regne. Mon dette vcere Jodernes Cabbala, eller
den saa kaldede Gematria, som hand herved forstaaer? Jeg veed vel,
hvad for Lcerde? der saaledes have meent og få ver. Men hverken
de eller deres Lceremestere have endnu kundrt gotgiere, at Cabbala
$3
tt
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er saa gammel, font Aabenbarmgens Bog. P. MaíTuet i finD/^rtatiane præviain Irenæum §.2i.pag.XX. tCt sigt , Ut MgkN ssal blvlse dktt
ut Vitre over 5 a 600. Aar gammel. Og en anden lcerd Frantzos,
Mr. de la Nauze, har t fine Remarquesfur I' AniiquitédelaCabale paastaaet, at den er ferst opkommen i det Tiende Hundret Aar efter
CHristttM : (See Mémoires de l'Academie des Belles Lettres af det Aar ifglhvor disse Remarques staae indforte.) Men dette lader jeg vcere, ikke
min, men disse lcrrde Mcends Thefis, som de maae udfegte med dem
der giere stort Vcesen af denne Kunst. - Nok er det, at
og nîç
bor derfor ikke strap vetre CabbaiiRifFeOr^, fordi rwn og
staae
malede i Arbore Cabaliñica. Thi hvem er den ferste ññülere og
Opdigtere af denne Barbarisse Figur? Og fta hvad Alder ssriver den
sig? Ordene ere meget smukke, og ere de end af Bibelen, saa ere de
jo ogsaa almindelige hos Hedensse Skribentere. Thi hvor ofttncrvner ikke Plato Lennem, og hvor ofte forekommer Le ey hos Le Platonisse Fortolkere, der ere saa fulde af Overtroe? Skal man da holde
Aabenbarmgens Bog for et Platoniss Verk, ligesom mange have
demt om Cabbala? kalde ikke ogsaa Chymici, Aftrologi, ja Magi
selv deres Videnssaber L-Pl«-,; Alt saa bevise disse tvende Ord flet in
tet. Endnu paastaaes, at Aabenbarinaens Bog haver endogsaa flerestctds meget tilsirlles med Cabbala, i Ord og Talemaader. Men
mon ikke mange andre Beger i Bibelen have Ord, Talemaader og
Sententzer tilfælles med Platone, M. Antonino, Arriano, Maximo
Tyrio &c? Cabbalifhrne ssulle i Sandhed lcrnge lede, inden de brin
ge os saa mange Paraileiifmos og Ligheder tllsammen imellem Aadenbaringens Bog og Cabbalam, som Jacobus Du Port, den for
dums lctrde ProfeiTor til Cambridge, har vrist os i stn Gmmologia
Homerica, imellem andre Beger i Bibelen og Homerum. Jeg kom
mer til S. Johannis socp.éw og NSv igien, og jcg siger reent ud, at til
at tresse et Navn, hvoraf det Ta! 666. kand calculerez paa den hid
indtil brugte Maade, behoves ingen stor ViisLom og Forstand. En
maadelig lcerd, og i guddommelige Ting saare lidet vris, der ikkun
forstaaer lidt Gretkiss og Hebrceiss, samt veed noget i Knke Histori
en, kand vel finde saadanne Ord i Snese-Tal, uden ak anvende me
get lang Tiid derpaa. Dertil er ey W-«- (eller Viisdom fra GUd)
fornoden, men allene en miserabel Umage, Taalmodighed, og Dids'
.
Spilde.
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Spilde. Man ber langt mere flutter at ved ^«v og nSv paa dette
Stced/ ligesom paa fiere i den hellige Skrifts forstaaes ey allene det
Latent, som enhver er medfodt o- som ved Menniffelig Fliid forbe
dres f men en hoyere Opliusning , der ikkun tit faae meddeles
her oven fra. Buxtorfius i fit Léxico Talmúdicopag. 447. citerer et
Sprog af Pirke Abbott som mig finnes her falder vet tilpas: Rationem
Gematricam nojfe res minutula efi ad fapientiam, at rationem rituum Legis nofe,
corpus eßjapientix. Og m andensteds har jeg lcrst/ anfort af Aben
Efra, ad Gen. XIV. Non loquiturfripturaper Gematriam, quia talt modo quis
que pro lubitu transferre nomen aliquod potef in fenjum bonum aut malum.

Saa kand mand og estersee, hvad Hackfpanius, der ellers ingen
Fjende var af Cabbala , figer i fin forste Difputation de Nominibus Di
vinis ^-.53. Øg sj.
Hvis de fieeste Fortolkere af bemeldte Stced i Aabenbaringm
havde eftertcenkr Sagen ret, da havde de lcetteligen fundet, at deres
Methode grundede sig meeft paa Menniffelig Autoritet/ nemlig paa
de mange Forgcmgeres Exempler/ fra de forste Christenhede ns Tider
af. De crtdste og forste Christnc er dette Præjudicium kommen fra,
og har fiLen holdet ved hele Veyen igrennem. Aarsagen er, ar den
Tiid Aabenbarings Bogen blev bekrendt og antagen i Kirker:, davar
allerede denne Lufus arithmetico-iiteralis i Brug og i fin fulde Fkor/
som vi art have hort. Intet kunde da finnes rimèliger for de eenfoldige forste Christne, end hvad de her funder berneldte Vers, om
Dmrets L^avn, dets Niavns Tal, og at beregne dets Tal/ ja
end og Tallet 666. derhos mrvnt, jo maatte plat hore til deres Grammaticakiffe Kun st - Spil nred Tal i Navne. At femme paa andre
Tanker, tilstaaer jeg, ikke at have vceret dennem saa lcet rimeligt i
de Trder. Den havde spildt sin Umage, som vilde have talet dennem
andet for, og var vel nepve bleven hort, hvis hand havde bedet dem
at overveye folgende Argumenter: i. At Diurets Navn, er jo ikke
det selvsamme, som Bogstavernes Tal-Betydning i Navnet; Men
kand have fin Hensigt til langt ander, enten ril deres Tal, som bcrre
D'ureks Navn og Mcerke, tvert imod dem bcv bleve beseglede med
GUds Navn og Mcerke, Apoc. VIL Eller til Tallet afDiuretsOp^
hoyelsks Tiid/ dets Opkomstes elkr. Regimentes og Veldes Aar,
eller
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eller andre scerdeles Omstændigheder. 2. At beregne Dmreès Lal,
det heder jo ikke, efter Ordene, at summere Bogstaverne i dets Navn,
efter deres Tal-Bemcerkning. 3. Et MenmffesLal, bliver jo vel
at forstaae om Menniskers i Almindelighed, eller paa saadan Maa»
de, som et Menniftes Maal, i det xxi. cap.v.17. og ikke at det stal
betyde Grammaticorum Maade at giore Ta! af Ord. En Grakist
Skolemester er jo ikke Mennift'e per excellentiam, som GUDS
Aand stalde ville giore Forstiel paa, og udi Propherier detiene sig
af hans Invention, front for andet mere grundigt. Thi fra
andre flags Mennister, end de omtalte Grammaticis og deres
Discipler, er denne Lulus ikke kommen. 4. At de 666. kunde
langt rimeliger betyde Prophetiste Tider, eller Aarene af Diu
rets Navn, forstaae dets Vcrlde og Regimente, enten naar
samme stulde begynde og aabenbares, eller hvor i tonge der stalde bli
ve ved. 5. At ey allene Diurek stulde have saadant Navn, men
eudogsaa alle dets Tilhcrngere, saa at ingen kundeMge eller Købe,
fom ey havde Dmrets Navn, og dets Navns Lal. Thi stal
dette forstaars ikkun figurate & improprie, hvorfore da ikke ogsaa
det ovrige? Hvis nogen, siger jeg, vilde have giort flige Erindrin
ger til de celdste Christne, havde det dog ingen Skcrd fundet, eller
kunde bestaaet imod de allerede indgroede Aten luger. Endnu i denne
Dag, da Critica baade lacra og profiuia er, des GUD vare arer!
bragt saa vidt, hvor faae ere dog de, der agte at giere sig les. fra
selvsamme Præjudicfis ved denne Stad? Henricus Moms rer end
giore sig ret for Alvore vred paa alle dem, der ikke ville felge den ge
mme Vus, i at udstudere Ord, som disse 666. ere ar finde udi, men
heller vende sig til Chronologiam med bemeldte Tal. (See hans
Operum Pbilofiphicorum Tom. 2. pag. soi?) Jeg star tv Ük NtkVNO MüNge
flere, baade gamle og nye. Een udaf disse sidste har endogsaa et li
gedan urimeligt Indfald om S. Povel, nemlig at band i Epistelen til
de Galater, i der IV. Cap. 25. Vers, stulde have betient sig af Jo
dernes Gematria i den Dispute imod Joderne, og deraf taget et flags
Argument, som den gode Mand-ikke selv kand negte, jo i saa Man
der at blive heel flet og lidet bevendt. At jeg ey skal tale om hans
nye Forklaring af det Ord
som enhver dog bor vide, ar vare,
lige saavel som tfWCog
gandste brugeligt; og at forekom
me
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me mange hundrede gange, i den bekiendke Bemcerkning, udi de Grcekiffe Philosophers Skrifter/ men aldrig saaledes, at Let betyder det
samme som Ildernes Gematrica. Samnre Mand har og ikke giort
sig mindre Umage, for at indbilde os, at GUds Mand i Aabenbarmgens XIII. Gap. havde aabenbaret s. Joanni de Ting, som allerede vare
forbi og tilforne bekicendte; saasom det eene Dyr med de 7. Hoveder
var, efter hans Mening, Kong Herodes Agrippa, og det ander Rab
bi Simeon il. i hvis Navn, naar mand setter 1 (eller R) der forved,
hand finder 666. Det er at sige , hand gier Aabenbaringen af en
Prophetiff Bog til en Emblematisk Historie. Min Slutning bliver
da tilsidst, at ved alle de Prever, der foretages paa Len sædvanlige
Maade, og som hidindtil ere foretagne/ naaer man ti! gandffe ingen
Opliusning af denne Stced ; eftersom Maadcn er urigtig og falsk.
Den Refpeét , som jeg ellers haver for s.'irenæo, kand og flet ikke
bringe mig paa anden Tanke; endffiont hand tillige beraaber sig paa
Fornuften/ saa og paa Leres Vidnesbyrd, der havde kiendt s. Johannem personligen, og havde fagt, at Tallet af Diurets Navn
stnlde udfindes ved de Grækers Beregnings Maade udaf Bog
staverne i Navnet. (Saaledes taler hand i fin 5. Bogs 30. Ca
pitel.) Ja! ligesom de der havde seek og kiendt s. Johannem, ffulde
ogsaa just have forspurt sig hos ham/ om denne pallaZeihansAabenharing/ og Hand da ffulde henviist dern ti! den gemene Vris i at oploft flige Ænigmara af Bogstaver ! Men hvo fligt vil troe, hand faaer
da ligeledes at kroe, hvad mere de famme got Folk fortalte efter den
ne hellige Apostels Mund, nemlig at vor Frelsere CHristus levede her
paa Jorden i et halvhundrede Aar: foruden anden mere urimelig
Snak, som denne årlige irenæus fortceller os, efter deres Beretning,
der havde kiendt s. Johannem personlige«. (See hans2.BogE-ñ
Hærefis cap. 22. og den 5. Bogs Z3. Capitel :c.) Langt fornuftiger og
sundere er det, som meerbemeldte irenæus selv af sin egen Mening
har dsmt og raifonneret om Sagen, naar hand siger, idenz.Bdgs
30. Lap. AartpaXwpoyKalajCivSwoTgpov, to 7repi[¿éveiv tï\v sußariy t$ç
¿yi^aroc. fpîîl f)C^Cï t

”og mindre farligt er det/ at oppebie Propheticus Opfyldning,
' end at vilde ved Gicrtning stumpe til at udfinde et Navn (tit
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Tallet 666.) Ongefcer ligedan er s. Hippolyti Mening, i hans Bog om
Antichrißo, pag. 25. edit. Fabric,.

Det Undet

Capitel.

E^strrat vi have nu hort de adffillige Meninger om Navnet urev
de ni Bogstaver i fire Stavelser, dets Hentydning paa GUD
selv; saa bliver udi det Andet Capitel atvise, hvorledes Chynristerne
ere komne i fcerd dermed/ for derudi, efter deres Indbildning/ at finde
et faadant Ord/ som kunde henhore til deres Kunst.

Mand maae da her forst for alting erindre sig/ at saa sirart dis
se Sibyllinske Vers, som vi endnu have, (endffiont derudi her og der
fattes meget,) de vare komne ud i Verden, have de strap vundet en
utrolig stor Credit/ og ere af godtroende og enfoldige Christne/ der
meente at devare crgte, og just de selvsamme som Romerne havde
holdet i Lukke og Forvaring/ bleven vel saa meget afholdne, som det
sande GUds Ord i Bibelen: Paa samme Maade, somHelgenes Le
gender ere endnu om Dage, hos visse Folk, udi lige, om ikke i storre
Agt og Vcerdie, end CHristi og hans Apostlers Lårdom. Dette gik
og saa vidt, at de andre klogere Christne, siravel som og Christen
dommens Fiender, giorde Skicemt deraf/ og kaldede hine Spottevtts
Sibylliflct ; som mand finder hos Origenem contra Celfum lib. s. Ja
mand havde, i det andet Secuio) Skrifter digtede under Apostelens
8.Povels Navn, hvori Sibyllæ Prophetier bleve recommenderedetit
Mining; hvilket er klart atkiende afen vis Stcrd hos Clementem
Alexandrinum Stromateôn lib. 6. DeN Jesuit P. LaubruíTeau (eller,
som hand kalder sig, Honorius à S. Maria,) udi hans Bog om Eritiqvens Misbrug p. 2-.pag. 49. og den Spanske Benediétincv D. Feijo,
I hans DemonßracionCritico- Apologetical Tom. 2. p.16,, (fy at tale onr den
saa oprigtigen og vel menende, som i denne Sag stet grundet Joh.
Chriftim Nehring, ) giere sig forgiaves Umage, med at ville bevist,
det 8. Paulus havde dog vel enten strevet eller sagt stigt: Ret lige
som denne var den eneste Vildfarelse, nran havde market hos Clem.
Alexandrinum ; Ja ligesom det var troeligt, at hvad GUd havde be
regnet for sit eget Folk idet gamle Testamente, langt fra ikke faa
klmli-
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klarligen/ men under Skygger/ Forbilleder/ og ved forblummede Prss
Vheticr/ dette ffulde hand for Hedningene / ved disse Epaaqvindcr,
have aabenbaret ulige fuldkomnere/ og i alle Maader lige sira klart/
som man vidste det efter Tiden, forstaae efter Christi Opstandelse.
Thomas Hyde , i hans Berrk de Religione Perfarum, c. 32. hñk (at jeg
ry ffal tale em en Maengde andre) navnt Tingen med sit rette Navn
i disse faae Ord: ”Ea, quæ hodie fub nomine Oraculorum Sibyllas
"extant, nullum Oraculum continent, fed tanrum Hiftoriam Bibli■ cam, ab aliquo Chriftiano ex Bibliis Sc Patribus colleâam, & car"mine Græcoconfcriptam.” Man kunde lcrgge dertil / at de Spaa«
donrme som deri sindes indstreede uden for Bibelen/ og angaaer de
Tider efter An tonino rum Regiering, ere hver og een befunden falffe.
Jeg forbigaaer, hvad derom er sagt af Cafmbono, Jo. Opfopæo,
Jacobo Capello, Dav. Blondcllo, Jo. Alb. Fabricio, og meget man
ge flere/ saasom noksom bckimdt. Men Skade er det/ at vores yp'
perlige Dr. Jesper Broch mands fem Diflertationes, som hand kalder Specimen Scriptorum Ecclefaflicorum Sectili I. CVC fUdTüfC/ 0g ikke Mere
at finde, da de ere endogsaa meget faae af vore Landsmand bekiendte ; Thi ellers kunde jeg henvise mine Lcesire til den forste deraf/ hvor
dc skulde sinde dette Srbyllinffe Bedragene gandffe vel oplinst, og
at denne De«nffe Theologus/ i6. Aar forend Biondeili Skrift kom
for Liufft/ haver i et Arbeide af 24. Sider in 4to med megen Grundighed til intet giort alle disse Sibyllinffe Oracula, som vi have i dis
se 8- Boger. Men at komme igien til Sagen, om de gamle Christms Hoyñgtning for bemeldte Beger/ vilde jeg sige/ at det var saaledes ingen Under / at/ efterdi Folk fulde saa fterrk derpaa/ og vare
saavelfornoyede vedat sinde CHristum ulige aabenbarligcri denuem btffrevkn, end i Mose/ Pfalmerne og Prophcterne/ de da ogsaa bleve scerdeles curieux, om at sinde Meningen af dette ene Stach,
ved hvilket de motte standse, nemlig det Enigme af ni Bogstaver;
Allerhelstderudilovedessaadan Belonning tilden, som fandtchet,
at hand ffulde vorde deelagtig i GUds Viisdom.
Mand haver da, udaf flig Drift givet sig i Arbeide dermed/ og
gicettet hver paa sin Maade. De som gave agt paa Fortcelningen
om GUds Tale til Noe, og paa Sammenhængen i Sibyliæ Ord/
G2
kunde

og
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kunde vel see/ at derudi laae ikke noget Philosophiff Ord, eller nogen
Chymisk Mening forborgen; Men at det motte vcere et Navn, der
passede til GUD selv og hans Egenffaber. Men derhos kunde de
Alexandrinffe Philofophi (forftaae de afdennem/ som vare Christne,
vg som studerede i Chymien) ikke bare sig/ for at tomfe og giere saadan Slutning, at naar de ferst havde indseet ogpenetreret/ hvad for
et Navn der laae ffmlt under bemeldte Enigme af de ni Bogstaver/
ffulde GUd/ i felge af hans Leste/ ffenke dennem den Gnddommelige Viisdom af det Hsye; Menende herved den flags Viisdom/
fom de meest attraaedk/ fom var at indste i Naturens dybe Hernmeligheder/ forvandle deringere Ertzer til de dyrebare/ med eet Ord/ at
giere Lapidem Philoibphorum* Thi hvorledes (tcrnkte de/) kunde
nogen Viisdom verre fuldkommen/ og kaldes
eller Gnddomnrelig i Sibyllæ Vers/ uden denne Opliusning i Naturens Hemmelig
heder var derhos? Og mand maae vide / at i Egypten og i scrr til
Alexandrien vare disse Sibylliffe Beger meest afyoldne/ og bleve almindeligen lcrste. Saa var og sammesteds/ iblant Christne saavel
fom Hedninger/ en stor Deel / der endnu studerede og laborerede i
Chymien/ ventende at komme efter de gamle Egyptiers Kunstgreb/
fom man var fast i Indbildning om at have giort Guld/ Edelstene/
og andre dyrebare Nariteter.
Den samme Alchymisternes Drnkkenffab/ (jeg mener deres fa»
natifh Tankt/ de have giort sig om Viisdommen/ at den fornem
melig bestod i Naturens Hemmeligheders Kundffab/) have de Christ
ne som til Kunsten vare hengivne sogt endogsaa at legitimere og be
styrke med GUds eget Ord/ og grundet sig, paa visse Sprog i Bibe
len/ for Exempel: HErrens Frygt er Viisdommms Begyndelfc/ Prov. I. Dersom du ftger efter Viisdonrmen/ fom efter
ØØlV/ og randsager efterhende/ som efter dyrebare Tmg/ da
skalt du forftaae HErrerrs frygt/ og sinde Gllds Viisdsm;
Thi HErren giver Viisdom ; Hand lader det vel lykkes for de
redeligere. Prov. 2. Og mange dejlige hellige Tekter. Thi faa
lcrnge denne Indbildning var her/ at ingen Wisdom i dette Liv kunde
komme ncer i Lignelse med den/ som Chymisterne eftertraatcde/ og
at ingen heriiger Anledning kunde haves til at prist GUbs Under- ■
Verk
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Verk i dette Jordiffe, faa motte alt andet, hvad Folk regnede for
Viisdom uden for Guldmageriet, agtes for gandffe ringe Ting.
Fra denne felvsamme Kilde er da deriveret den Indbildning om
Gudsftvgtes og Helligheds FornsLenhed til at wbe Adeptus -, Nem
lig allene fra bemeldte Udtydning af ven Hellige Skriftes Sprog,
hvorf Viisdom ncevnes; Og hertil er da ogsaa kommet vores Sibyilæ mørfe Tale om tZfaxmet af de ni Bogstaver, med sin tilfoyede
Forjættelse. Hvad sig de celdere Hedenffe Chynnster anbelanger, og
Lem, hvis mangfoldige Beger om Guldmageriet Kcryfer Diocletia
nus lod edelcegge og opbrcende, da hand havde indtaget Alexandrien,
(hvilket ikke Suidas allene/ font Conringius med en ubeskeden Heftig
hed forekastede vores Bomchio, men endogsaa de/der ere nogle hundrede
Aar celdere, have talt om,) Hvad cmgaaer, siger jeg, bisse saagamle
Cbymister, da stal ingen bilde mig ind, at Kunsten hos dennem har
vceret forselskabet med stor Hellighed, i hvad den er bleven siden,
forftaae efter Chriftendommen. Thi at Lcr nu, endogsaa i de allerceldste Chymifte Skrifter, som ere bekiendte, sindes en heel Deel,
der smager afGudsfrygt/ kommer deraf, at de samme/ ommdskiont
under gamle Hedenske Skribenttres Navne, ftasom Her metis, oitanis, Democriti, Ariftotelis og Theophrafti, ere dog hvert og kktdiatede af Christne Folk, fra det Lredie HundrettAar af, og siden udi
lcrnge efterfølgende Tider. Scrrt nok er det, at vores ypperlige
Dr.ñorricttius ikke har vildet troe dette om dennem alle, sont hand
dog selv vedgik og tilstod om de sieeste, naar hand saa siger i Sapientia
Hermetis &• Ægyptior. vindicata, pag. 86. ”Et vero profitebantur libri
’’Chemici plerique do ¿irinam Chriftianam, quemadmodum ex Ar’’chelai, Hierothei, Theophrafti aliorumque Chemicorurn fcriptis
’’clarisfimum eft.”
Men at komme igien til vores Sibyllinae Enigme, da have,
som for er mandet, de forste Christne Chymici vceret nogenledes
skikkelige og forsigtige, og forsogt at udtyde der ligesom andre, nem
lig som noget til Gud selv henhorende; havende imidlertid dm Troe
og Tillid, at naar de havde begrebet dette Guds Navn, som Sibylla
pcegede paa, og lcrrdt ham at kicrnde, ffulde de nyde ForjcMelås
Frugt, som derved heftede, og gelange til Viisdommen, som de
® 3
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attraade. De yngre og sildigere Laboranter ere faldne til m sierre
Daarlighed z og have tabt den rette Hensigt; som det gierne pleyer
at gaae. Og da man eengang var blevcn fasi i dette Præjudicio, at be
meldte Sibyllæ Enigme horde Chymifterne og Guldmageriet til ; Sag
blev deres Slutning omsider denne, at det mette votre etPhilosophiff
Ord, som herudi var betydet, enten Materien til denPhilosophiffe
Steen at giore, eller noget saadant som aabnede Dorren til det store
Verk. Thi det siunes at disse gotFolk nu ingen mere Kundffab havde
til Sibyllæ Boger, ja vi fte vel intet mere deraf, end dette enifte
Stykke, nemlig de six Vers, hvori oftbemceldteEniZmc er befattet:
ligesom de, der intet vide mere af Guds Ord, end som det blotte
Pater noder eller Ave Maria, og vide dog ikke engang / hvorfra det
haves, nemlig om det ftaar i Bibelen eller ikke.

Til det forfte og meget skikkelige Slags siunes vel at kunde hen
hore den Skribent, der har forfattet een eller fiere Chymiffe Trattater, under den celdgamle Philofophi Democriti Abderiræ Navn: Li
gesom at Democritus, den Tud hand var udi Persien, i Kong Xerxis Tiid/ ffulde da sammesiceds have kerbt den hemmelige Chymiffe
Videnffab af en Mago, som hedde Oihnes ; Og man har bemcerket,
at Oihnes var et tilfcelles Navn for alle Persiste Magis. Af disse
Chymiffe og Democrito paadigtete Tractatkr er ikkun lidet nu tilo
vers i Bibliothekerne, og forekommer iblant andre Grcekiffe chymicos, (hvoraf den allermindste Deel haves paa Tryk,) udi visse
Samlinger; ja, som det ofte steer, noget mere udi een Samsing,
end i de andre. Dominicus Pizimentus, en Jtasicenff Medicus,
har oversat paa Latine noget af disse Stumper, samt af faae fiere
Grcekiffe Chymicis , og udgivet det an. 1570. Men ikke sindes en
ten i hans, eller i saamange Grcekiffe manuferipter / man nu om
Dage afveed, den mcerkelige Prcediken og Lcerdom, som visse Grce
kiffe Hiftorie-ffrivere, stadet 8deHundred Aaraf, havetalt om, og
tillagt bemceldte Democrito. Og hvis saadant haver siaaet t de Chy
miffe Skrifter under hans Navn, maaeman sige, at Skribenten er
gaaen hoyt med sin Gudelighed / og har indfort Democritum saaledes at tale om Dyd, samt at prophetere om Christi Aabenbarelse i
Kiodet/ at det lcetteligen kicendes, det hand ey allene har vidst af

og nt Bogstavers Ord.

55
disse sex Vers og vores ni Bogstavers Enigme, men Hand har i erst
den hele Sibyllam med Mid. Den Kronikeskrrver Joannes Malala,
der har levet i det niende Seculo, fortceller dette simledes/ i hans
fierde Bog, Ct^g-1°4-eOxon.} 'ev
8»to1ç^ôi«ç ?v ó
$iKoro(på}Jtoa. M06WWV, o-ô'.ç
èv t>) <Ç>iXotc<Z)^ aura <rv*pfëa(pÿ e££SteJ» Tav ¡à,
ojimel tov &¿Áoija (piX6VoÇ)ov ysviSroUy curx^w raCpgoveiv, Tíávjwv d^é%?(ô(Zi %cu/,£-vs
qsàvja. ZL c^S^jç voeïv Â Tt^ctT¡¿iv ) Å) oje. 3/coç (p’iÁOTo(pv¡T8i, T oje ¡M$faéjai to ’Evyer/yy^/^tzov ” CLvoy.es , ^oÿêjou tov viov tS
Tvryov iov csTTceSvh itcuáiíjov y.eKKoCpctvVk (pi.^jou. Tcuíjct, iig to vvyypxpycs (deotpiKs tS croifiwTajx xçovoyoàtp^

Hvilket linder i Dansk : "Vrd disse famme Tider , (d. e. Pelopis og Atrei Tider, efter Malatæ Regning/) '"levede den Viisdoms Lcrrere De”rnocritus,føm udisinePhilosophiffeSkrifter ogsaa haver lcrrdk dette,at
"den som vil blive en Philofophus, (saa kaldte man i de Tider meest allene
”Chymicos,) hand bor at ove og lcegge Vind PÜÑ Maadeligheds Dyd,
'Holde sig fra alrOndt, og stcrdse tanke og arbeide paaketsomretsin"digter, og naar hand paa saadan Maadevi! beflitte sia paa Viisdom,
"(og i scrr paa Chymien,) da skal hand lcere ak begribe Navnet nred de
,’m Bogstaver , og hand stal faae Guds Son at see, sour er Ordet w"den Lidelse , og som stal aabenbares til at lide. Og dette er taget af
"den lcerde og vise Kromkeffrivers Theophili Historie." Saavidt gar. er
herom denne Malala? Ord. Hvad hansAuñor og Vidne, som her kaldes
LenKronikeffriverHaeophilus, sig anbelanger,oghvis Skrifter nu ikke
mere ere til, dabevistr Humfrey Hody, at denne har levet i det ncrst«
foregaaende, eller 8de Seculo. Georgius Cedrenus, som er ved ZOO.
Aar yngere/ har og udskrevet dette selvsamme om Democrito i sin
Kronike ; undtagen, at hand hverken ncrvner Theophiium, eller no
gen anden Au ¿dore m. Cedrenipaflage haver Contingitis ikke vidst af
eller givet agt paa, i der; Strid mebBorrichio, om Alchymien og de
dertil horende Skrifters Mide. Thi ellers stulde man have sert, hvor
ledes hand dermed vilde have triumferet. Men Morhof; her var af
Borrichii Partie, og gierne vilde forsvare hans Meninger, saa meget
mmligt var, har virke ligen paaagket og anfort Ord fra Ord bemeldte
Stad (iJCedreno, (i fui Poiyhift. p. ijib ucjii} har og ikke vidst hvor
ledes hand vildelnoe og vende sig deri ; indtil endogsaa at mistcenke den
ne Grcekisse Stymper, for at have selv digtetstradant om Democrito.
Malalæ Boger w endnu ikkeudkomimu for Liuset, imedens Conring,
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ring, Borrichius og Morhof levede. Og Striden kunde dog et) blkven
endet, hvad denne Artikel angaaer, med at sige, i et Malala, Cedre
nus, eller en anden havde digtet fligt Otu den gamle Democrito Abderita.
Helst man paa den anden Side kunde sige med vel saa god feye , at De
mocriti Chymiffe Skrifter vare ogsaa opdigtede reent tilhobe- Conring,
der burde have vceret vidende om Cedreni PaíFage, lige saa vel som Mor
hof,fünfte med al Foye have fore kastet Borrichio densiunme/0g paastaaet/Ldisse Democriti Chymiffe Skrifter/ hvorom her trådes/ og
hvoraf man nu ikkun havde nogle faae Fragmenta. Borrichius, iolant
andet/ til at forsvare sin ilde-grundede Menmg om Democriti Chymisteries Rigtighed f stottede sig meget paa et Vidnesbyrd af Eufebii
Pamphili Chronico , sagdan fom bemeldte chronicon var af Scaligero
udgivet ; ligesom dette kunde have givet stort til Sagen, hvad man end
havde troet affligt end ogsaa i Eufebii Tud , der end selv ingen stor Cri
ticus var. Conring herimod / som nodigen vilde unde sin Vederpart
eet saa gammelt Vidnesbyrd, stumpede til at gicette, at det omtalte
Stykke hos Eufebium, kunde vel maaffee , lig esom flere/ vcere ind stik
ket af den langt yngere Grcrker Georgio Syncello. Scaliger havde tilforne gia'ttet/ at det var af dm Munk Panodoro : Men Conring glat
tede rettest. Thi nu / da man har fadet Synceili eget Verk for Dagen,
og trykt for sig selv, seer man, at det omtvistede Stykke otu Democrito,
horer hannem, og ikke Ensebio, til. Og haver da end Borrichius ta
get feil, og tabt dette Stykke affin Sag imod Conringium, saa haver
jo ogsaa en anden l cerd Mand, som er Petrus Daniel Huetius, havt ligefaa liden Grund,i sine Ammadverffaå Manil. ub. 4. V. 248. til at paastaae
imod Jof. Scaligerum, at ommaldte Stykke var af Ensebio selv: Ja
hand haver i sine sidste Aar igientaget fteifammeinHuetianis, og im
lang Artikel / som er den 129de erkläret sig ligesaa stark for Alchymiens
LElde hos Egyptierne, som nogensinde vores Borrichius, foruden dog
ak navne hannem / ja foruden maaffee at have vidst om Bomchüog
Conringii Diipute ; alleneste for at have dmFornoyclse at imodsige Sca
liger og Bochare. Men for at komme til Slutning om Democrito, da
kauft man vare sikker paa / at alt hvad man enten haver havt, eller som
endnu findes / under bemeldte Philofophi Navn, til Chymien horende/
deraf var aldrig den mindste Toddel den gamle Democrito Abderiræ
tilhorende, men digtet under hans Navn, af Grakiffe Chymister,
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et par Hundrede Aar, og maaffee tre, efter Christendommens Be
gyndelse.

Zofimus Panopolita, ligeledes en Chymiff Skribent af Egyp
ten, men hvis Aider ey er tilfulde bekimdt, (da dog nogle forer ham
til der 5. Seculum.) haver ey viist sig saa ftor Christen, som den nu
omtalte, i at oploft Sibyilæ Enigme; saafremr det er sandt, hvad
Dr. Wedel, fordum Profeflbr Med. tilItNa, l fin Oedipo Chymico Sibyllina
beretter, at det Ord, som hand derud; forstod, var
Fatum.
Hans Tanke har, maaffee, vceret, atingen fandt Lapidem Philofoph*
uden ben, som Fatum eller GUds Beskikkelse havde dertil udvaldt.
Men baade er dette Ord urigtigt i den anden og sierde Stavelser, og
Tallene blive alt for faae, ikkun 259.
Stephanus, enPhilofophus af Alexandrien, idet 7de Secuto, un»
der Kcryscrtteraclio, har i sit Skrift til samme Kcryftr om Chymien,
indfort, som for er omtalt, Sibyilæ six Vers gandffe. Titelen af
Skriftet, der sindes i de haand skrevne Samlinger i Bibliothekerne,
er, paa Dansk oversatt: Stephani af Alexandrien, den almindelige
Viismesteres og Lureres, adskillige Maader at arbeide paa i den
h§ye og hellige &unft I moxen alle bekiendie Excmplarier deraf,
findes intet vist Ord bestemt ti! Forklaring af Sibyilæ Enigme. Vel
siger nys bcncrvnte Dr. wedel, at Stephanus haver meent det Ord
Ki-jvàfiapç. Men Wedelius er vist nok bleven forfort af Nicolai Flamelli Anmærkninger over Dionyfium Zacharium ; som kand sees, naar
mand i Theatro Chemico, Tom. I. conferciet den 78t. Side med den ncrstfolgende, (edit. Argentor. an.lapp.') Hr. Leibnitz, saavklsomDr. Fabricius
i Hamborg have havtffrevne Codices afbemeldteStephana, (og Fa
bricius havde bekommet sit Exemplar til Forcering af vores Sal.Povkl Vinding, fordum Konge!. Etats-Raad og Profeflbr her i Kiobenhavn;) Men i ingen af disse Copier var nogen anden Forklaring, end
hvad der haves nersten i alle andre ; Nemlig en lang Sammelsurium af
den Myftiffe Narur Kundffab, om Elementer, om Planeter, besyv
Metaller, Dampen, Luften, Ilden, Rogen, og destige. Hr. Leib
nitz har derfore havt Aarsage til at sige : Hot verjus myflicè explicat Stephaws, Jenjii proprio disjimulato,
Morhof in Polyhtjl. P. /. Ub. i. c. XI. haver
H
heller
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heller ikke vidst om andet. Men, at der jo har verret/ og maastee vel
endnu findes, andre og fuldkomnere Copier afdenne Stephano/ bcerer
jeg ncrsten ingen Tvivl om ; og saadanne/ hvori Materien til Forklaring
paa Sibyllæ Enigme, ja til den h^ye og hellige Kunst/ som Au&or
kalder den/ er ncevnt. Derom er jeg bleven opliust iifBIaiie Vigenere
hans Anmcrrkninger over Tire Live, som linde om denne Post stråle
des/ col. 2X2. "Quelques autres ne f’ arreitans qu’ aux trois premiers
’’vers {del' endroit de Sibylle) ont penfé d’avoir trouvé la febue au gaileau,
’’deprefuppofer que ce fuit
comme fi cela fuit parti de leur
’’invention, iln’ya pas 30. ou 40. ans. Mais outre ce que le nombre n’
”y convient nullement, il y a plus de 800. ans, qu’ un Philofophe chy’’mique, appelle Eitienne, de la ville d’Alexandrie en Egypte, en fes
’’livres tïepItîîç ÎEçoTé%v7içx?'U3‘01T°*'Otç, aefcrit, qu’ un quidam f ’ citant opi’’niaitré fur la Pierre Pnilofophale, 8c ne pouvant venir à bout d’en
’’trouver le fubjeét, fit conjurer un efprit pour le fçavoir : lequel fit re"fponfe, qu’ à tel jour, à telle heure il en trouveroit des nouvelles en
’’une colonne du temple de Serapis, où eftoientefcrits les vers deffus
’’dits. Et citant ápoinét nommé fur venu un fort gros orage, dont la
’’colonne fe brifa, audedans fe defcouvrit le mot deiliis diét apseni”kon efcrit en greffes lettres.’’ Alt saa seer mand/ at Blaife Vigenere
har havt et Exemplar i Herude afStephano/ hvori der har staaet mere/
end i de almindelige Copier ; Og saadant et har ufeilbarligen det Exem
plar vceret/ hvoraf Æmar Ranconet lerrdteogtreffkde paa sit Arfeninicon. Ellers er Eventyrer hos Stephanum/ (Arfenicurn undtaget/)
temmelig lügt til det/ føm Democritus Abderita, (forstaae den forhen
omtalteChymist under hans Navn/) udi v'sse Manufcripter af hans
Chymiffe Optegnelser/ har berettet om sig selv : Nemlig/ hvorledes/
da hans Læremester var dod/ og hand selv var i nogen Vårede med sit
Laboratorio og sine Materieratformcenge/ kaldede hand hannem ved
Besvcrringer op fra de Dode : fik ham ogsaaop/ og bragte det saavidt/
at hand svarede/ det hans efterladte Skrifter vare at finde i Templet.
Democritus, tillige med den afdodes So«/ fegte faa hen til Templet/ og
leedte lcrnge efter Skrifterne/ men forgiceves. Endeligcn komme devcd
Leylighed en anden Dag i Templet ; Hvor de da bleve
at en Statue
bevcrgede sig/ og begyndte at spadsere frern imod dem. Sonnen kiendte/
at det var hans Faders Statue, og sagde strap/ ar Skrifterne maakte
verre
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vcrre forvarede og indelukke i den samme; hvilket ogsaa rigtigen fandt
sig. Dette Stykke tresser man ikke heller i alle Manuscripter af Demo
crito, og ey heller i de Latinsse VerCioner mand haver. Lambecius er
den, fom har fundet det udi det Wiensse Manufcript, og har indfort det
paa Grcrkiss i Comment, de Bibliotb. Cafar, lib. VI. P. 2.p. 170. Oß fa avidt om
Stephano Alexandrino.

Olympiodorus, ligeledes en Egyptiss Phiiofophus, ssal / ester
den rimeligste Mening, verre langt crldre end bemeldte Stephanus;
og ikke saa ung, som Salmafius in Exerciti. Plin. mener, men maae vist
nok hore til Kceyser Theodo ñi junioris Tiid. Hvilket den lcrrde Tn.
Retnefius, i den bekiendte og af mange Citerede Diñertation om de Chynusse Skridmtere, (som mand nu sinder heel og gandsse paa Tydss ind
fort ßf Dr. Cypriano i Catalogo Manüfcriptor. Bibliotb. Gotbana, p. gg. jj‘ )
haver beviist med gode Skicrl og Argumenter ; og de samme have efter
hannenl igientaget Lambecius Bibliotb. Vindob. Tom. Vl.pag igj.JJ. og Fa
bricius Bibliotb. Gr. Vol. XII p. 754-. og 7>6- I dét Stykke , svM endNU
haves af denne Olympiodoro om den store Kunst, nrevnes det Ord
(/puma argentif faafom den Materie, hvori man ssal finde
*2) ro
2) to }d. e. Ordet afde fire Stavelser og
de ni Bogstaver. Thi stråledes, siger hand, pleyede de gamle
Vise at stmle Sandheden, og deres dyrebare funster under forblummede Ord og Taler rc. Men i hvad hand end siger, passer
Kidctpyuçoç sig ingenlunde tit Sibylla? Forsscift. Det er ikke
POLIAKOV,
af ni, men
afio. Bogstaver, og den forste Stavelse har een
Bogstav for mange. I Tallene blive og sskuns 824. Ellers maae mig
tillades, herved at bemcrrke, at udi det Exemplar afOlympiodori Chymicis, som Du Cange har havt, (y.Glofar.Grac.p.1772.) haver staaet
om Kcryser Diocletiano, hvorledes hand lod opbrcende de Chymisse Be
ger i Alexandrien, den selvsamme Fortcelning/ som ellers findes hos Joannem Antiochenum ill ExcerptisValefianis, 0g hos Suidam. Conring,
der vbde med al Magt have Ret, da hand eengang havde paaftaaet, at
Alchymien forst var opkommen under Kcryser Conüantino M. eller
strax for hans Tiid, og at man intet vidste derom tilforn, traeterede den
ne Fortcelning om Diocleáo for en Fabel, ogsaa got som insulterede
Borrichio, fordi hand ey kunde ssaffe et bedre og celdere Vidne derom,
H 2
end
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end Suidas. Ingen af de tu gode Mcênd havde givet agt paa, at det
samme stod hos Joannem Antiochenum, der har strevet dette ZOO. Aar
forend Suidas, nemlig i Begyndelsen afdet 7de Seculo. Og denne Hiftorici Excerpta vare dog allerede udkomne i Trykken / ncesten ZO. Aar
forend Borrichii og Conringii Striid begyndtes. Klitter haver i sin
Edition af Suida henviist til bemcrldte Stced hos Joannem Antioche
num, Men Olympiodorus, fom Du Cange har ogsññ fundet dét hos/
naarhand erafiheodoiii^unioris Tiid/ bliver ikkun 150. Aar yngere
end Diocletianus ; som er virkeligen ey en ringeTing/tilSuidæ,og folgeligenBorrichiiForsvar,og til at igiendrive disse Conringii stormodigeOrd:
Quæ de majori Ulins biftoriæ antiquitate produntur, non nififigmenta fiunt Borricbiana. Præter Suidam memoroffe idem alios, & vetuftior es quidem, debuijjet
Olatis probare. Men deraf folger endda ikke, at Historien er paalidelig

og sandfcrrdjg; da der ogfaa 1 kortere Tud/ end 150. Aar, kand digtes me
get. Der sindes i det Udtog/ som Photius Har giort os afdenne oiympiodori andet Skrift/ nemlig Hans Historie, Qcod.Lxxx.j een og an
den Fortcelning/ som jeg endnu meget mindre troer/ end den bemcrldte
oni Diocletiano. Thi at det er den samme Olympiodorus, er ingen
Tvivl paa/ da hand i samme Historie giver sig selv ud for en Chymist/
(fordi saaledes , som Reinefius rettelig har bemerket/ betyder r7t0iyT7}Çi
paa dette stced/ som kommer overeens med vores nu brugelige Ord, La
borant ; ) Ja hand fortcrller ogsaa om de fornemme Mestere i chymien,
hand havde besogt i Egypten/ (pag.iog dem kalder hand
Thi at ogsaa Guldmagerne eller Adepti bleve kaldte Propheter, haver
Du Cange btvttst/ tn voc.

En anden Grcrkiff/ men ubencevnt Chymist/ yngere end Stepha
nus Alexandrinus, som hand foruden andre flere citerer / har / i det
Ekrift/der er bekiendt under saadan Ticel: Pbilofiphus anepigraphus de modo
dealbandæaquæ divinæ,&cetero Cbryfiopœiœartificio, gÑÑkt kN andkNBtY/Mkd
Tallene i Sibyllæ Enigme, og forvendet dem hen til at betydechvor man
ge gange man stal vedJlden resoivere.varnre og opkoge sinMaterie/indtil man faaer hende t fuldkommen Stand. Jeg eyer af dette Manu
script, saavelsom af sire andre (som fitfTheophraftus, Hlerotheus, Ar
chelaus, og Heliodorus, ) en La tin st Overt Kt teste / streven efter en
Copte/ son; Churfyrsten af Colu fordum meddeelte til den beromte Keneime Digby. Derudi linder ommcrldte Stced saaledes: z. 28. ”Præ’’terea
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terea illi œcumenici feu univerfales atque celeberrimi artis hujus in
terpretes atque philofophi numerum omnem reCoiutionum & in’’flimmarionum chymicarum, ad hanc rem neceiïarium, velut in
’’compendium redigentes, palam mentionem faciun thecatontadumbis
”,trium & odo, item decadum ter quaternarum, videlicet demonltrantes hoc
’’modo, quod decies centies & novies centies reciprocatur atque dif’’folvitur fynthema feu teñera chymica, donec perfeitam albedinem
’’induat, unaque perfeitionem ultimam a flavedine confummata ac
’’flabili fumat.” At herudi stikker en Allufion til Tallene hos Sibyllam,
er ingen Tvivl om« Men denne Autor anepigraphus haver vel ikke
kiendt videre til hendes Enigme, end allene lcest det hos Srephanu m Ale
xandrinum eller andre Chymister; havt ogsaa ikkun en confufe Hu
kommelse deraf, og endelig forvildet sig i dets Mystiffe Forklaringer.
Za/ hvorledes de af hanr opregnede àâàv bis tres & odo, item deca
des t er quatevns, kunde paste sig til decies centum, & novies centum, veed jeg
ikke om nogen Regnemester skal kunde forklare.
Endnu forekommer en anden Autor Anonymus i de Grcrkiffe
Chymisters Samlinger, hvis Skrift forer denne Titel : ”Á‘viyi¿ct tS <£><Korotpfidå ÅiSs" 'EÇjtts
’Aya-9oiïccifsovoç, ’Evvsct yedy.u.a~' ’¿%w. D- k.
ntørfc Tale om de Vists Steen, ved Hermes og Agathodæmon,
efter Ordet af de ni Bogstaver. Hvorledes denne har skilt sig ved
Tingen, lader jeg vcere usagt; saasom ingen af disse-Haandffrevne
Samlinger findes nu her i vore Kiobenhavnffe Bibliocheker. Saameaet jeg ellers har erfaret, deels af andres Citationer, deels af de Oversirttelser mig ere faldne i Hinder, da har ingen af disse Grcrkiske
vceretmeget bekymre? om et Ord at sinde, der kunde i Tal og Bogsta
ver beqvcemme sig til 8ibyil-L Forffrift, u agtet Le have holdet den i faa
stor 2Ere og Veneration, og med al Magt vilde? trcekke hendes Enigme
tilderes Haandverk.

Den bkkicrndte Frantzos Nicolaus Flamellus, fom levede sidst i det
14de og i Begyndelsen af det 15de Hundred Aar, havde heel flittigen
lcest disse Grèce; hvilket noksom lader sig kicende afhans Dllceg og
Anmærkninger til Dionyfii Zacharii lidet Berk. Derudi anforer hand
adffilligtaf Democrito, Syneflo ogSrephano Alexandrino, hand bit*
H 3
ver
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ver endogsaa ved denne sidstes Mystiffe og kicrdsommelige Forklaring af
Sibyllæ Vers , uden at bemoye sig om noget Ord / saadant som i Ver
sene foreskrives.
Siden udi de folgende Tider / da de nyttige og grundige Videnska
ber begyndte at komme igien paa Fode, haver deres Paa-arbeidning
dog ikke ffadet Daarligheden, (som man Uger/) nemlrg ikke vceret me
get til Hinder for del Älchymistrffe Studio, ligesaalidet som for Aftroiogieti/ saavelfom andre, udi de Barbariffe Tider, fra Saracener og
Araber indkomne, hemmelige og overtroiffe Kunster. Der fandtes,
af og til, store Mcend, som have vceret ivrige Befordrere af den g ode
og sande Lcerdom, og tillige dog anvendt meget af deres Tir'd paa de ommceldte Elendjgheder og Lappalier. Italien, Tydffland, og Frankerigr vise os dcrpaa ikke faae Exempler. Der levede, iblant andre , i
Frankerigt / under Kong Francifcil. og K- Henrici II. Regering , een
af de Trders lcrrde Mcend, ved Navn Aimar Ranconet, en stor Jurist,
god Philologus i Latine og Grcekiff , ja derhos Philosophus eg Chymicus. Samme Mand var / fra meget ringe Begyndelser, opstegen til
anseelige Embeder, og var tilsidst President de la quatrième Chambre
des Enquêtes til Paris. Mange Lcrrde Havde stor Hielp af Hannem til
deres Skrifter, og til gode Editioner af gamle Skridenrere at udsirrdige. Iblant andre, erede Carmina Sibyllina, som man Haver, nicest
udaf hans Manuscripter, og ved hans lcrrde Anviisninger, komne i
den Stand, som Joannes Opfopæus siden gav dem ud. Saa haver
hand og givet sig ud for, at have opfundet den retkeste Forklaring afAlchylnien til det Sibyllinae Enigme, formedelst det Ord Arfenicon:
Og hand har fremvilst dette sit Paafund til den beromte Italicenffe
Medico og Philofopho Hieronymo Cardano, som adrnirerede og bifaldt
det i alle Mander. Men ikke kand jeg troe andet, end at hand maae ha
ve havt et Exemplar af Stephano Alexandrino i Hcruder / hvorudi den
Fabel har staaet om Pillen i Serapis Tempel med Sibyllæ Enigme paaffrevet, og hvor Ordet apsenikon fandtes inden i, da den floges i tu.
Altsaa har hand havt lcrt ved at sinde Ordet, nemlig i en saadan Codice
af bemeldte Grcekiffe Chymico. Men her gicrldte det nu, om at
bringe samme Ord i en rigtig Lighed og Overeensstemmelse med Sibyl
læ Forffrift. Thi, som Llá Vigenere retteligkN har paaagtet/ kom
mer
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mer Arfenicon ikkun overeensmedde tre forste Vers af Sibylla, hvor
der ftaaer, at Ordet ffal vcere af ni Bogstaver og fire Stavelser/ hvoraf de tre fsrfte har kun hver tu Bogstaver / den fierde har Resten ; og at
Confonanterue i Ordet ere fem. Men Ranconet vilde endnu gaae vi
dere / og vilde have Ordet endogfaa regel-rigtigt og vekpasset til Tallene
hos Sibylla. Og hvorledes ffulde nu dette kunde mages/ naar den na
turlige Ords - Folge og Conftruétion viser os til det Tal 1697. og i Arfe
nicon er kuns 506? Hannem kom da i Sinde/ (efter megen og lang
Spcculeren/ som det stimes/) i. at lukke de fire Vocaler ude ira Tasiningen/0g alkene holde stg til Tallene af Consonanterne; 2.Ligeledcs at ude
lukke det sidste " i Ordet/ i Formening / at det var nok/ naar denne
Bogstav blev eengang regnet; 3. At sirtte Comma imellem^ og
saa at 0*7« ffulde hore til de efterfolgende Decadas, og ikke til de foregaaende hec atontadas eller Centurias. Saaledes kom da udaf de fire
Consonanter i apsenikon, p.ioo.s. 200. n. 50. og u. 20. Summa
370. Og af Sibyilæ Ord / naar man adskiller og setter dem saaledes;
'Ev-oijOVTiz^ç Ciç, 200. ’0*7« 7^ tçîÏç Tqï<; iïenâiïeç, d. e. olte og ni gange Ti/
170. / ligeledes den Summa 370. Men hvad bliver nu afde siden paafolgendeOrd/ yèvfâ Her motte hand nu til at bryde sinHierne paa nye/
indtil hand fik i Tanke/ at r’ var svrffrevet i Texten/ og burde vare t’.,
hvilken Bogstav motte paa dette stced betyde sti hele Tal / nemlig 300.;
Og ved «wburde man atter forstaae det Ord Decadas, nemlig syv De
cadas , eller 70. Saa at her udi ™ ¿¡¿¡à blev endnu igientaget det for
rige Ta! 370. Maae man dog ikke baade lee / og tillige hierteligen yn
kes over denne arlige Mands Hierne-Brud / og/at jeg ffal tale paa det
mildeste / hans ilde spildte og daarlige Arbeide? Ja maae man ikke for
undre sig over/ at saa stor en Mand/ som Cardanus uar/ har vildet
fortalte os fligt med et fardeles Bifald / i hans tiende Bog / de Varietate
Herum, cap. si.?
Jeg vil alligevel her forbigaae det/ som ellers kunde falde at sige
paa denne saa «-reguliere Beregning/ med saamange Bogstavers/
nemlig fire Vocalers og en Consonanters/ Udelukkelse, med mere ; og
allene holde mig ved de grove grammaticalffe Feil i bemcrldte Forkla
ring. Jeg sporger da / om dette er ikke at giere Sibyilæ, eller hendes
forkappede Auåori, en stor Spot / naar man digter og ftatuerer i disse
fattl-
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fattige Vers tvende saa liderlige barbarismos, imod Sproggets natur»
lige Gonftruâion, samt dets uforanderlige Skrive Maadè , at der ikke
findes lige til i de fletteste Grcrkiffe Skridentere? Ranconet vil, at 'etwlovjttôtç êk ffal hore tilsammen, og hede det samme , som ê7voijov]c&ç OÍq>
Zeg vil troe, at é%o¿]oy]dg olç kunde nogenledes males, ligesom og i La«
kinen bis centuria. Men in Plurali er det lige saa urimeligt, som naar
jeg vilde fige, w; Sig, eller naves bis, i stceden for naves duæ, og avêlç, homines bis, i stceden for duo homines. Derncrst, Uñar
Ranconet for ved ’Erfá scetter t i stceden for r’, giver hand ikke Agt pññ,
at det bliver en plump Feyl imod Skrive Maaden; Thi formedelst afpirationen i'Erfå kand der jo umueligen staae r, men maaevcrreH, som
ex. gr. udi Homeri <d^%vv
te, og i alle de Grcrkiffe Beger,
sone findes i Verden. Og dette er alligevel den Ranconet, om hvilken
Thuanus Driver i fín 23. Bog, quod humaniores litteras ex utriusque
lingvæ ícriptoribus illuítravit, Sc quod Græce Sc Latine elegantiffime
fcribebat : Og her indvikler'hand fig saaledes, blot forblindet assit prae
judicio om Arfenicon i Sibyllcr Vers, at hand ikke kand see de Feyl,
som enhver Skole-Dreng kunde advaret ham om. Hvad ere dog vi
Menniffer!
Kircherus i sin Mundofubterraneo, der hvor hånd handler 0M Lapide
Philof. (som er i den XI. Bogs 2den Seétion, ) haver vel taget sig for, at
refútete denne Ranconets og Cardani Mening: Men saa stor Kunst
ner og Reqnemester hand var,, har hand dog ingen Umage bildet give
sig, i at forstaae deres Regning ret, og derfore ftemscrtter den gandffe
Drangeligen og imod deres Mening. Tilmed er det falskt. hvad hand
siger, at Paracelfus har havt samme Mening om Sibyller Vers;
Thi denne har aldrig nogenstcrds ncrvnt derom, jeg tor og sige ikke tcrnkt
berpaa, eller maaffee vidst at saadanne Ord i Sibyller Vers vare til.
Saavldt er allene ret i Kircheri Obfervation, flt flf Arfenicon kand ikke
udkomme et andet Tal, end 506. Skulde nu Sibylla have bildet beteg
ne os just dette Ord, mon hun da ey lige saavel ffulde fundet paa med
Grcrkiffe Vers at exprimere 506., som Ñt Opregne de Mange flere Cen
turias oâ Decadas, dem bi NU lcrff?
Jacques
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Jacques Gohory en FmntzSff Medicus og Chymicus, er ltvNge ef
ter Ranconer, nemlig an. 1575. ftemkommen med den selvsamme Menillg om Arfenico, udi sit Skrift imod Theophrafti Paracelfi Tractat
de Vita longa-, (og maaskee det torde vcrre af dette Skriftes Titel at Kircherus er bleven bedragen , til at skylde Paracelfum derfor.) Gohory
har i dette Verk givet sig/ som og andensteds/det fordekte Navn Leo
Suavius Solitarius. Nogle have meent/ at hand var den forfte Opfin
dere af bemeldte Forklaring ; helst hand og ingen anden navner. Men
Lardan! Vidnesbyrd laae allerede klart for Dagen / om Ranconet,
vel tyve Aar tilforne. Forklaringen havde imidlertid den Lykke, saa
flet den end var, at vinde megen Roes hos Chymisterne i Alminde
lighed ; endogsaa af een, navnlig Gerhard Dome, der dog var en
ftor Vederpart af bemeldte Gohory, meeft for Paracelfi ffyld, som
Dorne var en ivrig Forsvarere af.
Ingen Tvivl paa, At jo den Franffe Chymicus Claude Germain,
der opholdte sig paa nogle Aars Tiid hos Dronning Lovife Marie
Gonzague i Polen som Medicus, og forestod tillige hendes Chymiffe Laboratorio, hand ogsaa havde giort nregtt afbemeldte Forklaring/
hvis hand derom havde lest : helst efterdi hand, siden Dronningens Dod
og sin Hiemkomst til Frankerige/ udgav et Skrift med denne Titel:
Icon Pbilofi¡pbi<£ occultes, five vera Methodus componendi magnum antiquorum
Philofiophorum Lapidem : hvomdi hñNd PÑñstod/ Ñt Arfenicum var dtN

rette Materie tií det store Verk. Men ikke finder jeg / at hand haver
nogcnsteds anfoetSchylle Vers i benevnte sit Skrift/ der siden er
indfort i Mangeti Biblioth. Chj/micæ Tomo 2.
Vores berommelige og assit Federneland samt Boglige Kunster
hoyfortiente Dr. oiaus Borrichius ijfloer noksom udtrykkeligen givet
sit Samtykke tilkiende, i sit Skrift de Ortu &progr. Chemine, pag.pg. f.
hvor hand siger: ’’Certum quidem eft, illud antiquæ Sibyllæ:
‘’¿vví'st '^^áp.p.a.T ’¿x(d> T£TputTv^aßos ¿¡pu, vóeipé, nulli convenientius apta—
3’ri, quam Arfienico, auripigmenti foboli, quicquid etiam obturbet
“five Jo. Auratus, five Kircherus.” Og sidtN legger hand megen
Roes paa Gohory, fordi hand haver igiendrevet Jo. Aurati Mening
om Gêft Lurch. Ja, at den ellers brave Bomchius er blkven beftanZ
dig
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dig i denne Mening, lærer mand end og af det sidste Skrift , hand
efterlod sig, nemlig hans Con/pefiu Chemicorum illuftriorum, t den 79' Ar*
tikel. Dr. Morhof i sin Poiyhiflore(7om. i.pag. 104.") er og hermed cens,
og siger, at Aimaras Ranconet har ikke ilde udtydet Sibyllæ Enigme,
og henfort det til Arfenicum. Man kunde vel meget undre paa, at
saa ypperlige lærde Mænd, som Dr. Borch og Morhof vare, kun«
de lade sig heraf indtage, dersom man ikke havde noksom andre Exem»1er paa, hvilken Forttyllings Kraft der folger med denne saa kaldede
L.unst, som disse gode Mænd vare forelsste udi; Og de, som
saaledes ere, beflitte sig ikke gierne paa, at examinere til noye, naar
de hore eller læje noget til Kunstens Fordeel og Berommelse. Thi
og hvorledes de har forstaaet det Oro Arfenicon, ffutte vi siden faae
at hore.
Johannes Chryfifipus Fannianus, under hvilket Navn kN Tractñt,
de.Jure Artis Alcbemiß, forekommer i Mangeti Biblioth, Tom. 1. haver flet
intet sagt os assit eget, men allene anfort de oft bemeldte Vers, med
Cardani Ord og Forklaring uforandret. Paa samme Maade ogsaa
Dr. Samuel Reyher i sit Skrift de Numis Chymicis, cap.3. pag. 20. Dog
lader hand sig til Slutning sammestæds vel befalde Bomchü nær
mere Udtydning, hvad man egentlig bor forstaae ved Arfenicon :
hvorom jeg siden ffal tale.

Den Alchymistiffe Skribent, som kalder sig Salomon de Biauenftein, hand som med stor Alvvrlighch har satt sig imod K i reherí
ffarpe Censur over Guldmageriet, gaaer denne Artikel hos sin Ve
derpart, saavelsom de Sibylliffe Vers selv, reent forbi; hvad hel
ler hand har meent, at samme gav hverken til eller fra, oa var Ho
ved-Sporsmaalet, (nemlig om den Philosophiffe Steens Mueliahed
og Existentz i Verden, ) u vedkommende, eller ogsaa af anden Aarfage. Dr. Zwelffcr, som ligeledes tog sig for, udi sin Mantijjå spagyrica,
at refutere P. Kircher, haver alligevel berort denne Post, men heel
korteligen. Hand erklærer fornuftig nok, at Hand er flet ikke i den
Mening, at der sigtes til Guldmageriet i Sibyllæ Vers: Ja, hand
mener, at faadant var en Svaghed hos de Grækrffe Chynuster, og
at Kircher haver for saavidt Ret. Men derhos legger ogsaa den aode
Mand

______ L
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Mand sin Mening for Dagen, og vil lade see / at hand langt
bedre forstod Sibyllam, sigende at her betegnes_________ Men
denne er Jo. Aurati gamle Forklaring/ hvorom lcrnge siden er ble
ven ralt.

Tilsidst er den lcerde Medicus i Jena Dr. Georg Wolfgang We
del ogsaa indtrcrdet i dette Lang, med engandsse nye/ og ligeledes
Alchymistiss Mening, fom hand ftemstrtter, under Titel af Oedipo cbymico Sibyllino, i sin Nlendt Decuria Exercitationum Medico -Pbilologicarumt
Dijßrt. vil Scrrt nok er det, om hand har kundet mene det for Al
vore, at der laae noget Chymistiss forborget udi oft-bemeldte Sibyl
ler Vers. Thi hans fornemmeste Argument, som er dette (pag.so.)
”Alii, <3c potiores quidem, ipiique veteres cumprimis, ad magnæ &
"facræ artis arcanum pertinere, fibi perfuafum potius habent, " siunes mig ikke at smage af nogen stor Philosopho. Og ligesaa scert er
det, at den brave Mand har vildet scrtte i Tvivl, og giort Problema
deraf (pag.52.) enten Auctor til disse Vers har vcrret heel eller halvHedning: Da det er strå klart, som Dagens Lius, at hand hverken
har vcrret dette, og ey heller, som if. Voffius har bildet sig ind, en
Iode ; men gandsse vist en Christen af Religion, og derhos en Be
dragere paa sit Haandverk, endssiont ikke af de allerfineste.
Hvad er da Dr. Wedels Forklaring afvores ni Bogstavers Ord ?
Jeg svarer: Hand mener, atdet ssal hede %06(T(7iT^0Ç, somerpaaDanff
fimt Tin. Men som hand blev vaer, at derudi blev en dobbelt Feyl
imod Sibyllcr Regel; eftersom (r.)
er 10. Bogstaver, og (2.)
er der tre Bogstaver i den forste Stavelse ; Saa greb hand til og tog det
ene cr bort, som hand har forsogt at forsvare, men med ineget maadelige
Skicrl. Jeg satter dog, at mand derudi kunde foye ham; Saa staaer
dog tilbage, om Regningen, nemlig Taller, kunde staae Prove, i det
Ord KaaiT^oç, Dr. Wedel tcrller disse Bogstaver paa saadan Maade:
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For nu at faae dette ringe Tal pajset til Sibyllcr Versts Mening,
bcrrer hand sig stråledes ad: Hand skiller Orderte ad, og interpunI 2
gerer
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gerer dem paa sin egen Maade, ndi disse halvandet VersUñ
folger:
T? TtoA'Toç S’ àçi&pz ¿%arcvT«5s$’ èerï, èlç o’xtw,
Kcí¡ T^etç TçlçôexâSsç.

Her mener hand, at»»™ ffal forsi hore til ¿x«™™'^, eller til Cen
turias, saa at her bliver 800. Og derncrsi ffal samme ¿x™ hore til öi?»
som gior da i6. De tre gange tre Decades gror hand siden ret nok til
90. Da Summen bliver 906. Men her maae man sporge, (lige
som tilforne ved Ranconets Beregning/) hvad ffal der blive af
Wedelius svarer/at disse syv faaer at blive til hvad de ville el
ler kunde; og at de har intet at giore med Hoved-Ordet, som Si
bylla har havt i Tanker; Thi ellers havde hun vel ffreveh x«r <w
Hun har derfor snarere vildet have herved forftaaet de syv Planeters
eller de syv Metaller. ”Cum feptem videlicet, fubandi feu planetis, fen
’’metallis, ut innueret non folum omnia in omnibus exiliere, ful”phur & Mercurium, & quicquid quærunt fapientes ; fed non in
’’omnibus tarn bene fcopo qvadrare, inprimis vero x«o-à--ov." Jeg
lader dette sidste terre urørt/ saa ildesiemmende som jeg holder detfor
at vcrre, og siger allene om det forsit/ (jeg mener den Conftruétion
af otio, forsi rned Centuras> og siden med bis, ) at naar hand derudi
faaer Medhold af nogen/ der forsiaaer Grcekiff tilgavns, ffal jeg 04saa vcrre fcrrdig til at troe, det Dr. Wedel kunde giore Lapidem Philofophorum assit Caffitero.
Saa kand jeg og herved ikke forbigaae, at dette er ingenlunde det
forsie Forsog, som Hr. Dr. Wedel har giort, for at brmge Tmnet i
stor Anseelse hos Alchymisterne; saa at jeg snart ffnlde troe/ det hans
Forklaring/ som vi nu have hort paa Sibyllæ Enigme, er kommen til
sidssog kand ansees/som et Subfidium til en hans forud fattede Mening,
som Sibylla haver mottet favorisere, enten hun vilde eller ikke. Thi
virkeligen udi en ncrstforegaaende Exercitation, (nemlig den 6te i den
9be Decade} har hand bemoykt sig med at giore det Probleme troligt,
at Tin var den rette Mercurius Philofophofum, eller Materie tit Guldmageriet, og ar Jupiter saaledes burde, (føm hans Ord liudk/) flettes
paa denne Throne. Dmilhar hand ep allene henforl nogle bekådte
sildige
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sildige Chymisters Ænigmata og Gryphos, for Epempel dette af Baiilio Valentino; Ad metallorum generationem Jupiter nullo modo exejj'e poteft:
Item nf Paracelfo : Recipe Aquilam, «¿e filve eam ficut fits, gela <¿r congela
&c. Men endogsaa haver hand derhen tvunger hvis de crldste Poeter
og Philosophi kunde have fagt om Jove, foruden at tcenke paanoget
Metall; saasom naar Orpheus og Plato have philofopheret om de He
denske Guder, at Solen og Jupiter vare een og den famme; og naar
Jupiter i de almindelige gamleFabtler beskrives at vcrre Fader ti! Apollo
og Diana, hvilke tvende bemcerke Solerr og Maanen , og folgeligen
Guld og Selv: og Jupiter, fom de fedes af, bemcerkerjoTin. Alt
dette vilde jeg gierne holde den gode Mand, fom et flags Artighed eller
en Lufumingenii, tilgode, naarfomhelsthand eller nogen havde kun
det bevist, at Jupiter udi saa gamle Tider , fom hand henter sine Argu
menter fra , havde betydet Tin. Hos Alchymisterne ey allene i de sidste
Seculis, men ogsaa fra 1000. javel mange flere Aar af, tilstaaer jeg
ham gandffe, at denne daarlige, ablurde og med al Fornuft stridende
Fordeeling imellem Planeterne og Metallerne har vwret saaledes bruge
lig og gcengst, som vi endnu have den. Ja jeg giver magt, at den er
addere, og haver, med flere Urimeligheder, sin Oprindelse fra Egypren, og er maaffee optankt sidst i Ptolemcrernes Tider. Men
derimod er dette vist, at Fordeelingen var i Forstningen ey den strnrne,
eller stadan som den nu haves; Og at Jupiter er gaaen adskillige bedre
Metaller igiennem, forend hand omsider af de Grcrkiffe Chymister er
uskyldig bleven degraderet til Tin. Solen og Saturnus ere de ernste,
der beständigen og stcedse have beholdet deres Bemcerkelse i Metallerne,
nemlig hin at betyde Guldet, og denne Blyet : De andre have skrcekke*
ligen varieret. Hos de Egyptiske Aftrologos var Jupiter parret med
' éolv i Venus Mkd TiN, Maanen med Glas, og Mercurius med Kob
ber: hvilket forekommer tvende gange hos Salmaf. de Annis ClimaSter.
pag. 623. og pag. 769. Celfus, hos Origenem (hh. 6. §. 22> taler omen
anden JMeeling, hvorudi Venus er ogsaa Tin, men Jupiter det sine
og beste Kobber , Mercurius Jern, Mars er Manggods af Kobber,
eller MyNt- Alliage (
og Maanen Sow. Hos an
dre Skribentere præfiderer Mercurius for Tin, og Jupiter har i den
ftced stået Eleftrum. Dette har en Tiidlang vcrret en Hoved-Mening.
Man laser det hos Pindari Scholiailen ad Oden /. Ifihm. (som er just den
Z 3
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Ode, hvorafMÑNvil bevist/ at Pindarus har ogsaavcrretChymist og
vidst at giere Guld.) Platonici have ligeledes statueret, ot Eleårum
og Jupiter here tilsammen , og Mercurio derimod bor tilegnes Tin;
Marfilius Ficinus stger in Commentar, ad Critiam Platon. ’’Eleétrum Jo”vi, Ferrum & Æs Marti, Veneri Orichalcum, Mercurio Stannum,
’’Platonici tribuunt”. Man lnaae vide , at Eleétrum var et Slags
Blandning af Guld og Selv / hvori Guldet prævalerede, saa at deri
vare z eller 4 Parter Guld, og den fierde eller kuns feinte Deel Selv.
I saadan Henseende er det, at Julianus, i hans Satire over Le fo#
rige Kcrysere, Engerer, at Jupiter sad paa en Throne, som ffinnede klarere end Selv, men var dog blegere end Guld; om det var
Eleétrum eller ikke, kunde hand ey sige. Og tlf Martiano Capella
forestilles Jupiter med et Gttldéble i den heyre, og eet afEieétro
i den venstre Haand. Hvor Cardanus (nb. 6. de SubtUit.) og Brodæus
(Mfieiian. lib. à. cap. 23?) have taget deres Jnddeeling fra, vecd jeg ik
ke ; men der haver Mercurius Eleétrum, og Jupiter Æs cyprium.
Scaliger laster Cardanum derfor mere, end Lette Lapperie er vand;
og nicrlder ved samme Leylighed, at Chaldcrerne, i scrr en Aftrologus ved Navn Raziel, tilstrive Jovi Orichalcum, og Marti Kobber,
(Exercitat, lotf. §. /.)
Men jeg troer, at Cardanus kådte saa vel
som Scaliger, at Tingen var i sig selv en Daarlighed: Og Bro
dæus har ogsaa viist det samme tilstrakkeligen paa ontmceldte Stced.
3 Vettü Valentis Florilegio, (eller rettere i de faae Blade af ham, som
ere trykte tilsidst i de Aflrologicis Greeds, som udkomme med Camerarii
Fortale til Nürnberg 1532.) der demarker baade Mercurius og Ve
nus Kobber, Maanen Glas, og Jupiter haver hos hannem ende
lig bekommet Tinnet til Deel. Bencrvnte Vettius Valens var en Aitrologus og Medicus under Kayser Conftantino M. Og sart nok
er det, dt Julius Firmicus, der levede just i selvsamme Tiid, ikke
haver talt med noget eniste Ord om dette Planeternes og Metaller
nes Slegtffab, hverken Mdenstcrds, ey heller i sin 2. Bogs io. Ca
pitel , hvor det egentligen burde hort hen. Min Mening er imidlcrtid/ at det maae vcrre ffeet noget sildere, omtrent i dct siette 'lier
syvende Seculo, at den Jnddeeling / man siden og indtil denne Dag
har havt/ og in notis eller charaéteribus metallorum betjent sig af/
er bleven vedtagen af Chymicis, hvor Jupiter har beholdet Tinnet,
Glas
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Glas er gandste bleven ndmunftret, og derimod (D-vtxg < øøto
indsat / og tillagt den Planet Mercurio. Men nok om dette.

Her ftaaer endnu til Reft, at prove Hr. Leibm'tzes Beregning,
og Forklaring af det ni Bogstavers Ord : Og det gier ingen Gode,
at jeg delger, det hand fortiener snart lige saa liden Roes for sin Paafindntng, som nogen af de Foregaaende- Hand har angrebet Tex
ten selv i Sibyller Vers, og forandret dm, for at komme til sit
Maal, efter eget Tykke. En utilladelig Dristighed af en lcrrd Mand,
saaledes at behandle garnle Skrifter, uden al Aarsage, og imod alle
baade ffrevne og trykte Exemplarers eenstemmige Text. Alle Codi
ces MSS. Editionn*, og Citationer, ihvov de sindes , af bemeldte sex
Vers, have i det fierde Vers:
fa ¿*7«» Hr- Leibnitz
striver ¿tfá. Alle have i det femte Vers: <rvy yeiij à, undtagen
Stephanus Alexandrinus, der striver H TÉa-traça, for at paste det til
sine 4 Elementer: Hr. Leibnitz forandrer det driftige» ti!/ H é>?r^'«.
Man kand sige: hvad ligger der magt paa? Det er jo ikke om Guds
Ord at giere, men er et Pedanterie, og angaaer et lumpen falst
og opdigtet Skrift? Lad saa vcrre: Men er ikke Leibnitz den Mand,
soin burde tiene andre tuderende til Exempel, hvorledes det bar dem
at omgaacs med gamle Skrifter, i at bruge og anvende Critiste
Regler saavel til verdslige som til Geiftlige Autores med al Sommelighed og Refpeét? Og naar som een saa alvorlig og crrbar Mand
bemcrnger sig med endogsaa det allersiettefte Skrift af Antiquiræten
at forklare, bor Hand da at giore det med mindre Undseelse, end hvis
det var een af Ciceronis eller s. Auguftini Boger? Ingenlunde.
Endelig i det siette Vers, hvor Stephanus Alexandr. havde et urig
tigt hemiftichium eller Halv í Vers, T7}ç Ttct, ¿
¿(peKeiaç, foin ikke
gaaer an efter Verse - Regler, der haver Leibnitz antaget det gamle
Pentametrum, som sta ar i Xylti Betuleji Edition, og siden t Monumentis Patrum Ortbodoxographis, ’Ov% d/^v^oç ecr/i tÎ)ç txchp ¿/zS
I den stcrd at Castalio, Opfopæus og flere strive efter rigtigere Manufcripter : Quz «.p.y-^Toç sV/j
e/zoiye crcXptyç. Thi at 1 er Naturli
gen kort i
det regnes ikke saa noye af den Sibyllinste Verst
mager. Hand vover og fligt flere Stader, naar hand, uden Tvil
henseende til de endnu brugelige Accenter, som alt den Tird og lcrnge
for
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for bleve i agt tagne/ gior « lang i &ûriifà - lang s /■42-72; (>g I Cl77?ÀWV,
° lang i «7S/L85, og andre fiere hans Licentzer.
Derncest hvad Hr. Leibnitzes Regning angaaer , da seer jeg ikke
med hvad foye hand kand bringe ind i Sibyller Text tvende saa ulige
flags Maader at betegne Tallene paa / som hand har giort. Forst
vil hand, at A ffal betyde ioooz og siden ffal i vcrre eet. Begge ere
for saavidt ret, men hore til tvende adskilte Maader at strive Grce«
kiste Tal paa; hvoraf den ene er meget gammel/ og kaldes Arithme
tica Attica, den anden heel nyere; og bor disse tu ligesaa lidet blån«
des tilsammen/ som at jeg bor strive dette ncervcerende Aars Tal saa«
ledes: M74V. eller 17XL5. Sibylla har dog vel ikke vildet giore sit
Enigme dobbelt/ og vildet at mand stuldegicrtte paa flere end et flags
Tal i Bogstaverne. I det celdste eller Attiste flags/ hvor 1 bemcrrke'oe eet/ der blev aldrig 1000. strevetmed A^men med X. (af^å,)
052000. XX, ZOO. med |xf 6000. med |x|x. 0. s. f. Derudi blev
og ikke fem skreven med E. men nred n, og a var ikke fire/ som siden,
men bemcerkede Ti/ (ufnem og a¿«a.) Paa flig Maade var de celd«
fte Grcekers og i lang Did Atheniensernes Tal-Skriven; som vi see
endnu i Marmoribus Arundellianis. Derimod i de nyere notis nu
merorum, (som nogle mene at vcrre komne af Alphabeto Phænicio;
See Montfaucon Puiæogr. Gr. pug. 572J) Derudi bemerkcde A. Eet:
Men 1000. strev man saaledes/ /« eller
At vilde giore « udi et
heelt Ord eller et Navn til 1000. gaaer aldrig an; Thi hertil fattes
jo den tilhorende Strceg eller Virgula, og hvem giver os Magt tilat
fingere den ved « eller noget andet Bogstav/ naar den ikke ftaaer teg
net derved? Jeg veed vel/ at Paul Felgenhauer/ den bekiendte Fa
naticus, haver vovet det saaledes r at giore « til 1000. naar hand
beregner Aars Ta! af Menighederne i Aabenbaringens Bog/ Sardis,
Laodicea og Philadelphia, i sit Speculo Temporis- MkN hand etVéliN«
gen Auétor at efter folge. Petrus-Nannius (Mlfeelian. lib.X. c. 4.} be«
mcerker/ at et Tusinde skrives med de smaa Bogstaver af Gråkerne
saaledes: %«, og 2000. %%ß, 3000. %%7. Uden Tvivl har den gode
Mand taget feil: Thi hvortil stulle disse «. ß.7. naar %.%%.%%%. stre«
ves? Jeg kunde fatce, hvis hand vilde siae os/ at den Strceg eller
Virgula var afstaaren fratog at man isorstningen havdestrevet^«>
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%(3, XV. Men siden efter/fi. /v endftiont jeg ikkeveed/ om noget
fligt Exempel er fundet, nemlig til x«å da der i alle Beger med
de smaae Bogstaver forekommer,«, eller «. En gammel Theologus
af det VIL Seculo, ved Navn Aponius, der har ftrevet en Forklaring
over Heye-Sangen, siger ved det 4. Cap. hvor hand allegoriferer
over de IOOO. Skiolde: ’’Sicut unum per folam litteram primam
’’(Græcorum) fine apice duétam, ita millenarius numerus traéio apice
’’demonftratur.’'(Biblioth. Patrum Tom. XIV. p, 126.) Men l)V0r er NU Mten denne apex eller virgula betegnet i Sibyller Vers? Etter hvorle
des kand den komme at staae ved « i
? Saa bemcerkedeogsaa
i de nye Notis numerorum, I aldrig Eet, men Ti: Og derimod ftal
ingenstcrds hos nogen Autorem sindes Exempel. I de gamle Slags
Tal har Let sin Rigtighed/ som sagt er- Hvorved jeg ikke kand ef
terlade at mcrlde om en Mistanke, fom det kunde finnes at Sal.vr.
Fabricius havde kastet paa Hr. Leibnitz, ligesom hand ey ftulde have
havt Exernpler for sig, i at giere i til notam Vnitatis. Sagen er saa^
ledes : Fabricius haver indfort ncrstm den hele Leibnitzes Diifertation
eller Oedipum Chymicum i sit Tolvte Bind tf Biblioth. Græc. pag. tyff. fieqq.
Og naar Leibnitz sammestceds ftrivcr om Tallene disse Ord: ’’Satis’’faciunt autem litteræ pro numeris fumtæ, fi «, fignificat IOOO, &
”1 unitatem, ut nonnunquam ufurpari Grammatici notant: “ da
scrtter Fabricius/ neden under i fin Anmcrrkning, pag.^g. disse Ord
om den Bogstav I. ’’Hujus rei exenipla & teftimonia idonea optem
*’vir eruditiffimus addidiflet ; uti certum eft, s interdum pro Sena”rio ufurpari, lient in Codice Mediceo Manethonis liber fextus,
“ß'ßÄiov s à" Jeg ftulde mene, at Hr. Leibnitz havde flet ikke for
neden at anfere Vidnesbyrd om en Ting / der var for Fabricio og
andre lcrrde Folk saa vel bckiendt. Det staaer jo hos den Grcekifte
Grammaticum Herodianum de Numeris ■> hos Prifcianum de Figuris
Numerorum, hos Seldenum in Commentar, ad Marmora Arundell. Voßfium de fidentiis Mathematicis, Jo. Wallis in Math. Vniv. cap. S. Jo. Nicolai
defigiis Veterum &c. Altsaa haver Fabricius / der vidste dette ligesññ
vel som andre, og mere derom end de fleeste Lcrrde, aldrig havtanden
Mening mcd foranferte fin Anmcrrkning/ end denne, at Leibnitz ftulde
have gotgiort med dygtige Exempler og Vidnesbyrd, det l kunde ide
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nyere Tal bos Grcrkerne betyde Eet, ligesom A betyder. Men saadant kand vel aldrig gotgiores.
Skulde nogen, som har givet agt paa samtlige Ordene i denam
fbttC Fabricii Annotation, vilde maastee sperge, hvad det evrige har
at betyde, som hand dertil foyer angaaende den Bogstav s, og hvad
denne lcrrde Mand vil sige hermed, efterdi dette er jo Leibnitzes Reg
ning uvedkommende? Dasvares, at hand hensigter dermed til en
anden Sag, der har vieret i stor Tvivlsmaal, og havt.Modsigelse af
lcrrde Folk. Jof. Scaliger havde i sin Tud bemerket (i sine Animadverjf. ad chron. Eufebii, ) at paa en gammel Pillere i Rom stod skrevet
KC. hvilket betyddeXXVi. Nernlig c (som mand ellers striver s, )
stod i stcrden for epifemo eller
Dette har P. Monrfaucon i sin Palæograpbia Græca^pag.pag. b.) stckkk IModjUgt, forMkNCNde, at NUM Cl)
har lcest ret, da der har vel staaet enten KG eller k<t. ”Nec enim
unquam C litera pro numeri VI. nota fuitufurpata. Verius eftigi”tur in faxo fculptum fuiile KG vel Kg-. Quod exfcriptor inKCfa”cile mutavit,” ere Montfaucons Ord. Derforuden er Grotius i fint
Annotationer til Apocalypfin cap. XIII. fteMkoNlMM Mtd samme Mening, efterat hand var falden paa at giore Kcryser Trajanum til Diuret eller Antichrist, og at bringe de 666. ud afhans Fornavn oTAnioc.
Hvilket ikke kunde gaae an, saa lcrnge det Grcekiste c eller s stulde,
som almindeligt, betyde 200. Denne Tanke giorde hand bekiendt
mange Aar forend hans Commentarii over den sidste Deel afXovo
Teftam. udkomme. Jfcrr, for at indhente flere Bevils, at L kunde
betyde Sex, end de meget faae og ringe som hand selv vidste, spurde
hand sig for hos de lcerdeste Folk: hvorom Sarravius beretter i eet af
sine Breve til Jo. Fred. Gronovium. Hos Salmafium fik hand ingen
Trost, men et vidtloftigt Svar, og Fraraadelse fra attcrnke paa flnst.
Ikke desmindre blev hand ved, og udgav, saasom til et Forsog, en
liden Piece af faae Ark, kaldet Commentatio adloca quídam N. Tejí. qu<g de
Antichrißo agunt, aut agere putantur, expendenda eruditis, 0g lod fñMMC,
uden sit Navn, trykke til Anyterdam tvende gange, forst an. 1640.
og siden Aaret derefter. Dette lidet Skrift blev strax antastet og
starpeligen igiennenrgaaet i bemeldte Aar 1640. af tvende Reforme
rede
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rede Theologis/ son; vare Pierre du Moulin den yngre/ (lmder det
Navn af Hippolyto Frontone Caracotta, ) og Samuel des Marets :
Og blev derudi bemeldte Stced oin Trajano ikke forglemt. Marefius
ssrev oglaa iblant andet dette (pag. 164I) : “S in arithmeticis valere fem“per ducenta certiffimum eft five in medio nomine, five in illius
“fine extiterit: Scit Grotius, quid fibireíponderitnobiliílimusSal<fmafius, Phænix ille noítri feculi, quem fuper hac re antea con“fuluit ; cujus judicio fi ftetifièt, hunc numerum alibi quam in Vipio
“quæfiifiet.“ Men at Grotius flet intet agtede om alle disse Critiqncr, lod fig tiende / da Hans hele Commentarius in Apocalypfin kom
for Liuset/ til Paris an. 1650. som var nogle Aar efter hans Ded.
Hvorudi dog, hvad ommceldte Sag angaaer, med s for Sex-Tal,
ikke sindes mere tillagt af Beviser til det songe, end dette allene', at
Ifiaac Vosfius havde givet hannen; Kundskab om mange flere infcriptioner, hvori det fandtes ligeledes/ som i de tvende hand selv havde
af Grutero. Og til denne Controvors er det da/ saavelsom og til
Montfaucons Imodsigelse med Scaligerum, at Dr. Fabricius sigter
med sin Anmcerkning om 2 for Sex, afden gamle haandffrevneManethone i det Mcdiceiffe Bibliothec til Florentz.

Efter flig Beffaffenhed, faner da vel Sibylle Vers at forblive
i deres gamle Stand, uforandrede, med deres tu gange otte hundre
de i det sierde Vers/ og med syv til sidst i det femte. Og saa fremt
det da ffulde vcere Umagen vcerdt/ (som det sandeligen ikke er / ) at
have hendes Mening treffet, maae der endelig opledes et Ord/ der
kand svare til hendes rene og tydelige Anviisning f og hvoraf kand
udkomme just 1697. og dette af ni Bogstaver i sire Stavelser/ med fem
Consonanter og sire Vocaler. Skal dette nu ogsaa vcere et Chymiff
Ord, (hvortil her dog ingen sierre Grund er, end at vilde rrcekke
HoyttSangens Bog/ Ezechiel Prophetes 37. Capitel/ Homeri odyfíeam, Ovidii Metamorphofes &c. til Guldmagmet) da troerjeg neppe, at Alchymisterne ville sinde saadant Ord/ iblant alle dem der here
til deres Kunst/ naar de end ville sieve alle Grcekiste Lexica igiennem,
og tage derforuden deres egne Diétionaria Chymica tilHielp.
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Hvad ellers deres Arsenicum anbklanger, da negtes ikke, at jo
famme er i stor Agt og LEre hos visse af deres Skribentere, som en
Hov-ed'Sag og Materie til Lapidem Phiiofophicum. Jeg vil ikke
tale om, at de Gamles Arsenicum var oftest eet og det samme som
Aurivigmentum. Kcryser Cajus Caligula forsogte at giere Guld der
af; stk ogsaa noget; men lod strap denne Kunst fare/ da det kostede
ham langt over Værdien, som Plinius beretter. Thi Let bestod ikkuns i at trcekke det lidet Guld ud, som indeholdes i en Mcrngde-af
Auripigment. Synefius, Zofimus, Olympiodorus, Anepigraphus
demododealbande:aquædivinæ, 0g forneMMellgeN Geber Arabs, eredt,
som legge den ftersie Priis paa Arsenico. Hos Democritum lasser
mgnd og dette: "Afcende in fupremum tectum, in montem arbo"ribus confitura, & videbis lapidem in veritate : Ex lapide hoc fume
“Arfenicum, & dealba divine." Og lldi Teflamento Arnaldi de Villa
nova stññer der: "Alii faciunt Lapidem Philofophorum de Arfenica
“fublimato, & de fucco unius herbæ, quæ vocatur Virga auri : ifta her"ba crefcit juxta Romam, & habet unum folium longum figuratum
"ad modum petrofilli, & habet florem croceum & fuccurn album,
"& conglutinant iitam herbam cum Atfénico, & congelant Mercu
rium, & fie fit bona Vnio.” Saa feyler det dog vel ikke paa de
nyeres Recommendation/ saafom Gerhard Dornes, Claude Germain,
og fleres. Men derimod sindes andre, maaffee ligesaa gicrve Mestere
i Guld-Kunsten, der foragte Arsenicum gandffe, og enten tie reent
stille dermed eller og laste det og tale ilde derom/ som en unyttig og
til det store Berk heel utienlig Species. Deriblant er Archipresbyter Antonius de Abbatia, i hans forste Epistel. Og/ at jeg skal ikke
spilde Tiden med flere at opregne, da har Theophraftus Paraceifus
advaret enhver, ikke at scrtte nogen Troe dertil, forsikrende, at hvosomhelft der fanger noget Chymistrsk Arbeide an med Arsenico, at
figere det, eller giere Guld og Selv deraf/ hand vil finde sig ffmnmelig bedragen, og lober Fare for at spilde sin Velfcrrd: Da gehet
der Alchymistcn Verderben an, und ihr Jammer und leere Hosi
nung; ere hans Ord: Jeg tro t, at Paraceifus haver herudi talt
som en cerkig Mand, og at Sibylla selv kunde ikke sige en sierre Sand
hed paa dette Capitel.

Man
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Man motte sperge , hvoraf denne Stridighed i Meninger kom
mer, imellem disse Philofophos, ont Arfenico til Lapidem Philofophicum? Hvortil svares, at de stunes vcl stridige, men ere Letikke,
undtagen for Ignoranter, og for de smaae og ncrsevise Lcrstre, der
ville indkige i deres Hemmeligheder, og fom mene, ved at blade i
Bogerne at ville lede af med Kunsten. Forfficellen bestaaer, kort
at sige, ikkun i Navnet af Arfenico, og dets Bemærkelse. Thi hvo
veed ikke, at de rette Viisdommens Besiddere og Adepti spille med
Navne, og forklcede deres meestmagtpaaliggende og dyrebareste Ma
terier, nu i een nu i en anden Gestalt, til at forstikke dem for Le
Vanhellige og Uvcerdige, og ffaffe deres udvalde Trlhcengere noget
at gruble paa, og desto fiere vaagne Når? Nam tantum /acris bac
faera nofira patent, er deres Symbolum. Bafilius Valentinus skriver i
sit Testamentes tredie Deel: "Es haben die Alten aus Bkftlch und
"Eingehen des Höchsten allein dahin gesehen, und ihren Händen ein
"gewisses Ziel gesetzet, von denen Heimlichkeiten dergestalt zu schrei"ben, daß es die Unwürdigen nicht verstehen, die Würdigen aber
"mercken können, bist nach der Erleuchtung, die doch ohne den Wil
len Gottes nicht geschicht; Und sie haben oft von einem Ding allein
"geschrieben', und viel andere Dinge zugleich darmitgemeinet und
"verstanden; Wie dann oft ingleichen von vielen, und doch nur al"lein von einem verstanden haben wöllen". Ligeledes Antonius de
Abbatia Archipresbyter Epifi. I. ’’Sunt multi, qui fecundum litte"ram Philofophorum diverfas materias traétant & laborant ; nibilo’’minus errant, & errabunt, quia vocabula philofophorum non in"telligunt, nec eorum intelligentiam aperire poliunt. Non enim
"licet omnibus arcana ccelorum cognofcere; quia hæc tantummodo
"Deum timentibus data funt.” Sññledts skrive disse 0g MñNgk fiere
af deres Kunst-Forvandte, ja deres crldste Grcekiske Lcerere, frachen
allerferste af, og selv tilstaae de, at deres Skrifter ere 7xo£cù
, og
d. e. merke forblummede og under anden flñgsTñle forbor
gene. Andre udaf et andet flags Lcerde kor dog irnidlertid forklare Sa
gen meget anderledes. Og iblant dennem er den lcerde Mr. du Gange,
naar hand , i Fortalen til sit Glofiarium mediae & infimae Grœcitatis, ud
lader sig om disse Chymister (pag. is.') med saadanne Ord: ’’Affe&ata
"ubique in feriptis fuis peculiari quadam loquendi ratione, novis,
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"Ïïio arbitrara confiáis, & aliunde petitis, verbis ac phrafibus fe ni
pper utuntur, ut forte legentium animos miterabiliter torqueant,
"vel fairem ut vanitate ac pompa quadam mixtae orationis lallant,
"magnarumque rerum fpe pafcant ; dum chimærica quævis & fabu"lofa intermifcent, veluti myfteria quaedam incognita, ac dictioni’’bus ambiguis miferum mortale genus, viam potius obftruendo re"bus inveniendis, quam aperiendo, ludificant.” Det sinnes , at
du Cange har været vreed / og jeg lader derfore til andre at domme,
om hans Cenfure ikke fald er noget for haard imod disse got Folk/ hvis
Hyemærke er ve! ikke just, at trcrkke detmenniffelige Kion op , og faa
hesligen at bedrage Verden. Mm i det mindste er det sandt, og kand
ikke negtes/ hvad Salmafius stger omdennem / Exercitat. Plin. pag.772.
{edit. Traj ) "Omnium rerum , quæ ad hane feientiam pertinent,
"vocabula ab ufu & confuetudine communi fubmoverunt auélores
"fui, & peculiarem fibi dialectum vindicarunt, folis myitis tanti ar"cani intellectam”. Saaledes, Uñar de ærværdige gamle Chymici,
somjegfior opregnede, nævne Arfenicon, som en Hoved * Materie til
Guld' Kunsten, sige deres Fortolkere, at det er langt fta her menes det
gemene Rotte Krud, som man kiober i Urteboden, ja hverken det hvi
de, det rode, det gule Arfenicum, hverken Auripigment, eller
Sandarach, eller hvad der end i saa Maade kand nævnes eller tænkes.
Det er noget langt hoyere op. Og hvo der ikke haver lærdr lidt Grækiff, (det Sprog, som de ældste Chymiffe Boger ere skrevne udi,)
hand gror best at lade det vcrre ugiættet. Ja, naar hand var bleven
saalærdiGrækiff, som Aristoteles og Plato selv, mon hand dog ikke
endda,naar hand havde lcest alle Chymiske Boger, ffulde soge længe ef
ter Tingen selv, som ved Ordet betydes, og med al sin Sogning omsi
der doe ud af Verden den samme Ignorant og Velfærds-Fordærvere i
Guldmageriet, som saa mange Hundrede tilforne? Men hvad er det
da? Arfenicon, sige de, betyder i Grækiffcn Virile & mafeulum ali
quid. Der have vi det! Og til denne Bemærkning heu sigte de rette
Chymici ; ikke til den gemene og ringe Species. Jegmaae sige, at
delte kommer mig næsten for, ligesom hos Artemidorum med den Ko
ne, der havde en Byld paa hendes Bryst, og dromde at hun ffulde lade
et Lam patte sig : Da hun nu fortalde derom til Docteren, blev hende
svare , at drt var ey saaledes at forstaae, men hun ffulde legge den Urt
Arno-
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Arnogloflhm derpaa / fom fkulde sire og trcekke det Onde her ud; Thi
betyder Lamme » Tunge. Som mi denne Urt ikke heder
saalebes i andre Sprog , men Plantago paa Latin , og Veybred paa
Danff, hvad ffulde saadan Drom da nyttet, uden hvorGrakiff brug«
tes? Paa samme Maade mcd Arfenico : Naar man lcrftr derom hos
Chymicos, de maae vcece i Latinske, Tydffe eller Franske Sprog,
maaedcreytcrnkes lige frem, nemlig paa hvad det betyder technice,
hos Materialister; men man ffal lade sig henvise, ligesom Konen med
Lamme-Tungen, til hvad det heder etymologice, og som et nomen
adjeít. i de Grcrkiffe Lexicis. Synefius er een med de celdste Chymiffe
Lcrrere, man haver : og hos hannem finder man, at Hand gier Forfficel
imellem visse Materier, som hand kalder àyrar/wà ^oei-j&à, rna/culina flava,
og andre, som hand befaler at foye dertil og bemcrnge dermed, og disse
heder hos hannem t« Mvx«, h. e. feminina. Hans Gmkiffe Text,
som man tilforne ikke havde paa Tryk, har Sal. Dr. Fabricius udgiver i
Biblioth. Græcæ Vol. VIII. hvor dette Ml omtalte kand lasses pag. 242. feq.
Ja, om Mure Og Fæminaveed man at der snakkes en heel Hvb af mange
Chymister, som vel den mindste Deel af dem selv forstaaer,og deriblant
er og dette Enigme, som Mich. Mayer iblant sine Emblemata har ma
ler os fore: "FaC ex mure & fæmina circulum, inde quadrangulum,
'"’hinc triangulum, fac circulum, & habebis Lapidem philofophcrum”. Hvis Forklaring ffal findes i Jo. Conr. Barchufen, Prof. Med,
& Chem, ti! Utrecht, hans heroam. DiJJèrt. VIII. Pores Dr. Borrichius
har ogsaa forklaret Sagen, naar hand i sin Tractat de ortu <¿r progrejju
Chemipag. 99. kald er Arfenicon, mafeulum illudfulphur, quo cogitur
in obedientiam Mercurius.
pag.ioo. ’’Sulphur quoddam igni’’bus omnibus infatigabile ; liquidem metalla nobiliora ex fulphure,
’’tanquam mafculo, & Mercurio , tanquam fœmella, in Chemicorum
’’fchola componantur.” EndeligtN, i hñNs Confpeilu Chemicorum, §. 79.
bebreyder hand Claudio Germain,fom en stor U kyndighcd oa Vildfarel- '
ft,at denne laborerede i Mercurio Arfenici,og flutter saa: „Sed nimirum
rArfenicum, & Sibylle, & antiquorum aliorum, defignat non fugax
„illud minerale, fed
7<, hoc eil, mafculum quiddam, quod
„Mercurium, five vulgi, five corporum, cogat in obfequium.,, Ubi
hvilke Ord man agree, at hand ogsaa gier Forfficrl imellem Mercu„rium vulgi, og Mercurium corporum, ftm ellers heder Mercurius
«Phi-
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„Philofophorum. „ Thi derimellem er en stor Difference, ligesom i
Arfenico. Veler sandt/ at ved Navnet af Mercurio betegnes ofte
hos de storste Scriptores chymicos ikke andet/ end det gemene Qvceg»
Selv. Og udi faadan Mening haver og en god Deel af deres Disciple
uffyldig viis taget det i Arbeide, ja arbejdet sigtil Skamme og fra alle
deres gode Dage/ paa dette flygtige Metall: Maa velffee, fordi de
have sat alt formegen Troe og Tillid til de sire ffienne Vers/ som man
tøfer î PrafiEica Magiftri Arnaldi de Villa nova, 0ghvoraf mig flunks
Let kunde verre nok at troe ikkun halvparten:

,,Si quæris in merdis fecreta Philofophorum,
„Expenfas perdis, operam, fumtusque laborum:
„Eft in Mercurio, quicquid quærunt Sapientes,
„Corpus abhinc, finituram, animam, fpiritumque trahentes.
Men utallige flere gange bema'rker Mercurius en langt hsytte og ulige
subtilere Materie; nemlig den Sced f Len Qvinteffentz og Tinctur,
som Chymisterne udtrcrkke af Metallerne, af Mineralier / af den ge«
mene Mercurio selv/ ogaf andre flere Ting. Edmundus Dickinfon
siger / i sin Tractat om Chryfopæïa feu Quint-efutía, pag. c?s. „Mercurii
„vocem arbitror fere Temper apud Hertneticos, non argentum vi„vum vulgare, (quod etiam eft metallum, & eget reductione,
„non minus quam aurum,) denotare ; fed Aquam quandam igneam
„atque vifcofam > quæ in vifceribus Tuis geftat Lunam Solemque
„Chemicorum , albam fcilicet atque rubram finituram, Quas
„quidem finituras non folum metalla atque mineralia , fed &
„omnes res, quæcunque funt, quæ ex elementis confiant, imo
„elementa omnia, (quia funt compotita, & nulla arte unquam
„fiunt fimplicia,) plus minus habent, „ HvO som Vil Vide endnu
mere herom / og vcere noyere underrettet/ hand kand lcrfe det derefter i
selvsamme Bog / nemlig i Theodori Mundani Svar paa bemeldte
Dickinsons Sporsmaale / fra den i8i. Side af/ og fremdeles; hvor
Ler opregnes indtil feinten flags Forssicrl imellem den gemene Mercu
rium, og den Philosophiske eller Chymiffe; og der seer man noget
gandfte andet / end hvad Kircherus (Qedip. Ægypt. Vol. III. pag.
eller
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eller andre hans lige. Ignoranter i Alchymien, kunde fortcelle os derom.
Ligeledes maae det ve! og have sig med det Philosophiske Arfenico*

Hr. Leibnitz giver ogsaa selv tilkicende, imod Enden afsin Oedi$o chymict), at veo Arfenicon forstaaes noget andet hos Chymisterne,
end det alniinbelige Slags. Hand har bemcerket, at disse vise Mestere kalde een og den samme Ting, nu Arfenicum, nu Vitriol um,
og at begge Ord/ ihvor adstilte og langt fra hinanden de ellers ere,
have alligevel hos dennem een Betydning. Thi hvad man i Sibyilæ
Vers har forstaaet ved Arfenicum, det samme kaldes Vitrioium af
Fr. Baíilio Valentino. Lkibnitzes Ord ere: ’’Erunt tamen fortaiTe>
”qui conciliationem comminifcentur. Noflrum Vitrioium, noflrum
’’Arfenicum clamant ilii, qui fe unos philofophos appellandos con’’tendunt. Nempe eft in arcanis eorum fchedis, ad quas aliquan”do, tanquam ad Eleuiinia facra, admiiTus fum, materia quædam,
‘cui utrumque nomen non inepte attribui pofllt.” Hvor hand Uden tvivl giver atforstaae den Adgang / Hand havde i sine unge Dage
til disse Hemmeligheder, udi Nürnberg, hos det sig der opholdende
Cbymiffe Selskab: hvorom Fonteneile og andre, i hans Levnets
Beffrivelse, mcelde. Hvad nu den Materie angaaer, som hand ikke
navngiver, der kunde ikke ubeqvcrmmeligen kaldes baade Arfenicum
og Vitrioium, da er den, 0in ikke alletider, dog de fleeste gange,
ikke nogen anden end Lapis Philofophorum selv. Det er vitterligt,
at de Chymiffe Skribentere betiene sig af mangfoldige andre Tings
Navne til deres Lapidem Philof. at betegne.
Og dcrpaa tresser
man lange Registere i de bekicrndte Saéinger, Veiiere Aureo, Penu
Artis aurifer£, Theatro Chemico &c. NtMllg Registere pññ Otd 0g NüVNk
i bemceldte eniste Betydning, sammensankede af Guil. Grataroio,
Gerhardo Dorneo, Laurentio Ventura, Theobaldo deHoghelande,
Dav. Lagneo &c. JblñNt disse Synonym a forekomme baade Arfe
nicum og Vitrioium, samt mange siere; nemlig at de paa sine Starder i Bogerne betyde een og den samme Lapidem Philofophicum:
Etter og, (som gaaer ncesten ud paa det samme,) den Qvintessentz,
hvormed man tingerer til Guld og Solv. Mag. Antonius de Ab
batia siger in Epiflala 3. ’’Operatio noflra nihil eft aliud, quapi aquam
L
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"noflram nofcere, quia qui eam nofcit, etiam operationem nofcit.
"----- Et noflrum Sal vegetabile faétum videbitis, etiamque aurum
” noflrum» argentum noflrum, plumbum noflrum, ftannum noflrum,

" - - - arfenicum noflrum, Vitriolum noflrum, fulphur noflrum &c.
”& multa alia nomina * quibus Philofophi utuntur, quae ex ifta a”qua compofita deriuantur, & ab origine fua radicaliter extrahun
tur.” Og Joannes Bracefchus Brixianus skår/ i Dialogo de Alchemia, fílílkbeé ♦ „Hermes dixit, Ventum portare in ventre fuo animam,
„quando materia noftra vaii imponitur, & diftillando elicitur ex a„lembico liquor aqueus, aut oleum potius, cum omnibus ele
mentorum viribus. Vento enim fignificatur fumus albus, qui intra
„fe portat fumum rubrum -, qui Anima dicitur, <Sc Aurum, Æs, Ve„nus, Arfenicum, Vitriolum, Ignis, Oleum, Sulphur, Aqua viridis,
„Viride aeris, Vinum, Sanguis humanus, Sanguis draconis, Au
ripigmentum, Aqua permanens, & altis diverfis nominibus.,,
Skulde man vel forsynde sig meget/ hvis man blev vred med Du
Cange, og tcrnktt/ at herudi stak et fuldkomment Charlatannerie,
til at ffiule desto bedre sin egen Vankundighed, og til at underholde
andre/ ja sig selv med/ i et flags bestandig Uvished, og tillige i m
Hoyagtning og Forundring?
Omnia enim ftolidi magis admirantur amantque,
Invertis quæ fub verbis latitantia cernunt.
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Syet ffulde vel ikke siunes ubeqvcrmt paa dette Stced , om jeg tilfsyede en ringe, men besynderlig Anmcrrkning om det Ord
Arfenico, som er mig forekommen, efter at jeg havde giort denne Af
handling fcerdig. Det hendede sig, at jeg bekom fra Engelland, V
blant andre Beger, det nyligen an. 1743. til Oxford i Theatro
Sheldoniano trykte Francifci Junii Etymologicon Anglicanum. HvilkkN
Bog da jeg igienuembladede, treffede jeg ogsaa det Ord Arfimike.
Junius anforer der forsi ikke videre, end hvad Vosfius haver i sit etymoiogico, som hand og citerer. Men sirax derpññ striver hand dis'
se Ord: Hujus tamen (feil. Gerhardi Jo. Vosfii) non degener filius Ifaacus fufpicabatur, Arfenicum dieltim quafi Arfinoîcum ab Arfinoë Regina.
Jeg künd ikke sige, hvor forundret jeg blev.
Thi, uagtet alle de
Beviser, man haver om ifaaci Voffii seere Genie og Ttlbeyelighed
til rare, usædvanlige, ja ofte urimelige Indfald, saa kom dette mig
dog plat og aldeles utroligt for.
Thi hvor ffulde en Mand af saa
stor Lårdom og saa vidtloftig Lcrsnr'ng dremme siigt om Arfenico?
der hedde saaledes hos Gråne fra de allercrldste Tider, ja blev af
Hippocrate og andre gamle ffcevet
hvilket Galenus med
Fliid bemcerker, og siger, at Hand folger heller den Maade, som i
hans Tiid var brugelig, at kalde det ’Awmixov, (ligesom og Diofcorides>) og ikke, sonl de der ville have alting efter den Attiste MundArt,
Kort sagt, det hedde baade Arrhenicum og ArfeniLurn i mange Tider, ferend man vidste at nogen Dronning Arfinoë
skulde blive til i Verden. Men jeg fandt sirax i sinnme Stund,
hvad det var, der havde bedraget og forfort den cerlige Junium til
at paadigte sin egen Sester-Sen en saa grov og latterlig Fcyl.
Det er gaaen til saaledes: Hand har havt for Syne et Exemplar af
L 2
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Gerh. Voiïïi Etymologico, Hv0v Ifaacus hñvde tilstrevkt i BreddM sint
egne Zlnmcrrkninger og Forbedringer; (Jeg kroer, det samme Exem
plar, som Bogtrykkerne i Holland siden finge ti! Brug/ at'indfore
det i Samlingen df Voffii Opera-,) Og der haver Junius ikke paaagtet at stille fra hinanden de tvende Ord, der folge strap efter hver
andre/ nemlig Arfemcum, og siden Arfineum. Ved det forste havde
Ifaacus flet intet annoteret. Men ved Arfineum, som hos Pompe
jum Feftum forklares at vcrre et flags Fruentimmer Hoved-Smykke/
og fom den gamle iVoMus havde gicrttet/ at kunde maastee vcrre
«1rs tîïç cloTttoç, quia attolleret ¿r relevaret capillos ¿re. der havde Sonnen strevet t Bredden Î Forte ex Arfinoium, ab Arfinoë Regina, Som er til
Anseende en artig Gicrtning nok, og ey urimelig, naar man betrag
ter Arfmoës Hoved PÑÑ Medaiiiewte. Jeg sporger NU/ om en Sktlderende ey har Aarsage atvcrre mistroende og forsigtig i sin Lcesning/
og vare sig for de Qtationer, som hannem forekommer i Boger/ ihvor
de end findes ? Naar som end ogsaa ifaacus Vosfius ikke har kundet vcrre
sikker for sin egen Morbroder, der elstede og crrede ham saa hoyt/ at
hand jo stulde vorde af hannem paaloyct, og ham tillagt en saa
urimelig/ og(ihvorringeenTing detendkandsiunesfor
ustuderede Folk,) for en saa navnkundig og lcrrd
Mand meget haanlig Sag? "
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Skrifte.
Wècn Moye, som endeel Studerende anvende paa at efterforffe
wKj Ords Herkomst og Oprindelse, i deres eget eller i andre TunQØ gemaal/ er vel ikke ret stort omladt af de fleeste; Ey saa me
get for fine Feyl og Mangelers ffyld, nemlig fordi at een og anden
tøri) Mand har iblant strudlet/ og yttret stg med urigtige Gicrtninger; Men meget mere/ fordi der ey begribes/ hvad Gavn man haver
deraf, at vide/ enten et Ord / font nu af hver Mand tales oa forftaaes/ striver sig fra Oster eller Vester, enten det er kommen af
Tydst eller af Latin/ enten det er gammel Scythist, Celtiff/ Norst,
eller og nyt hiemme-giort Danff/ Svenst/ eller af andet Sprog.
Mon man deraf kand vorde for et miste Haar klogere; ikke at tale om
anden magtpaalkggende Nytte? Saaledes fporge ey allene årdom
mens Fiender/ men endogfaa undertiden mange afdens beste Venner
Andre derimod mene, maaffee med ulige bedre Skicrl, at man ingen
Grcendser eller Gicerder bor siette for Lcrrdommen, og ikke ved nogen
flags Forhaanelse eller Rrngeagtning legge Hinder i Veyen for de
Studerende/ naar de end ogfaa bemoye sig med tt flags Studio/ hvoraf
Nytten ikke just er faa ffinnende, at den hastigen kand begribes/ eller
strap falde enhver i Ovnene. Thi med faadanne forud-ftrldede Dom
me har man undertiden qvalt de cedelste Paafindinger, i Fodselen/ oa
forend de kunde geraade til deres Modenhed. Hvilket vel kunde for
klares med Exempler afallehaande Ting/ hvis det ikke ffulde trcekke
mig for langt ud fra mit Forsirt/ der nu allene er at tale om Nytten
af studio Etymologico. Langtfra, at jeg vil prise dette Studium
som noget i alle Maader sikkert/ eller sigtende til en sier Fuldkommen
hed; Ja langt fra, at jeg tcrnker, det mdoasira de allerbeste, som
derudl forsoge sig, vcere sig i Latin/ Franff, Tydff, eller andre Tun-
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aemaal, io h el efte maaetage feil. Jeg kiender, ligesaavelsom anore, hvad der paa mange ftcrder falder at dadle hos Geo. jo. Voffium, Matth. Martinium, Gilles Menage, Jo. Georg Wächter, og
deflige fiere. Men ere deres Boger, maatte jeg vel sporge, ikke der»
for ypperlige? Og saa meget man har Aarsag at lee af endeel iblant
Ménagés Derivationer, saa bliver alligevel hans Verk Diiïionaire Ety
mologique de la Langue Françoife, Ñfom en riig Lårdoms Skat, elstetôg
i Agt og ZEre holdet af enhver retffaffen Krckndere. Ja, hvor ere
de mange Videnstaber og Studeringer, og hvem kand ncrvne mig
dem, der ikke ere samme Svagheder underkastede? Er der maastee
vore Tiders juriller, Politici, Medici, Phyfici, Aftronomi, Metaphyfici, eller andre, der ere komne saavidt, ar de nu kunde trodse
paa deres kostelige Syftemata, og at de have overvundet alt hvad man
i forrige Tider havde at scrtte ud derpaa? Jeg mener ney; og at fligt
faaer de ingen til at troe, forend de holde op med at strive den ene
imod den anden, og forekaste hverandre indbyrdes deres Feyltagclser
og Ufuldkommenheder; paa samme Maade som det gaaer med de
stakkels Grammaticis og Etymologifter. Derncest kand det ikke vccre
nogen af disse hoye Videnskabers Lcrrde ubekiendt, (jeg mener juritterne, Medicos, ja IheoloZos selv,) hvad Nytte dette Grammatical»
ste og Ords Oprindelses Studium har endogsaa bragt tll deres nu om
talte Professioner, oz hvor meget det haver tilhiulpet, at de udaf et
grcrseligt Barbarie ere komne til den Glands, 2Ece oa Hceder, de nu
besidder. De have kun at sammenligne de Etymologier, som i Le
gendis Sanétorum, og Vocabulario Breviloquo, saavelsom i dt gamle
Juristers, og i Medicorum medii sevi Skrifter overfiodigen forekom
me, med den Opliusning, som nu om Dage haves : Og derncest
maae de sige os, out de iblant deres Stands - og Ordens - Brodre,
vcere sig Theologi, Jurister eller Medici, der, paa 20O. Aar ar regne
indtil nu, allermecst have excelleret, ikke have just vcrret dem, der have
selv lagt besynderlig Vmd paa Philologien, ja lagt Grunden til de
res herligste Forklaringer med sunde og rigtigen udsogte Etymologier? Saadanr kalder man da, at legge Grundvolden til Sandhed; ef
tersom det Ord Etymologia demarker egentlig en Sandheds Tale
eller Forklaring, nemlig afdet Grcekiste Ord
verus ; Hvorfore og Cicero kalder saadan Ordenes Forklaring Veriloquium. Thi
den
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den aabner os den forste Dor til en sand Videnstab om Tingen, som
ved Ordet eller Navnet betegnes, efter det som vi lcere i vor Skole
gang: Sure, efirempercaufam cognofcere. Vil MÑN NU tilMUtk déNNt
Dor, eller ved Ringe-agtning afstrcrkke andre derfra, ligesom det cy
stulde vcere Ulnagen vcerdt at indfore bemeldte Studium i et hvert le
vende Svrog, lige saavel som i Latin og Grcrkist, davil gandffevist
mangen Sandhed blive fordult, mangen PaiTage i vore Aandelige og
Verdfl'ge Love blive frerndeles stiult og formorkct, endogsaa for de
allerstarpsitrdigste: Og vores Ostersons GioiTarium paa nogle visse
siceder ingen b dre Troftere blive for vores Danste Juris Studiofis,
end Accurfius for de Latinste. I saadan henseende er det, at jeg ha
ver foretaget mig eet og andet Danst Ord, fornemmelig til vores
endnu brugelige Lov og Ret henhorende, af sin Oprindelse at udsoge
og forklare; og v-l for denne gang giere en Begyndelse med det Ord
Skrifte og Skriftemaal, four hos os brugestil at betyde ^yndsBckiendelse for Prceften, saavelsom Aflusningen. Hvilket naar
jeg baver giort, vil jeg indstille til enhver Lårdoms Elskere og rttstaffens Kiendere, om det Lt^molvZiste Studium er saa magert og
ldet bevendt, som det af nogle holdes for, og om det ikke er vcerdt
at legge nogen Fliid paa i vores Danst, lige faave! fom i andre Tungemaale.
i.

Skrift og Skriftemaal, at ffrifte, ffriftes, gaae ti! Skrif
te, staae Skrift, aabenbare Skrift, Skriftefader, Skriftestoel, og des tilhorige, ere faa brugelige og bekrendre Ord hos alle
og enhver iblant os, at snart ikke andre haves ril Brug i vores Danst,
til at betegne disse samme Ting med. Imidlertid er det dog lcrt at
kiende, at de ikke ere af Danst Oprindelse, men lige saavel som det
Ord, at Skrifte, komne af det Latinste Scribo. "Hcr sperges nu:
Hvor have vi bekommet disse Ord fra/ just ti! denne Ting, hvorved
intet forrettes striftliqt? Og hvorledes er siigftet Ord om bemeldte
Ting kommen ind i disse Nordiste Riger da det baade i Tydstland,
Frankrige og Italien heder gandste anderledes? Christen Osterson
stal ikke sige os noget til denne Sags Opliusning ; Og hans Autor
er
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er her alleniste Kong Chriftîani IV. Receif; ligesom samme Ord stede
ikke ogsaa, et hundrede Aar og mere tilforne, i Kong Chnftianî in.
Ordinantz, samt ligeledes i den Norske Kirke-Ordinantz af 1607. I
Ordinantzrrne haver man beholdet dennem uforandrede fra Pavedommet af; da man og ingen tid har havt synderlig andre Ord dertil,
saavit fom Danff Tungemaal gaacr, og saa langt i Tiden som vi have
nogen Efterretning/fraChristendonnnens Begyndelse af heri Nor
den. Sligt maae da komme dennem fcert for/ fom betcrnke at vore
forste Apostler, og Omvendere fra Hedenffabet til Christendommen/ vare dog Tydffe/ og man finder flet ingenstå/ det Ordene
ere i saadan Bemerkelfe bleven brugte hos dennem ; men i den stcrd
allene disse, Bigehen, BLgicht, Bichp, Beicht/ ligesom endnu i
denne Dag. Og disse sidste tresser nrand ey ringeste Spor til hos,os
Danske/ at samme her have verret antagne. End ogsaa i den gamle
LhristenRet, som Erke Biffop Wild i Lund har fammenffrevet
midt i det Tolvte 8ecnio, lerser man: TlM ffnln oc witialliMen/
at um man gøt* lønlika Synd, oc tackerr thcrrforeScrift/ før
cm han wardcer sirgtcedcrr, oc hauir han therr til prest Vient/
tha vare Orsakee. Gaaledes lasses langt rettere i den Edit, som Hadorphius har ladet trykke, end i den Danske/ fom findes bag ved Sier
lands Lov, hvor der staaer: for hver lønlige Synd, fom mand
gør og ffryther sig fore. I den Jydffe Lovs g. Bog §. 37. om
den der fanger Saar i Hore-Seng ere Ordene: Vorder hand ffriftet og fanger sit Formaal, da haver hand Airkegaarden, om
hand døer. . I den Norffe Hirdffraa, cap. 27. formanes til ad bøta
vid GUd / nred fyrrum Gkriptagange. Men, at jeg stal giere
kort/ giver jeg rnig den Frihed at fige/ det bemcrldte Qrd/ ja uden al
Tvivl Tingen selv heel og gandffe/ er kommen her ind fra Enge Iland,
og det med de Engelffe Brffoper og Prcester, i det Ellevte 8eculo, un
der Kong Knud den Stores og Kong Svend Estridsons Regeringer.
Thi hos de Engelffe vare de selvsamme Ord og Talemaader saaledes
udi Brug/ i en meget lang Tud f forend Christendommen blev ved
tagen af os Danffe. Man haver kun at flaae efter i Somneri og
Benions GloiTariis, hvor strap forekommer : Serifan, deliétorum confefliones exigere vel audire, item, pænas imponere, pænitentiam
exigere. Serift, confeflio, cenfura, pæna; Scrift-ff'xce, confeffio;
Scrifte
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Serifte, pœnitentiariusjconfeiïarius; Serif-bec, con feffionale/eu pœnitentiale ; ôtrz/rjfyr^parœcia,pœnitentiarii munus. Beda siger t sin Hiß. Eccl.
l.t.p.m. 341. ’’Quife ipfum pro peccatis fuisaccufatad poenitentiarium.
"fuum, haud poterit illum diabolus in diejudicii a ecu fare.” Dette oversetter Kong Ælfred: The the hineJyIfue wregeth to his Serifte for his Sytina»
ne mot bine eft Deofol wregen on Domes dage. I Kong A^thklred dtN Andens Kirke Love, ffrevne i Aaret 994. staaer: Ælte Synnemon Jcealhis
Serifteandettan. Og sidkN/ Udi sñMMt t Se Serift him feeal #t gehwyleu nt
thingum da Bote fieegan, h. e. Quodlibet peccatum quivis pœnitentiario
fuo confiteri debet. Et pœnitentiarius pro quibuslibet rebus ei poe
nitentiam, vel cenfuram imponat. Ligeledes i Kong Knud de«
Stores Love §. 10. og hunbrede andre Stcrder i bemeldte Sprog
gamle Boger. Soger man nu hos de Engelske Gioifatorcs, Lexicographos, og Etymologisier ; item hos deres Antiquarios, deres
tarbe Theologos, end ogsaa hos deres Jurifterz om Oprindelse og
Rede dertil/ da finder man sig sier hiulpen. Af Theologis have end
de beste / der have skrevet de Ritihus Ecclef# Anglican#, kller de Politia Ec~
clefiafiica, flaget mig feih og navne ikke engang disse Ord. jofinjohnfon i hñNs Colletlion ofall the Ecclefiaflicall Laws, Canons efe. NtkVMr dtM Vkl,
i den Oversattelse Hand har giert ñf the Penitential-Canons under an. Ohr.
96z. ja og fiere stader; Men aldrig satter Hand i sine Notis nogen
mindste forklaring derover. Giles Jacobs i fit Juridiske Lexica skiller
sig kun flet af dermed. Hand siger/ at "den Bodfardlges Antagelse
"til Confesfion blev i gammel Engelff kaldet Shreve eller Shrive (med
”Sh) hvoraf siden ffal vare kommen det endnu brugelige Ord befbrieved,
"derbetyder bandsatt; fordi saadan een seer ud/ som den derer
"skriftet/ og som man har lagt en uraalelig Poenitentz paa." Zeg
maatte sporge/ om vel noget kunde siges flettere? Confesfio, med
alle sine tilhorende Ord/ blev so aldrig i de Engel - Saxiffe Boger
ffrevet med sh; men beständigen/ som det endnu findes i dem alle med
Se; Serift 0g Serifan: Shrive 0g Shrift erm heel Nye Skrive-Maadt/ ikkt
mange 100. Aar gammel. Og at parre Shreve, maledicere, malum im
precari, med Akriftemaal' er ligesaa klogt/ som at derivere Cœium,
HlMMel/ af Celo, celare, (it ffiulk/ quia coelum omnia infra fe celat.
Skinner \ hans Etymologico L. AngHc<e har og feet denne Urimelighed,
og derfore erklarer fig/ endffiont ikke med fuld Vished, saaledes:
M
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’’Credo eíTe á Latino Scribere, quoniam feil, eorum, qui confite’’bantur, nomina olim in Catalogo feribebanturHñNs GitktNMg 0M
Oprindelsen af Scribere er aldeles ret; Men Aarsagen, hand anforer,
gier Tingen ikke af, som herefter stal vises. Minshæi Duflor in Linguas
er vel af alle Fortolkere her den flettefte; i det hand mener, at det
kommer à Scrinio, quail revelare peccata ex intimo pefloris[crinio. Sligt
er ikke vcrrdt at igiendrive, ja end ikke vcrrdt at lee ñf. Hand har og
ikke engang vidst/ at Serifan betyder ingensteds Confiteri i gammel En
gelst , men confesfionem excipere vel audire, item poenitentiam im
ponere. Confiteri heder gecythan> MM oftest 0g ñlmtndelt'gen andettani
hvoraf Andetnefie er Confeffio.
§. 2.

Gaae vi nn fra de Engelste, og tit vore Nordiste Lexicographos, da sinde vi hos een af dennem, som er den fordums lcrrde
Svenste Mand Olaus Verelius, en Forklaring i hans Léxico Lingua
Veteris, forfattet med disse Ord: ’’Skript (i Kyrkio-Laghen) eft Difcip"Una ecclefiafiicapeccatoribuspræfcripta&fubeundaf Hvilket er aldeles jVel
treffet, og har sin fuldkommen Rigtighed. Saa at her nu ikkun staaer
tilbage, og vil komme an paa, at udfinde, om det og stråledes er
gaaen til, at man egentligen, og proprie at tale, foreskrev Disciple
nen; eller tydeliger, om man paalagde Poenitentz eller den saa kalde
de Pligt og Bod med nogen Skrift, i de Dage, da saa faae Menni
ster, Gejstligheden fast allene undtagen, kunde engang lcrse Skrift,
eller kiende noget Bogstav. Jeg siger ja, at Oprindelsen haver vel
stråledes dertil vcrret; Og omendstiont de som Boden blev paalagt,
ikke vidste at lcese hvad der blev strevet, blev den dog givet striftligen,
deels til Ovrighedens, deels til vedkomrnende Prcesters og Sicrlesorgeres Efterretning. Herom vil jeg da nu fortcrlleden gandste Sags
Sammenhcrng fra Begyndelsen, saa at noklom stal kiendes, med
hvad Foye Scrifan og Senft have bekommet stig Betydning. Det er
bekiedt, at Christendommen blev ikke almindeligen vedtagen afEngelSapene, forend imod Enden af det Srette og Begyndelsen af det
Syvende Seculo, den Did Pave Gregorius M. stikkede den Munk
Augustinum derhen, hvilken siden blev den forste Erke-Bistop til Canterburg.
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terburg. Hand, med sine 40. Staldbrodre, ligeledes Munke, blev
faa lykkelig at faae overtalt Kong Ethelbert af Kent , som havde en
Christen Dronning, fod i Frankerige, til LEgte, ved Navn Bertha,
og siden at bringe en ftor Deel af Folket ri! at antage den saüge Lardom. Derpaa blev Chriftendomneens Fremgang Aar efter Aar ftorre, Biffoper tiladffillige Stifter ordinerede, Kirker ogKlofterebygde, og Kirke-Skikke indrettede. Hvorledes det i de Tider M m med
Synders Bekiendelse og Aflosning, kunde jeg vel her vtdtlosttgen
omtale, hvis jeg ikke holdte det for en bekiendt Sag, at man derudr
var meget streng og intet mindre end eftergiven. Thi efter at de gam
le Biffoper baade i den Grakiffeog den Latinffe Kirke, udi deres Kir
ke-Moder, og Paverne i deres Breve havde forordnet, hvad forPoenikentze, Bod og Fyldestgørelse der skulde giores for Synder, blev
der ffarpt holdet over, af de Geiftlige, og sielden givet nogen Aflos
ning, eller nogen Synder og Confitent tilstadet til HErrens Nadvere, forend den hannem paalagde Poenitents og Bod var fuldgwrt.
Hvilken Strenghed varede ved i den Vestlige eller Latinffe Kirke nce
ste n indtil det ottende hundrede Aar efter CHristi Fodsel; Men tog
siden mere og mere af, og stk en gandffe anden Skik. Britannien
giorde en Deel af samme Vestlige Kirke, saasom Christendommen alt
lcrnge tilforne var indfort hos de gamle Britter, ncrften fra midt i
Seculo 2. af, eller, som man regner, fra an.chr.176. da Kong Lu,
eius ffal vare bleven Christen. Den bemeldte gamle Skik har altsaa
havt sin Gange hos den: ; indtil deres Regimente gik til Grunde, da
Engel-Saxerne bleve Herrer af Landet, og de Christne Biffoper og
Prafter romde ind i det Land Wales: hvor der endnu var fuldt af
Christne Prafter og Biffoper, den Tiid Munken Augustinus kom
over til Britannien. Ved hannem blev nu, som jeg sagde, alt i Be
gyndelsen afdet syvendeHundret Aar Chriftendonnnen plantet hos En
gel-Saxerne. Dette haarde Folk, som fra Hedenffabet faa nys var
overganget, kunde ey finde sig i denne ffarpe Tugt, og for de Synder,
som de tilforne havde holdet saa ringe, underkaste sig filadanPlage, som
V ffoper og Prafter paalagde dem. Tvangen faldt mange af dennem
alt for haard. De ffulde vare Christne, og naar de vare faldne i nogen
Misgicrning, vare udelukke fra de andre i saare lang Tiid, indtil de hav
de udstaaet visse Straffer og Byrder. Satte de sig imod, og negtede
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flig Lydighed, bleve de med alle udelukke/ fom man kaldte at exrommu«
niceres eller bandstettes. Ingen Tvivl om, at de Geistligheds Strang«
hed jo hay som oftest/ varet for stor/ og at de ey have vidst at giere For«
fficel paa Synd og Synd/ og deres sterre eller mindre Afsonelser. En«
deligen skeede det siden i selvsamme syvende Hundret Aar/ omtrent ved
an. chr. 664. at en Erke Brsp ñfCanterburg dede / een af forbemeldte
Augustini Eftermand ; og derefter bleve de tvende Konger/ den af
Kent og den afNorthumber Land enige om en vis Engelsk Prast ar kal
de i hans stad. Hamrem sendte de an. 668. til Rom/ med Recommmdation til Paven, «amme Prast blev syg i Rom/ og dode: Og Pa
ven paatog sig den Omsorg/ at faae en anden Mand opsogt/ soin hand
strap kunde ordinere/ paa det ar Embedet ey skulde staae for lange le
digt. Hand tilbod denne Erke-Biskop Stoel til tvende, fom begge undskyldte sig. Endelig foreflog een afdisse tvende for Paven (som var den
Tiid Vitalianus og dode kort efter/) en gammel Grakisk Munk/ fom op
holdte sig samme Tid i Rom ved Navn Theodorus/ fod til Tarsus i Cilicien/ S. Povels Fode-Stad. Paven vilde ey gierne samtykke dette
Forstag/ i Henseende til den Forstier! og de Stridigheder/ som da alt
lange havde varet imellem denRomerffe og denGrcekisteKirke/i hvilken
sidste Theodorus var opdragen. Abbed Adrianus (faa hedde hand/ der
giorde Forflaget/) bod sig til at cavere for Mandens Orthodoxie : men
dette var ikke nok. Hand maatte love/ at vilde folge med Theodoro til
Engelland/ allene for at blive hos og tage vare paa denne Graker/ at
hand ingen Grakiff Surdey skulde blande i Lårdommen / eller indfore
nye Skikke i Kirken. Saaledes kom da denne Theodorus til Engeland/
og havde da nasten sine 66. Aar paa Bagen; men var derhos begavet
med et hyrtigt Hoved/ en kostelig Lcerdom/ og en ugemeen Klogskab
og Fermeté. Hand blev der i Landet meget velkommen / og levede i
stor Anseelse i 22. Aar/ og dode an. chr. 690. da 88. Aar gammel. Hand
udrettede der Donne Ting/ anlagde et Academie/ forskrev lcrrde Mcend,
lod indkomme mange Grcrkiske og Latinffe Boger/ foruden dem hand
havde bragt med sig/ og in Summa var en Stiftere afhvad som herligt
og nyttigt var. Ister lod hand sig vcere anliggende/ at oprette den for
faldne Kirke-Disciplin, og at stette Poenitents-Veesenet, med Aflosm'ng
og Communion paa en bedre Fod. Og herudi viiste hand sig at vcere
Mand. Thi uagtet, hand vel vidste, at Paven havde sat hannem en
Spion
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Spion ved Siden, lod hand dog som intet var, gik sin Vey fort, og
tog til Hielp af sin Grcrkiffe Kirkes Skikke, saa meget ham siuntes
Behov at Mre, til at forbedre paa de Latinffe med. Og dermed ey
allene opreyste hand Disciplinen, som tilforne laae herunder, men
end ogsaa bragte PoenitentzVerket t en rigtiger Orden, end det hid
indtil havde vceret ey allene i Engelland, men endogsaa i den hele
ovrige Deel af den Latinffe eller Vefter-Deel af Christendommen.
Hand fik sine Medbrodre Biffoperne ril, at giore neyagtiger Forfficrl paa storre og rniudre Synder , paa hrnrmelige Synder og aabenbare.
For de aabenbare og store, lod hand det blive ved det
forrige, med strceng Poenitentz og offentlig paalagt Bod: Dog
med saadan Forfficel, at i ftcrden for Let ar en bodfcerdig Syndere
kunde i forrige Tid ingen Deel nyde i Kirkens Gode, forend hand havde
fuldbyrdet sin Bod og Poenitentz til Punct og Prikke, som undertiden
kunde vare i mange Aar tillige: (Ja man veed jo, at i de ætofle Seculis
blev saadanne Syndere, u-agtet deres Synds - Bekicendelse og Bod,
ikke forundet Sacramentet forend paa deres Dod-Seng;) da forandre
de nu Theodorus dette saaledes, at saadanne kunde dog, efter et Aars
Forlob, andre efter sex Maaneder, stås til Guds Bord, omendffiont de ikke bekomme deres fulde Aflosning fra Boden, forend den var
fuldgiort. Herhos giorde hand og denne Anstalt, at naar nogen mcrrkelig Bod for store Synder, eller mange Synder tillige, blev paalagt,
ffulde Prcesten, eller og Biffopen i sine Tilfcrlde, give den beskreven,
hvorefter der siden kunde paaagtes, hvorledes den blev efterkommet.
Men til dette var nu her fornoden,at Biffoper og Prcester motte have en
rigtig infini ¿tion, og et flags Direétorium, at examinere Confitenterne efter, og til at paff? den rette flags Poenitents, Pligt og Bod til
enhver Synd. Theodorus forsiunede dem og herudi, og selv foretog
sig at skrive dennem et saadant Direétorium eller Poenitentz Jnstrux,
som blev siden kaldek Theodori Pænitentiale, og paa Landets Sprog,
Biscop Theodor's Scrift -Boc. Og var denne den allerforste as
det flags Boger, som man nogensinde har havti den hele Vestlige Kirke
af Europa. Derudi var foreffrevet Maaden, hvorledes nran ffulde til
noye udfporgcCsnfitenterne om bverSynd,med sine Omstcrndigheder,
oa prov:' deres Hrerters og Sin- s Bcff ffmheder, og deres Anger og
Ruelse, med videre ; Saa og hvorledes Boden ffulde efter alle Ting lemM3
pes
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pes og de Bodfcerdige paalcegges; tillige med Formularer af Trost,
Fornraning, Aflosning, og deslige mere : det meeste paa samme Viis,
som det studes i de Grcekiste Canonariis. Man motte nu sporge, hvor
ledes Paven fandt sig i dette / og hvorledes man tog saadanne NovitLteroptilRom? Zeg mener, ikke anderledes end vel. PaveVitaiianus
var alt dod an. 669. Hans Efterkommere lod sig vel og noye med, at
intet nyt udi Lcerdommen foretoges nf Theodoro, men allene i dm
omtalte Disciplin. Den kloge Pave Gregorius M. havde end og saa i sin
Did forklaret sin Mening om deslige Ting, i eet af sine Svar til Bistop
Augustin, der linder saalcdes: ”Mihi placet, ut five in faneta Roma
gna, five in Galliarum, five in qualibet Ecclefia aliquid inveniíti,
“quod plus omnipotenti Deo posfit placere, id licite eligas, & in An
ulorum Ecclefia infundas. Ex lingulis ergo quibusque Ecclefiis,
”quæ pia, quæ religiofa, quæ reéta funt, elige, & hæc quafi in fafei’’culum colleéta, apud Anglorum mentes in confuetudinem depone.”
Saa havde og Theodorus lkke nogen ringeste Correspondentz med Pa
triarchen i Constantinopcl eller sine forrige Medbrodre i Grcrkeland;
men var tvert imod lige saa ivrig i at handthceve den Romerste Kirkes
Myndighed og Hovedérdomme, som nogen anden Bistop af Roms
Tilhcrngere.

§. z.
Jadet er bekicmdt, at efterat man fornam, hvormegen Frugt og
Nytte denne Erke Bistop udrettede i Engelland med sin Scrift-Boc eller
Pænitentiaii, saa blkve andre uden for begierlige derefter, anstaffede
sig det, og indforde det i deres Stifter, saa at det ikke lcrnge derefter
varede, forend man, uden Tvivl efter Pavens egen Ordre eller Sam
tykke, saae at udkomme et ligedan Skrift fra Rom selv, som endnu er
til, og kaldes Pænitentiale Romanum. Beda giorde ligeledes eet i En
gelland, som har den Titel , de Remediis Peccatorum, strevet circa an,
730. Endeligkn haver Ecbert, Erke-Bistop til Jork, som levede midt
i det Ottende Hundret-Aar, i Henseende at Theodori Bog var for kort,
og ey just indbefattede alle forekommende Cafus, forfattet et vidtlofti«
ger Pænitentiale, hvilket man haver endnu i Engel Saxist Sprog, og
er at stude i den forste Tomo Conciliorum M. Britannia. Alle disse og flere
Direélo-
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Direéloria eller Libri Pœnitenûales vare imidlertid ikke grundede paa de
res Autorers / eller nogle faae Lcereres og Biffopers Gotfindende/ men
forft paa de gamle Kirke Fées Skrifter r meeft de Grcokiffe, hvoraf
end og nogle ere addere end det store Kirke-Mode til Nicæa, foin Anto
nius Auguitinus viser udi Fortalen til den af hannem udgivne Samling
af deslige Beger; Derncrst vare de grundede paa Pavernes Refponfa
og Resolutioner , og endelig paa Canones Conciliorum og Kirke - Mo
ders Beflutninger, fornemmelig af den Grcekiffe Kirke; foruden hvad
som Skribenterne selv/ Theodorus, Ecbricht, og saadannk/ havk/
af egen Erfarenhed og Eftertanke/ farne ve! overlagt Raad, her og der
tillagt. Og blev derfore den Bod/ som paalagdes, undertiden kaldet
med det Grcekiffe Ord Canon, undertiden med det Latinffe Regula,
undertiden Poenitentia canonice menfurata ; men oftest , og saa got
som almindeligen , med det bare Ord Poenitentia. At paågge Bod/
heder NU Poenitentiam imponere, indicere, injungere, diet præferibere , nit Canonem dare, vel facere, og PM Grcvkiff xavo^í¿6iv, Andenftceds kaldes det / dare alicui regulam. Ligesom og de andre phrafis
pajfiv£, Canonem, regulam, vel poenitentiam accipere, horde til
Confitenterne.
§. 4.
Efter denne Forklaring om Tingen selv/ og dens Latinffe og Grcrkffe Navne/ begiver jeg mig nu til Ordet at underlege, som den har be
kommet i det Engelffe Sprog, nemlig Scrift. Jeg har alt sagt / at
Bl'ffop Theodori Pænitentiale blev kaldet Scrift-Boc. MtN hvoraf
dette? Haver hand selv, motte man sperge, kalder den stråledes nraaffee, fordi den var samlet af de gamle Kirke-Fcedres/ Gråkernes, Pa
vernes og deslige andre Skrifter ? Eller er Ordet giort efter hans Tiid/
og hans Bog har stden bekommet flig Titel ? Og af hvad Oprindelse er
det da ? Jeg mener, at Bogen er kaldet stråledes i hans Tiid r og at Tin
gen / hvorom den handlede / hedde den Tiid Skrift / og saaledes Ordet
at have vceret til i detEngelffe Sprog, lcrnge ferend hans Ankomst der
til Landet. Ja, saasnart Synds Bekicendelse, Poenitents og Absolu
tion ere ved Christendommen der i Landet bleven indforte / mener jeg at
Scrifan er kommen til at betyde det/ som det alt siden er kaldet i alle En-
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gel-Saxiffe Beger og Kirke Love / nemlig, at foreffrive Bod og Poe»
Nitents f pænitenriam præfcribere, vel imponere, ogScrifc()ftrbeü)<
det Bods Paalcrggelse , som jeg vilde sige m strevm Bod, præfcripta
pænitentia. Visseligen ttt de af det Latinske, Scribere og Scriptum.
Jeg er og forsikret om, at disse Ord ere i sig selv crldere i Landets Sprog
end nogen Christendom i Engelland, og folgelig meget crldere end Engel-Saxernes Tider. Det er af deOrd r soin Romerne / i de Tider da
de vare Mester af Britannien /have indfort. Vore Jyder og Saxer
ne have derefter indfort deres endnu i Engelffm ved Magt blevne Ord
Writan, som er det gamle Tydffe Rizan og reizan, vores af Brug kom
ne Rite, og det endnu i denne Dag hos Jslcrnderne overblevne Ritan,
som heder ar strive. Men hvad kaldtes da at strive hos de gamle
Britter? Udentvivl hedde det saaledes, ligesom der endnu findes i det
Walliffe eller Cambriffe Sprog, som det heder tBas-breton, ja som det
endnu kaldes i det Jrlcrndffe Tungemaal. Thi hvorledes ffulde Ordet
vcere indkommen og forblevet t saa rigtigen overensstemmende i alle
disse tre Grene og Forvandte af det gamle Bnttiffe Sprog, med
mindre det ogsaa havde vceret i Stammen? I det Aremoriffe, som
nu kaldes Bas-Breton, i det Stift Treguier, heder at Skrive, just med
alle de samme Bogstaver / som det EugebSariffe, Serifan. I Diétionnaire Breton-François du Diocefe de Vannes, Scrlbvein, écrire. I
det Cambriffe eller Walliffe, er Scribere, YfgrifemyScriptum,
Yfgrifen-, feriptor , Yfgrifennydd. I det Jrla'ndffe Sprog / heder
Scribere, Scrjn, og Scriptum kaldes Scrjbjn. Hvad det Tydske an be
langer/ da tam ker jeg ikke at regne samme saancrr i Slegtffab med
det Bnttiffe/ foret par Hundrede Ords Skyld mcer eller mindre,
som de kunde have havt tilfælles. Men Scriba» og Scrifan, Scribare eg
Strife have de Tydske lige saavkl havt i Brug/ for scribere og scripto
re ; som er klart af Otfrido, og Tatiano, ja flere. Det staaer og der
hen , enten de Tydffe have faaet dem umiddelbar af Romerne, lige
som Britterne; eller og de have bekommet disse Ord siden efter/ med
en Deel af den evrige Lcrrdom og Boglige Kunster / fra Britannien.
Imidlertid siunes det, at udi den Egn af Tydffland, hvor Codex
Evangeliorum argenteus, der forvares endnu til Upsal / er ffreven,
har frifan og gefebriban ey vceret saa brugelige; eftersom Scribere he
der der stcedse mxljan og gemæljan, som tr, pingere, at male.
§. 5.

at ffrifte, gaae til Skrifte.

97

§- 5.
Herncest haver jeg denne Tanke, som jeg hermed vil have ind
stillet til lcerdere Folkes Paadsmme, at bemceldte Ord/ Scrifan og
Scrift, eller hvorledes de ere end dleven udtalte af de gamle Brikker/
have hos dennem havt i Hedenffabets Tider en Religions Bemærk
ning/ henhorende til Afguderiet, Orakler, Tegns Udlcegning, Prcesternes Giensvar, og flig deres Overtroe. Thi udi saadan Bemærkning
vare endogsaa Romernes Scribere og Scriptura; og bleve i Besynderlig
hed brugte om de Hedenske Præsters Svar, og deres Udtydninger paa
de Tegn som gaves af Guderne. Man studer dette stråledes hos de Latinsse Auétores, uran finder det og hos Grcekerne om deres
Sophoclis Scholiaftes giver Forklaring herom/ i sine Anmcerkninger til
den Tragedie Trachinie. Hand siger'/ atdktvarstrdvaniigt/ at de som
spurdte Oraklerne til Raads, de pleyede at tegne og opssrive hvad Svar
de fik, i famme Mblik/ paa det jo ikke noget Ord eller Bogstav deraf
ffulde gaae dem af Glemme. "ES’S? m T8Ç
7/s¿(p£ív, ‘ha p.-)\ xådwrcu, heder det bos bemeldte Skribent, ad verf. n%3«
Cicero betjener sig af Scribere nasten i lige Bemærkelse/ iden bration
de Harufpicuni Refponfis, cap. $. ’’Refponfum harufpicum hoc recens
”in concione recitauit; in quo cum aliis multis jcriptum etiam illud
”eft,loca facra & religiofa profana haberi.” Og i det lO.Cñpitel i samme
Oration : ”De ea re firiptum efl, poñulationes eíTe Jovi, Saturno,
•’Telluri, Diis cœle’ftibus.” Diste bencevnte Scceder haver og den
leerde Jacobus Gothofredus anfort / til at opliuse den Lov af Kceyser
Conftantino M. som er udgiven Anno Chr. Z2l. og linder saaledes:
’’Si quid de Palatio noftro aut ceteris operibus publicis, deguftatum
’’fulgore eíTe confhterir, retento more veteris obfervantiæ, quic”quid portendat, ab Harufpicibus requiratur , & diligentiflime
”fcriptura colleéla ad noftram fcientiam referatur : ceteris etiam u’’iurpandæ hujus confuetudinis licentia tribuenda; dummodo facri’’ficiis domefticis abftineant, quæ fpecialiter prohibita funt.” Mage
man ikke undre paa , at denne flags Overtroe og pur Hedenffe Skik
var i saadan Estime i det sterde Hundret Aar afChristendommen og at
Kayser Conftantinus M. motte endnu taale/ ja holde den selv ved lige/
N
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gandffe 9. Äar, efterat Hand var bleven Christen, og arbeidede ivrigen
paa Cyristendommens Fortplantning ? som sees af den nu oplceste For
ordning i der staaer i Codice Tbeodofiano, lib. XVI. Tit. X. de Paganis, Sacrifiáis & Templis §. 1. Mege t mindre er det da Under/ om den blev no
get lcrngere ved hos Almuen i Britannien r og andenstceds. Vil man
blade de gamle Kirke-Love, Concilia, og Capitularia, igiennêM/ stal
man finde hvorofte Biffoperne / jade hoyeste Regentere have advaret
om og forboder samme og dcflige flags Superftmoner og Hedenskabs
Levninger. Min Mening er derfore / og min Hensigt med denne Anmcerkning, saaledes, at i Britannien Har/ efter Romernes og Grcekernes Viis/ Scribere og Scriptura, (eller efter Brittiff Mund-Art
Scrifan og Scrift,) vceret til den Hedenffe Overtroe egnede og approprierede; DeHedenffe Prcesters og Spaamcrnds Giensvar er bleven
kaldede Scripta og Scripturæ. Sidm har man transfereret dem fra
Hedenffabet til Christendommen; ja end ogsaa med denChristne Gei'stligheds gode Villie og Connivence ; saa at de her ere komne til / at be
tyde de Christne Prcrsters og Biffopers Raad og Giensvar, til dem som
bekrcrndte deres Synder imod Gud, føgte at faae Naade r samt at vor
de underrettet om hvorledes det ffulde ffee. Det er da flet ikke gaaet an
derledes til med Scribere og Scriptum, end med en heel Deel andre
Ord/ for Exempel: Holtia, Libamina, Vigiliæ, Aqua luitralis,
Confecratio, Inauguratio, Lituus, Infula, Sacerdos, Pontifex,
og flere, alle samtlige ikke udi Christendommen opfundne/ men fra He
denffabet til Christendommen hvert og eet overbragte. Ja er det ey li
geledes ffeet med de Ord Templum, Fanum, profanus ? Saa vidt
endogsaa / at de selvsamme Templer undertiden, der havde vcrrer byg
te til H denffe Afguder, og i lang Tiid giort Ofringer derhos til Afguderne, bleve siden tit Kirker/ og indviede ril den sande Guds Tieneste.
Herved kand jeg ikke undlade ilf anføre et aandffe mcrrkkligt Brev / som
Pave Gregorius Magnus har ffrevet / til at raadføre B?ffop Auguftinum, (bi tt samme som jeg tilforne har mceldet om der omvendte EngelSaxerne til Christendommen;) baade fordi samme Brev just betreffer
En zelland/ saa og handler om hvorledes det er gaaen til > at eet og an
det er af Hedenffabet bleven beboldet/ og er indkommet i Christendom
men. I Brevet, føm man tresser i bemeldte Paves Registrants 9.
Bog/ num. 71. og er ikke íú Biskop Auguftmum stiv/ mm til den
Frantzo-
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Frantzsste Abbed Mellitum, (som da reyste over til Engelland, hvor
hand og siden blev Biskop,) haves diste Ord: ”Cum vero vos Deus
’’omnipotens ad reuerendisfimum Virum fratrem noitrum Augufti”num Epifcopum perduxerit, dicite, quod diu mecum de caufa
’’Anglorum cogitans rraétaui, uidelicet quia fana idolorum deftrui
”in eadem gente minime debeant ; fed ipfa, quæ in eis funt, idola
’’deftruantur. Aqua benedidta fiat, in eisdem fanis afpergatur , al
oraría conftruantur, reliquiæ ponantur: quia fi fana eadem bene
’’conftrudla funt, neceiTe eft a cultu dæmonum in obfequium veri
"Dei debeant commutari: ut dum gens ipfa eadem fana fua non
’’videt deftrui, de corde errorem deponat, & Deum verum cogno’’fcens & adorans, ad loca quæ confueuit, familiarius concurrat,
’'Et, qui boues folent in facrificio dæmonum multos occidere, de’’bet his etiam hac de re aliqua folennitas immutari : ut die dedica’’tionis vel nata litio fandiorum Martyrum, quorum illic reliquiæ
’’ponuntur, tabernacula fibi, circa easdem Ecclefias, quæ ex fanis
’’commutatae funt,de ramis arborum faciant, & religiofis conviviis
’’folennitatem celebrent. Nec diabolo jam animalia immolent, fed
”ad laudem Dei in efu fuo animalia occidant, & donatori omnium
”dc fatictate fua gratias referant : ut dum eis aliqua exterius gaudia
’’referuantur, ad interiora gaudia confentire facilius valeant. Nam
’’duris mentibus fimul omnia abfcindere, imposfibile eífe non du”bium ett &c.” Og paa saadan Viis er det at jeg tanker (dog udcn at
paanode andre min Mening, eller stride stark derfor,) at endogsaa
fra de forste Tider af, da Christendommen i Seculo 2. blev vedtagen af
Britterne, ere diste Ord, Scribere og Scriptum, bleven beholdne, og
tilegnede den Deel af Kirke-Disciplinen, hvorudi Synds Bekicendelse for sin Sialesorger, med tilhorende Bods Paalcegning var befat
tet. Og hvorfore skulle ikke Scrifan og Scrifr vare af Latinen?
naar der haves i samme Engelske Kirke saamange andre Kirke-Ord,
ligeledes af Latinsken, fra de celdste Tider, saasom Abfolution, Sacerd, Preft, Diacon, Mu nnu c, Bifcop, Reps eller Refponforium
og stere? I det Cambriske eller Walliske Sprog heder en Prcrst,
Ofteiriad ; Oster, eller facrificium, Offrwm, og Sacrificare,
OSrymmu, nemlig af offerre. I det samme Cñtnbciffe finder jeg
N 2
ogsaa
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onfiia Peccatum kaîdet Pechod, som det dog ingentid kaldes hos EngelSaxerne/ men ftcedft H/å, ligesom i Tydst og Danst.
§.6.

Jeg kand ikke negte, at det er jo kommet mig fært;for/ at de
Engelstes saavel Gejstlige som Verdslige Skribentere, Theologi,
Jurister og Antiquarii, saa og deres forhen opregnede Lexicographi,
Gloifarores jog ideres lige, ikke have bemærket noget om denne TlNg.
Ingen har vildet tænke paa, at Scrifen og Scrifte havde nogen Forvandstab lned det Latinste Scribere, undtagen den eniste Skinner,
Ler har giættet til, at Scrifan var confiteri, maastee fordi Confitenternes Navne bleve strevne i et Register.
Men hvorfore have de
brave Mænd ey paaagtet/ at de havde desforuden i deres Sprog,
Scrivener, som er en Notarius , og the holy Scripture ? Dette sid
ste veed jeg ey om Engel-Saxerne have nævnt saaledes; thi mig er
ikke andet forekommet end the halige Gewrite. Endeligen, efter
at jeg havde udfort og sluttet min Afhandling / ja oplæst den samme
i vores Forsamling/ er mig faldet i Hinder Franciici Junii Etymoiogicum AngUcanum, som nyligen, efter mange Aars Forventning, er
udkommet, og trykt til Oxford an. 1743. Og i denne Bog, kand
jeg da sige, at have fundet noget restassent paaagtet og sammen«
sogt/ baade om bemældte Ords Brug ide gamle Engel-Saxiste
Skrifter/ saa og om deres Herkomst af det Latinste Scribere: Hvil
ken Herkomst Junius ey allene troer, men beviser, med en Deel af
Exemplerne, hand af gamle haandstrevne Gioílarüs anforer. Jeg
mener derfor ey at kunde giore bedre/ end at indfore her hans hele
Lidhen horende Artikel; Samme er forfattet, fom folger: „SHRI„VE Chaucero eil Fateri, confiteri. Al my fecrete to you J plaine
„and fihrive. (Ch. Dr. 2206.) Shrift, Confefiarius. Shrift-Silver,
„Argentum ConfeiTario datum. Ceremonias, Geficrifu. Ceniuram,
„the Gefcrif. Edictis, Gebennum oththe gefirifum. Abdiétis, Forficrife„niim. Jurisconfultus, Jurisperitus, Rihtftrifend and Doni fettend. (ilia
„pleraque ex Gloffis ineditis defumpra.) Sodome forletón thone Bridéis
„thæs eges, tha h> ne fierifon hvæther hit være the dæg the niht tbonne hi fiyngodon,

„h. e. Viri Sodomita? excuíferunt frænum timoris, quum non con„fite-
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“fiterentur crimina diurnis noéiurnisque horis perpetrata, (ex Gre“gor.Paftoral. LV,I.) Sva Bifceop him tœceand his Scrift him vißge. h. e.
“Sicut Epifcopus docebit & Pœnitentiarins confuler. (ex Edmundi
“Regis Legib. Ecclef.) Scryft-Scire, parochia, (ex Canuti Regis Legi
bus Eccles.) Scrift-fprace, Confesfio. (ex Canuti R. Legib. Polit.)
“Neque eft quod ullam nobis moveat admirationem, patres noftros
“oli m Scribendi verbo e ffe ufos, in rebus fcriptam plerumque eccle“fiafticorum aut jurisperitorum decifionem poftulanribus. De Ale“mannico interim Scriben multa diximus in annotat, ad comma 3.
“prooemii Tatiano præmisfi.“ Og sññvidt har Junius OUI dette Ord'
Hans Raisonnement i Slutningen er og rigtigt; Men Skade/ at
hans Arbeide oz Anmærkninger over Tatianum ikke ere, saavidt mig
er bekiendt/ nogen Tiid kornne for Dagens Lins.

§. 7Hvad nu samme larde Mand Franciscas Junius vilde, saafremk
hand havde levet, have domt om mit Indfald, forstaae om Anled
ningen til disse Ords Scrifan og Scrift deres Brug udi Bigte-oq Poenitents-Vaienet, lader jeg staae derhen. Hand kunde maaffee have
samtykc deri og givet mig Ret. Za maaskee ikke: Thi hvorefte
steer det ey i deflige Underlogninger, at endogsaa de alfírrimeliañe
Paafund finde Modsigeller, og ikke fornoye enhver? Mm ikke kunde
hand have sagt rued foye, at vemeldte mit Indfald var hans Forkla
ring imod. Vi komme begge overeens udi (1. At Ordene ere af det
Latinste Scribere; (2. At de henfte med deres Benuerktting til m
stciftlig Decision, eller, lom min Forklaring liuder, til Svar ogErklcering paa det omspurte. Hand har observeret, (hvorpaa hand og
grunder fit Raisonnement,) at udi de gamle haandffrevne Gioflisßf
Cottons Bibliothek bruges samme flags Ord om Ceremoniis, Ech
áis, ogjurisconfultis; Altsaa flutter hand, at det steer i lige saadan
Henseende med Confesfione og Confefíáriis. Zeg har intet endeligen at sige paa denne Slutning. Zeg legger dog Dette dertil, at naa'r
vi tage for os ar exammere de Latinste Ord, Scribere, Scriptum,
og Scriptura, da maae jo tllstaaes, at disse orugas ligeledes on! mangchaande Ting, nu om Love og Forordninger, nu om Borgen og
N 3
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Caution, NU om Vexler 0g PengeForffrivelstr/ nu om Testamenter/
nu om Spaadommes og Tegns Udtydning/ nu om Krigs folks Vcerving/ nu om Told og Accise: Og altsaa haver hver assisse faa adskilte Bemærkninger sin scrrdeles Henseende/ som dog allesammen
convenere til Eet/ nemlig de endes og lebe ud paa Skriverie/ just
fordi der i Begyndelsen blev ffrevet i enhver af disse opregnede For
retninger. Ligesaa i det gamle Engelffe: Ceremonia blev kaldet
Gefcrifen, fordi man derudi rettede "sig efter Forffrift. Ligeledes
havde det sig med Love/ Domme/ og med Raadforing i ProcelFer.
Men hvad Synds Bekiendelse og hvad Bod for Synd angaaer/ da
mener jeg/ at dertil ere de samme Ord tagne t Brug / just fordi de
havde vcrret brugte i nogenledes lige Forretninger hos Hedningme
forend Chriftendommen.

§. 8.
Imidlertid vil jeg nu anstille mig/ som den / der allene vedbliver og gandffe antager Junii Forklaring / uden at tcenke i mmdste
Maade paa min egen. Jeg kand og giore dette saa meget des oprig
tiger / som det samme har eengang varet min egen og forste Tanke/
forend jeg nogentiid faae hans Bog. Derpaa har jeg og Folk til Vid
ne. Hans Ord linde/ fom vi have hort/ saaledes: ’’Non eft quod
’’ullam nobis moveat admirationem, patres noftros olim Scribendi
’’verbo eile ufos, in rebus (criptam plerumque ecclefiafticorum aut
’’jurisperitorum decifionem poftulantibus.” MkN hvi hñk hand ikke Ud
fort os dette videre og forklaret det med flere Ord/ ja og med Bevi
ser og Exempler? Dette om Jurisperitorum deciiione vil jeg gierne
skienke ham/ og gaacr vel an som oftest. Men hvorledes kand hand
sigt/ at Ecciefiafticorum decifio ffeede ssristlig / naarsomhclst Scrifan bemcrrker ikkuns Confiteri, og Scrift en Bigt Fadcr eller BodsPaaleggere? Var det en Provste Modes / en Confiftorii, en Tam
per Rets/ eller anden Gejstlig Dom her betydedes/ davar Sagen
klar/ og behovede intet Beviis eller Exempel. Men hvad ffriftligt
passerer der imellem en Confltent og hans Bigt-Fader? Detffuldede
gode Mcend/ (ja ey allene Junius/ men ogsaa de mange andre/ jeg
har navnet/) opliust/ egsagt os hvorudi fligSkrivenbestod; paadet
ingen
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ingen skulde tcrnke/ med Skinnero, at det var forti Klokkeren ffrev de
res Navne op der gik til Skrifte. Jeg vi! da forlege/ hvorvidt jeg
kand komme i Tinge»/ eller og jeg vil strå derhen/ at faae andre
opvakt/ ti! at sige os noget rigtiger og bevisliger. Det er allerede
sagt og bemcerket i det foregaaende/ hvem der var, der latte Poenitentz-og Aftosnings-Vcesenet i sin rette og bedre Skik i Engelland/og
som ffrev det forste Direétorium for Bigt - Hovere / eller forste Li
brum pænitentialem, man har nogen sid havt i den hele Vestlige Christenhed; Nemlig det var Theodorus Erke-Biffop tilCanterborg/som
dode i det Aar Christi 690. Jeg har og tilforne W om ham iblant
andet, at hand forordnede / ar naar nogen mcrrkelig B-d forster
Synd/ eller for mange Synder tillige/ blev paalagc z skulde man
give den beskreven/ paa dec der siden kunde paa-agtes, om og hvorle
des den blev efterkommet. D'r have vi nu Skriveriet. Saadant
havde Theodorus, der var en Gmker/ lcrrdt af sine Landsnrcrnd/ eg
at hand ffrev en Poenitents-eller Scrift-Boc, var ikke hansPaafund,
men efter deres Exempel. Hos Grcekerne vare fligevireLoria ConfeiTariorum, og Libri Canonarii eller Pænitentiales i Brug / langt
for end Theodorus blev fod. Der stod ogsaa i de samme befalet, at
Prcesten ffulde give den Bod ffriftlig til Confiten ten/ som hand lagde
ham paa for de Synder hand havde digtet. Der er endnu tilafsamme flags Grcekiffe Boger; og den Frantzoffe Presbyter Oratorii Jo
annes Morinus hav/ udi Anhanget til sit lcrrde Verk de Adm'mifiratione
Sacramenti Pœnitentiœ, udgivet nogle deraf. Deriblant er een/ med den
ne Titel / Td£iç tot E¿c/zoÁorya/x.£voüv (det er / en Skrifremaalñ Edrd>lnantz/) hvis Forfattere/ ved Navn Joannes Jejunator, levede midt i
SeculoVi. og blev lcyage efter, under Kcyyser Manririo, giort til Pa
triarch i Conftantinopel. Udi denne Bog befales udtrykkelig , at/
"naar Prcesten har hort den Bodfcerdiges Bekiendelse/ og har paa"lagt hannem Straf og Bod for hver Synd/ ffal hand og give ham
"samme Paalceg og Bod beffceven: " Hvilket heder i OriginaltN/
Btojc-i dvrw èyyçàcpwçTyv ¿vrofaw åvT§, yysv tt¡v eiuripvriv. Iigeleå's ktandet
Pænitentiale, af yngere Alder / kaldet Joannis Monachi Canonariui >
fom befaler det selvsamme/ med disse Ord/ i Dansk oversatte : "Naar
"nu Sicylesorgeren haver udsvurt alt dette af den Bedfcrrdige , da, i
"henseende til, og efter noye Betragtning af hans Kecyster, "men end-

io4

H. 6. omdeDrd, Skriftemaal/

/nurnereihemeendc til hans Anger og Ruelse r og hans ydmyge og
'vcemodige Hiertes Graad, samt ti! de Almisser, som hand erklcrrrr
/sig til at give, eller har Evne at give, og endelige« eftersom hand
/besinder hans Troe åndende og hans Forstet ivrigt, skal hand paa'lcegge ham Pomitentzen/ og meddele ham den ffriftlig." Og dette
sidste heder og der i Texten: iïiiïovai áuT'Jú ’¿yypaißoy ri}v '¿tutí/xvjw* Her ha
ver man jo klare og rene Ord. Og lad nu vare, at min forst-anforte
Tanke om Tingens Mide og Brug fra de gamle Brikker/ ey var rig
tig; Saa behoves dog nu ikke lcengere at sperge/ hvoraf Poemtents
og Bod er bleven kaldet Scrift i Engelland; naar man veed at Theo
dorus ffrev der i Landet sin Poenitentz-Bog efter de Grcekiffe ; og man
derncest fastsirtter, at hand forordnede/ efter Grcrkemes Viis, at give
B)dm beskreven.

§ 9*
Denne ommceldte Viis havde vel ikke alle Tider, og hos enhver
Cousirent, men dog mange gange et flags Fornodenhed i sig, naarsomhelst man ffulde folge de omtalte Poenitents-Boger og Canonaria; hvor derved alle Synder stod anskreven, hvad flags og hvor me
gen Bod og Forsoning der horde til hver afdennem/ ligesom nmn kun
de forestille sig en Tarte Bog eller Told-Rulle. Jeg stettcr, enConsitent bigtcde paa eengang en halv Snees Synder r flere eller fcrrre,
ikke seer jeg, hvorledes hand kunde saa just beholde i sin Hukommelse,
hvor mange Dages og undertiden hele Aars Faste paa visse Dage/
hvor mange Reiser eller Spads wgange med bare Fodder/ paa de eller
de Tider/ hvor mange Psalmer at bede/ hvad for flags LEde-Vahre at
holde sig fra , og det mere paa een Tiid om Aaret , eller paa SogneDage/ og mindre paa visse hellige Dage/ med meget andet deslige,
som hannem blev anbefalet for hver Synd i særdeleshed? Og hvor
ledes kunde hans SognePrcest have Oye med ham, og passe paa, at
Poenitentzen (som ofte blev paalagr ikke af ham, men afen saa kaldet
Pænitentiario, eller af Biffopens Vicario,) blev opfyldt, saa at den
V dkommende kunde siden agtes forligt med GUD? Derfore sik mand
vel i saa Maader at have noget ffriftligt. Vel troer jeg, at den mind
ste Deel afConfitentcrne vare saa kyndige, at de kunde lcrse Sedde-
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len, helst i de Seculis, da det var ey sññ gemeent at kunde lcrse og
ve- Men hertil var Prusten, som De boede hos, forpligtet, at læfe
den iblant over rned dem, og erfare, paaminde og raadfore dem, om
hvad der var fuldbyrdet af Boden, og hvad der stod til Rest. Og til
den Ende besogte man ham i det mindste tre gange om Aaret: Saaledes var drt forordnet i den Grcrkiffe Kirke. Jeg bekiender imidler
tid, at der forekommer saare lidet, enten i gamle eller nye Boger,
om delte flags Skriverie : Og man kunde see sig temmelig vel forsy
net med hvad som horer til en god Samling af Theologiffe, KirkeAntiqvitcets og mange tik Poenitents og Difciplinam Ecclefiafticam
horende Skribmtere, og dog ikke have ftrndetdet ringeste derom mel
det. Thi hvad angaaer den saa bekiendte og mangestceds citerede
Pave Leonis M. 8vde Epistel til Biffoperne l Campanien, om Fol
kes Skrtftemaal og Bekiendelser ikke at tage ffriftlig, og lóese dem of
fentlig op i Kirkerne, da kommer den ikke ved vores Materie. Her
tales 'ikke om en ffriftlig Brkiendelse, men en ffriftlig Bods Paaleggning, og det efter en gandffe hemmelig Bekicrndelst. Morino maae
man lade det Lof, at hand ey gandffe har gaaet det forbi, men i sin
fierde Bog de Pænttentis Sacramento cap. 19. §. 2. ffrevet dette: “Cmr
“varia effet poenitentia, & per multos annos varie exercenda, c.s>
“tisque feltis pro magna parte remittenda, illius agenda ratio[criptis tra“Matur, ne lapfu temporis e memoria elaberetur.“ Item tilforn e,
i samme Bogs 17. Cap. §. 3. siger Hand: “Cetera Presbyter, cuicu“ræ erat Pœnitens, ex libro pœnitentiali edocebat,
[criptis plerumque
“tradebat■ " Men denne Skik er temmelig tiligen bleven afffaffet, ja
gandffe geraaden i Forglemmelse, ligesom den aldrig havde verret til.
Den er og ikke eengang bleven ncrvnt i den Dispute, som i de sildigere
Seculis er af de Romerff Catholffe Casuister bltven bragt paa Banen
em denne Qvcestion: Hvad den Poenitent ffal giere, der haver for
glemt noget af Poenitentzkn, som Prcrsten havde paalagt Hani? Hvor
til nogle have svaret, saasomRichardus og Silvester, at hand fik at
gaae til Prcrften iglen, digte paa nye, og hugst sin foresatte Bod
Desbedre siden. Men flere, nemlig Nauarrus, Soto, Rodericus og
fast alle nye, sige ncy, og det med saadan Grund (efter Mariani Cosieni Beretning i hans Tabula Naufragii, pag. z^.), at Aflysningen,
der forkyndes af Prcrften tillige med Bodens Paalegning, tt altid
O ‘
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kraftig i henseende til den aandelège og cevige Straf, omendffiont
man forseer sig uforscrtligen i den timelig paatagne Straf og Pligt:
Mankand (sige de,) paalegge sig selv nogen anden deristcrden, eller
naar man en anden gang digter, bekicende saadan sin Forglemmelses
Synd. De gamle vare mere omhyggelige, og have i deres CanonariistOe efterladt at formane Prcrsterne, at komme de Digtendes Ihu
kommelse til Hielp, paa det de ey ffulde have fornoden at komme oftere
igien, og spsrge sig for om hvad de havde glemt. Biffop Ecbricht
siger i sit Pænitentiali-. "Quotiescunque dederis confilium peccanti,
"toties da illi pænitentiam, & die ei ftatim, quantum debeat jeju"nare & redimere peccata Tua ; ne forte obliuifeatur, quantum eum
"oporteat pro fuis peccatis jejunare, & necefle fit tibi, ut iterum
"exquiras ab eo peccata ejus, ille autem forfan erubefeet peccata
"fua iterum confiteri, ut inveniatur jam amplius judicari a re." Her
kunde sperges, om det ey havde vceret vel saa got, at giere disse Poenitentze-Beger, (eller, rettere at sige, Synde Taxationer) alminde
lige/ og ladet dem komme i hver Mands Hcender? Derved kunde
Prcrftens Arbeide vcrre lettet. Synderne kunde felv vidst deres Dom,
og saa snart nogen Synd var begaaet, kunde den timelige Strafeller
Forsoning vcrret tilrede, og ikke vcrre underkastet Forglemmelse? Ney,
langt fra at dette blev tilladt; som og ikke havde tient, uden til des
mere Forargelse; ey at tale om den Jnconvenientz, det forer med sig,
naar hver Leigmand ffnlde vcrre lige saa klog fom Prcesten. Der
blev end ikke alle Klerker eller studerte Folk tilstcrdet saadan Kundffab.
Derfore ffriver og Biffop Ecbricht, ncrst efter de nyligen anferte Ord :
"Non omnes Clerici, qui inveniunt hanc feripturam, ufiirpare de"bent, aut legere, nifi foli illi, quibus neceíTe eft, Presbyteri. Si
"autem rieceflitas euenerit, & Presbyter non fuerit præfens, Diaco"nus fufeipiat pænitentem." Derimod findes alligevel en gammel
Grcekiff Nomocanon, som er at sige, et Udrog eller Samling ñfmange Kirke Forordninger, udgiven ex MS. ved Cotelerium i hans forste
Tomo Monumentorum Eeclefîœ Gr<ecœ -, udi hvilken haves disse tre mcrrkelige Artikler, som ere §.176. 177. og 178., og linde saaledes:
¿^^circrd^sv áv, wa, toç fepsïç
tol
cÍ/utov ¿r£opoXc”f¿i&cit 7^
acowTCtg
Q/amwç A Tcíg
qtctçà tov røom^v éy^oåCpuag
v Xvod

à^vàici

X'får^v tu)v iÎ/xâ^t^svcov»

Tâç iïè
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X0TjU,iX8Ç ¿X T8 XOÍT OÁÍ78; &Sgortivsiv. ”Z) T^ÎÇ T8 8VÍ01UT8 T8T8Ç &nWX€'iïTSC&tti ,
yTTO/XV^TSiV ¿¿UTidy TtoV ¿oÔévTûüV O^OÜV, "Z) 'TToS^ÏV f¿^ ÄVTTOÏÇ iiÇZVGl , Z7 TOÏÇ
3<ochovo/ç, iroèVi toïç ¿fjßaSpiotc. Paa Danff heder dette: "Vi forord-

"ne hermed/ at Prcesterne maae have Tilladelse / at digte foruden
"nogen Skrift, saavelsom og alle de der have studeret. Ligeledes at de
"maae af deres aandelige Fcedre tage Befalningerne om Bod og
"Pligt bestrevne, paa det man ey ffal vcrre ukyndig om sine Synder,
"eller og forglemme dem. Leigfolk bor dem ogsaa at drage en aan"delig Olnsorg for, og det for hver i sier, eller faae afgangen; Item
"atbefoge dem tre gange om Aaret/ og da paammde og erindre om
"de Ting, der ere dem foreffrevne at fuldbyrde; formanende dem der"hos til ak elske deres Purster, og Capellaner, og alle som staae ino"get Geistligt Embede, og at de ey sige dennemimod." Afdisse Ord
lan er man/ at de omtalte Poenitentz Boger maatte ikke komme i Leig
folks Hander; Men til de Gejstlige (nemlig, deber ey vare Pænitentiarii eller aandelige Fadre,) maatte marvel give et Udtog deraf;
I faa Maade behov ed e disse ikke, naar deconfiterede, at tage Boden
beskreven. Fremdeles, paa M at Pænitentiarius, eller Prcesten som
horde Bigterr, ikke skulde i noget Stykke tage feil, ja til at forekomme ald ond Tanke og Mistroe til hannem af Confitente«, maatte
hand hver gang tage med sig i Skrifto Stolen sit Direktorium eller
Pænitentiaie. Saaledes naar hand havde det ved haanden / kunde
hand strap see efter, hvad stags Bod der horde til hver Synd. Naar nu
Conficenten var faa vidt, at hand kunde selv lcese, lagde Prcesten hamBo»
gen for Oynene, at hand derubi kunde see sin Dom, og at ham ey steede
nogen Uret- Saaledes staaer der udi eet afde Grcrkiske Canonariisjn
Append. Morini, pßg. 120. Kai p.srà t; èçwrvirai àvrov naret âetttov , rtiáaai
rov itívana, 7.al èç&ùwrov Ôtto’ïov a/za'pjTj/za Èqi, nuraÄaßs àvrov ‘épt/itçocSev tï?ç
ß'ßÄs ravr/i; , t) ôrto'ïov áp.á§TV,p,á Uu S0Nl fl’ Í Dansk oVersgtt t "Nñav

"du saa haver udspurt Ham til dttallernoyeste, (om hvert afforncevn"te Stykker,) da tag dit Register fat, og eftersog, hvad for et flags
' Synd det er, og lad saa ham (Confirenten) gaae selv frem for
"Bogen, at hand fand see hvad for Synd det er, og hvad Bod der he
jrer ttl."
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Saa var endogsaa i flere henseende denne Maade nyttig,
(jeg taler efter de Tiders Vris,) ja det var undertiden fornoden, at
meddele Poenitentzen striftlig. Thi baade kunde Let hende stg, at
den som havde bigret og raget imod Poenitentzen, maatte begive sig
udaf Distriktet, forend den var tilfulde efterkormnet. Saa hendedes
og sommetider, at Ler forekom een eller anden vanskelig Casus, som
den ordentlige Bigtfader ikke maatte, eller troftede sig til at domme
paa, men maatte henvise den til Bistopen eller hans Vicarium. Til det
forste flags Tilfcelde henhorer denne Artikel i Concilio Toletano XI. cap. 7.
“Si exilio vel retrufione dignum eum eíTe, qui deliquit, judicium
“peculiare decreuerit, modus pœnitentiæ, quam coram tribus fra“tribus facerdos transgreifori indixerit, fpeciali debet ejus, quifen“tentiam protulit, manus propriæ fubfcriptione notari. Sic fiet, ut
“nec transgrefíbres fine teftimonio excidia vitas fuae incurrant, nec
“redores accufatos fe de quorumlibet interemptionibus erubefeant.“
Dog hvor øvrighedens Dom ey havde domt til Landflygtighed, der
pleyede man gierne at holde til Raade med flige Poenitenter, og lod
dennem LngenftñLs reyse bort uden hoy Fornodenhed, forend de hav*
de udholdet Poenitentzen i Sognet eller Menigheden, hvor de horde
hjemme. Derom er bekiendt den Artikel af Concilio saiugenßadienß, cap. 19.
som Burchardus, og Ivo Carnotenfis har anfort t deres Decretakr:
’’Decretum eft, ut omnis pœnitens, dum Carinam fuam jejunat, de
’’loco in locum non migrer, fed ibi permaneat, ubi fuam acceperit
’’poenitentiam, ut proprius facerdos fibi præbeat teftimonium : Si
’’autem ibi propter hoftiles infidias jejunare non poterit, fuus facerdos
”eum confratrum fuorum alicui, ubi pacifice poffit jejunare, diligen’’tisfime commendet. "Hertil horer ikke egentligest, at tale om det flags
strevne Beviser eller Paster, four man kaldte Litteras communicatorias, og endnu mindre om de saa kaldede ConfeiToriis litteris. Thi
ingen af dem kommer just ved vores Materie, og kand der om begge
fornemmeligen lcrscs Phil. Priorii Tradat de Literis Canonicis, Ler
haver med god Skrcel rettet og viist een og anden Feyl hos Fer
rarium de antiquo Epißolar, Ecclef. genere, Skk 0g Du Cange Glojpir. in
voc.
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voc. Communicatori<e. Pacificae og Commendaticiae vare ligeledes et
ander flags/ og bevidnede om, at den Reysende eller Bortsiyttende
havde ft-ILtstgiort sin Bod/ og kunde frit tages til Communion paa
et andet Stcrd : noget nær som vores Skrifte-Scdler; der ey heller i
nogen MaaLe angaaerzvores Afhandling. Men dette horer virkelig
derhen/ naar en Syndere enten blev landflygtig, eller hannem blev
paalagt af Btffopen at gaae Pilegrims gang, og hans Misgierninger
tertilmed saa grove/ at de ey kunde bodes uden med mange Aars
Plage: Thi da gav Biskopen hannem, tilligetned PoenitentzrnsFor»
skrift, ogsaa udi samme Brev en Recommendation/ til hvem hand
maatte forekolnme/ og indstillede til deres Mildhed og beste Skien,
som fligt formaaedt/ om de kunde finde at noget maatte ham eftergives af Poenitentzen. Et saadant Brev er Jo. Boihndus fordum
kommen over, og yar indfort det i en Anmcerkning, in ahís Sanßorum,
ad d. XIX, April. p.67s, soin jeg for dets Mærkeligheds ffyld har afffrevet; og er saalcdes: “Johannes Dei gratia Magalonenfis Epifcopus,
“omnibus Ecclefiæ Catholicæ rectoribus fubjeétis æternam in Do“no falut em. Notum fit omnibus vobis, quod Bernardo, præfen“tium latori, talem poenitentiam pro peccatis fuis horribilibus in“junximus ; quod usque ad feprem annos nudis pedibus incedat,
“camifiam non ferat omnibus diebus vitae fuae, qvadraginta dies ante
‘‘Natale Domini in cibis quadragefimalibus jejunet, quarta feria a ear
ine & fagimine abftineat, fexta feria praeter panem & vinum nihil co“medat, in omni fexta feria quadragefimæ & quatuor temporum præ
ger aquam nihil bibat; omni fabbato, exceptisfolennibus diebus, 8c
“nifi aegritudo inteceflerit, a carne & a fagimine abftineat. Quapro
pter clementiam veftram in Chrifto fuppliciter exoramus, quatenus
“pro redemtione animarum veftrarum, praefatum pœnitentem, quia
“pauperrimus eft, in viétualibus & veftibus mifericordirer fuftente“tis, orationibus fublevetis, de poenitentia etiam fibi injun&a, fecun“dum quod ratio exigit, benigne relaxetis. Data Magalonæ, anno
“ab incarnatione Domini M.C.LXX, menfe Octobri. Vsque ad
“feptem annos tantum valeat.“
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Det andet Tilftelde, som jeg mcrldede om, betreffer de Synder,
som den ordentlige Sicrlesorger ikke understod sig ar domme paa, og
derfore maatte henvise Confitente» til Brffopen, eller hans Vicarium,
givende ham en Skrivelse med, hvorfor det ffeede. Men som dette
er en noksom bekiendt Sag. vil jeg ikke meget bemoye mig dermed:
Thi om Cafibus Epifcopaiibus og refervatis finder man allevegne.
Alleneste maae jeg erindre, at man i de gamle Tider, (ligesom i
Grcrkeland, efter Socratis Vidnesbyrd in Hißor. Eccieß) ikke gav hver
Prcrst den Magt og Myndighed, eller betroede ham ril at paalegge
Folk Poenirentz, mm havde ikkun til flig Forretning een Mand i et
hvert Stift, eller i en Part af Stiftet. Saadanne Pænitentiarii
bleve udsogte med besynderlig Fliid iblantde lcerdeste Prcrster, og som
havde den behovende Forstand og Difcretion. Og tit bennem sendte
de andre Prcrster deres Confitenter, naardennem forekom i Skriftestolen nogen Synd af stor Betydning. Confirenten maatte bringe
ham et Brev fra sin Prcrst, Archidiácono eller Diacono, og naar
hand havde bigtkt for Pænitentiario, og faaet sin Bod paalagt,
nlñatte Hand bringe et skriftligt Beviis tilbage, hvorefter hans rette
Prcrst siden havde at passe paa,at Boden som i stimme Beviis si od beffreVen, blev opfyldt. Herom er kN klar palTage Udi Gilberti Ceftrienfis
Sy nodalibus (hand. levede under Kong Eduardo i.) forfattet i disse Ord:
’’Nullus ad Pænitentiarios pro aliquo deliéto mittatur, de quo non
’’interim confeiTus fuerit, vel conviétus. .... Litteras autem
’’Archidiaconi, Decani, vel officiariorüm ad Pœnitentiarium gratis
’concedi volumus pœnitenti. Et ut liqueat, qualis fuerit pœniten’’tentia, & pro quo crimine fpeciahter injunéta, pœnitens literas
’’Pænitentiarii referat ad mittentem.” Jeg motte sporge, 0M dette
ikke kunde hede proprie at bekomme sin Serift, det er, fin Bod
og poemtents beskreven. Paa selvsamme Viis ffeede det ubi Ca
fibus Epifcopaiibus ; hvor og vedkonnnende motte have noget skrift
ligt med sig, frem og tilbage: ’’Semper qui mittuntur, deferant li’’teras fecum, continentes genus peccati & circumftantias fuffi"cienter ; vel ipfe facerdos veniat.” staaer der Í Richardi Epifc.
Saru-

at (tofte,
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Sarumenfis Conflitutionibus cap. 23. (Hvilke ConititutionCV/ samt 0g
de ncest tiiforne citerede Sy nodalia af Epeker, item den ofte om«
ntcrldte Bistop Ecbrichts Skrifte-Bog, ere at sinde i den Samling af
Conciliis Magnæ Brittanniæ, fom den lñtde 0g VklfortitNte Dr. Da
vid Wlikins har for faae Aar siden udgivet i 4. store Bind in folio.)
Saaledes er det og at forsiaae i de gamle Engelste Kongers Love,
naar der staaer, at den som begaaer Meen-Eed, eller anden stig
Misgicmnng, hand stal straffes med Fcengsel i 40. Dage, og bode
ellers derfor saaledes, som Bistopen eller Pænitentiarius forestriver,
fwa Bifcop him fcrife, eller fwa him his Scrifc fcrife. Derfore kal
der Beda disse tvendes Forretning : defcribere peccatori menfur ampoenitendi,
i hans Histories fierde Bogs 25. Lap. Endeligen steede og det
samme, udi Cafibus foli Papæ refervatis, hvor Pcenitenriarii eller
Bistoperne stlv gave flige Syndere Breve og Recommendation^
med til Paven: hvorom, iblant andre. Markene handler, de antiquis
Ecciefix ictibus Hb. i. c. 6. art. 6. Det hended e sig ogsaa undertiden / at
naar Bistopen eller hans Ofstcial havde voecer for streng, og strevet
Synderne en sierre og ulideliger Poenitents for, end scrdvanlig, lob
denne hen til Rom, beklagede sig for Paven, og bragte med sig til
bage, om ikke just en Relaxation, dog en Forskrift af Paven tilved
kommende Bistop. Herpaa haves et Exempel i efterfelgende PaveBrev (af hvad for en Pave, vides ikke,) som Baiuzius har af en
ganrmel Bog aftopieret, og sat bag udi Tomo 2. Capitularium, col. 1563.
„Epifcopo Ñ. M. latrix præfentium lacrymabili infinuatione mon„ftrauit, quod Officialis verter olim, pro lubrieitatis reatu, quam
,,rnifora fragilitate eommiíit, inter alias difeiplinæ afperitates, man
datait eidem, ut quadraginta diebus per communia fora uertræ
„diœeefîs nudo corpore usque ad umbilicum incedens, eedulam
„fui delitii confcriptam deferret in capite manifefte. Quare fup„plieauit humiliter, tibi per Sedem Apoftolieam lalubriter rigorem
„hujusmodi mitigari. Quia fie debemus decenti animaduerfione
„corrigere delinquentes, ut publice non debeat exponere, fed po„tius occultare ; autioritate See. committimus, quatenus, confide
batis laboribus Sc expenfis, quas ditia mulier fuftulit, vel fuftinuit,
„vel fubiit, propter hoc ad Sedem Apoftolieam veniendo, tempe„retis
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„retis dictam Pænitentiam eirea ipfim, prout fecundum Deum See. „
Virkeligen burde denne Skriftefader at vcrre bleven selv striftet til
gavns/ som havde paalagt denne fattige Synderinde flig Poenitents,
der var intet mindre end Canonist/ og ey efter noget Pænitentiaie,
vcrre sig Grcrkist eller Latinst/ indrettet: Paven har og havt stor
Ret at bekee sin Mishag deri. Imidlertid saae Bistoperne ikke gier
ne denne Reysen og Loben til Rom / naar den steede af Poenitenterne uden deres Forlov , ja de agtede lidet om den Relaxation,
Aflad, eller Forstcift/ som de bragte mch sig tilbage. Hvorfore de
Udi Concilio Saligenftadenfi, an. Chr. 1022. gWkde dtNNe Forordning:
„Nullus Romam eat fine licentia fui Epifcopi, vel ejus Vicarii; &
„ne capitalis criminis rei, propriis; facerdotibus prætermiilis, Ro„mam ad Apollo lie um adeant indulgentia? percipienda? caula, quæ
„iliis non proderit, nifi prius pænitentiam, a fuis facerdotibus im„pofiram adimpleuerint. „ MkN Llflñd kller Aflosnings » Brevk,
son; man lneddeelte undertiden langt'fravcrrende Confitenter/ naar
de havde ftemstikket deres Bekicrndelse og Begiertng striftlig/ horer
ikke til min Materie / og har intet med Ordet Skrifte at bestille.
Et Aflosnings - Brev (Abfolutoria? littera?,) saadant som Alcuinus
begierede af Pave Adriano, („Presbyterum tuum ad me mittens,
„breviculum Confeflionis tuæ mihi remififti, petens ut abfoluto„rias literas tibi transmittam ; „ Adr. PP. I. Epifl. ¿9.) eller saadant/
font Hildeboidus Bistop til Soisions bekom paa sin Dod'Seng af
Hincmaro Remenfi, (Hinemari Opp. Tom. 2. p.
er ikke de Tmg
vedkommende/ som vi nu omhandle, saalcrnge der ingen vis flags
Poenitents/ Pligt og Bod forestreves i deslige Breve.

§. 12.
Mere simes mig ikke at giores Behov / til denne / i mine Tam
ker, allerede klargjorte Sag. Thi hvad heller nu Ordet Serifte er i
Brit-
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Brittannien crldere end Engel-Saxernes Tider, og haver havt dm
omtalte geistlige Bemcerkning fta Christendommens Begyndelse hoS
de gamle Britter, eller og det er forst opkommet formedelst denGrcr«
kiste ErkeVistops til Canterburg Theodori Foranstaltning ved Vig
te - og Poenitens-Versenet, troer jeg at have giort Rede for begge
Dele. Den liden Forsticrl i Skrifningen, imellem de gamle og nye
Trder, med e og h, (ferift og thrift) gier intet tik Sagen; saavel«
fom ikke heller dm Translation i Betydningen: Nemlig, at Scrifan,
fom demrerkede i gamle Tider, allene pænitentiam imponere, er siden
bleven brugt for confiteri -, Scrifte og Scrift, sim i gamle Tider bemcerkede Peenitentiarium, Prasten eller Bigt Faderen, javel ogsaa
Seddelen, som Boden siod streven , har og siden betydet Bekiendeisen eller Skrifte-maalet, som ellers kaldtes Seriftfpræee eller AndetneíTe. I det Danste Sprog / hvor bemcrldte Ord visseligen ere
indkomne fra det Engelste, er det jo gaaen paa samme MaadeSkrift siges i vores daglig Tale, baade om Confitentens og om
Prcestens Forretning.
Hin strifter for Preestett, og Prcrsten
flrifter Confitenten. At gaae til Skrifte, er egentligsi à den
ginnte Engelste Tale-Maade, adire confelFaiium; Og stråledes be«
gynder Bistop Ecbrichts Scrift-Boc: Thonne man to his Scrifte gan
ge , i. e. Cum quis Confefariumfuam accedat. At siaae Skrift, si
ges hos os om aabenbare Skriftemaal; fordi flige Syndere siode
fordum uden for Kirke-Doren, og komme ey ind forendte vare ast
loste. Jeg har faaet Skrift og Aflusning derfor, svarer um
dertiden den, som af andre bebreydes sit Fald. Za ligesom Shrive
hos de Engelste er siden transfereret til en almindelig og verdslig
Bemcerkning, og er det samme fom at bckicende, saa er det jo og»
faa i Danst. Ieg vil skrifte reem ud for Eder alt hvad jeg vced
om dmm Sag, siger man, ligesom det Junius anforer af ChauP

cer :

114_ _ _ H. G. om de Ord/ Skriftemaal, rc.
eer: Al my fecrete to you J plaine and fhrive. Endeligen sial 0g
fcrifan i dkt Engel - Saxisie, (font Thomas Benson siger i sit Voca,
bularlo,) hede t metaphorifF og almindelig Brug I feveriter cum aliquo
agere. Sñaledes jo ogsaa t vores Tungemaal: Jeg bristede ham
tilgavns, i. Zeg sicrndede vaa ham, toede ham hans Hoved rc.
Tage een i Skrift, i« e- corripere aliquem, ut refipifiat, siriver Daquinus Spegel i sit Svensie Giojjårio. Bemærkningen er vel den sam
me, som i det ^ra^e Chapitrer. Men der erForsircrl paa Ordenes
Herkomst. Thi Chapitreren horde ey til Confitente eller SkrifteStolen, men allene til Munkene, i Capitelet. Capitulum kaldtes
den fornemmeste Stue t Klosteret, hvor Abbeden og Munkene pleyede at forsamles, for at handle om deres Kloster,Sager: Navnet er,
som Papias amncerker, deraf, at man pleyede derinde at oplcrse et
Capitel om Dagen af Munke-Regelen. Den kaldtes ogsaa Stuba
eonventualis, og undertiden Pyrale.
Derinde hang en siion stor
Pidsi, og naar nogen af Munkene havde siMet, blev hand straffet
dermed. Naar Forseelsen var grov, bandt man ham til en Pille
og flog ham erbarmligen. Dette kaldtes, capitulare nocentem, el
ler capitulariter aliquem cædere. Foruden hvad Du Cange ™ Glo},
fario media inf Latinitatis, 0g Menage t Dictionnaire Etymologique de
la Langve Françoife, dtrom have, findes detudforliger forklaret as Alteferra, i hans Afceticis, eller Originibus rei monaflica, lib. 6.
cap. 4« de Correilione fratrum in
.
* Capitulo;
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PEDER SCRAM
Af sin Mandighed og mange store Bedrifter
kaldet

Hans

Levnets-Historie
Fåene«Landet til SEre og andre til Opmuntring
paa Dydens Vey,
i korteste Begreb samlet og af adffiilige troeverrdige Documenter uddraget
ved

E. P.

Forberetning
Ihukommelsen afde Mcend, der har havt stor Dyd foree«
net meden rarSkråe, bor ophielpes af den dybe Forglem«
melse / som alle mennistelige Ting ved Tidens Lcengde ned«
sinnke udi, da meener jeg/ denne Efterretning om Hr. Peder
Skram / land tilfulde fortiene saadant Mre-Minde. Det ham til
lagde Navn/ Vove Hals for Dannemark/ opliuses bedst ved efter«
folgende Blades Giennemlcesning, da man seer, at hand faa lernge,
saa ofte og saa yderlig har vovet Liv og Blood forsitFcedrene-Land/
som neppe nogen anden af vore ovrige priisvcrrdige Helte : at jeg ey
stal tale om f hans martialffe Gemyt drev barn entogsaa udenlands
til at opsoge Fiender og Farlighed, na ar her hiemme intet af det
Slags forefaldt. Dette sidftreprrsir jeg vel ikke, i Henseende ril
Samvittigheden/ som aldrig gaaer sikker uden paa den "Grund aset
lovligt Kald. Men i Betragtning af de Tilders flette Kundstab om
P 2
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Herrens Villie, lader man dette staae derhen. For Resten stuneS
denne rare Helt at fortiene al Berommelse. Scrrdeeles rart og selv
somt er dette / at hand baade ril Lands og Vands har vceret lige good
og ftrrdig Soldat. Under de trende store Konger Frid. I. Chrift.ni.
og Frid. il. har Hand fort Floden som Admiral/ og een gang Armeen
fom General/ stedse med onskelig Fordeel. Og som hand var stoor
i Landet/ saa var hand ey mrndre i sit eget Huns/ da Gud giorde
ham til Fader «fatten Born/ hvis Blood paa moderne Slde/ end
nu er ti! overs i nogle af vore gicrveste gamle Adels-Huse. Saa rar
en Mand lood Guds Forsiun ogsaa opnaaeen rar og usædvanlig hoy
Alder / nemlig halvfemtesindstive Aar og fem Maamder / uanftek
De mange Deels dodelige Saar/ hand afUngdom op havde faaet og
de store Besværligheder Hand giennemgik.
Grunden til denne Ef
terretning er fornennnelig tagen af et MSS. som Hoycrdl. og Velb.
Hr. Eratz RaadFoss gunstigst har tilladet inig at ud-copiere : Men
Da samme er meget mangelfuldt og til deels urigtigt/ har jeg af an
dre trykte og utrykte Documenter rettet/ formeeret og udarbcydet
Det/ saa got som min Tiid og Evne ville tillade.

Den priisvcrrdige Helt Peder Skram var fod paa Urup Gaard/
et Navnkundigt Herre - Så i NorreZylland/ Aarhuus Stift/ i
Miil Norden for Horsens/ Aar 1491. afen crldgammel bersmmelig Stamme. Hans Fader var Hr. Christen Skram / og Moderen
Anna Reventlow / Knud Reventlows Daatter af Soeboe i Fyen.
DobeNavnet bar hand efter sin Farfader Hr. Peder Skram dmcrldre/ Herre til Urup/ Skovgaard og Rusagger/ hvilken ogsaa
ftal have vceret en sard eles drabelig Mand/ efter dette Ords egentlig
ste Bemerkclfe; Thi om ham (*) lases i gamle Haandstrevne Boger
dette/ at da hand i sine unge Aar fik Trette med Ebbe Mogensen af
Tielle )(** saa de undsagde hinanden paa Livet/ blev hand af denne
sin
*)
C

Her med rettes Se« Felt som jeg finder mig at have besaaet. Mam. Dan. Tom n. p.igo,
hvor det Drab paa Ebbe Mogensen tillegges den yngere Peder Skram
At Tuds R-g.
ninacn ikke tillood det, sane jeg nok den gang: og meenre derfor, det Navn Christ xh
af Bayrn, burde hede Christoph Greve af Oidenborg, som jeg dar satt i en Note. ' Me»
ved at holde alle Documenter nsyere mod hver andre, findes him Meeuing ugrundet.

(**) Andre Mss. have Txrestrnp og atter andre Tommerup.
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sin Avinds-Mand og Efterstrcebere oppasset / da hand en gang kom
fra Horsens og ville til Ucup r\ havende efter den Tiids Maade,
nogle bevcebnede Borge - Stue-Karle ridende efter sig f dog ikke faa
mange som hans Modstandere/ thi denne havde beredet sig her paa,
og det var fordum den Danske/ ligesom indtil Ludwig den i4des
strenge Forbud/ den FransofteAsels meget syndigeMaade, atinan
ikke holt Dueller/ men smaa Feldflag med al det Mandftab som paa
begge Sider kunde opbringes. De mottes ved Hansted Hnulvey/
og der brod det ud til en haard Feide. Ebbe Mogensen blev nedlagt
paa Stedet/ og Peder Skram maatte soge sin Frelse i Landflygtig
hed. Siden gaves ham Anledning at komme ind igien med Kong
Christoffer af Bcryern hans Krigsfolk/ og at vinde denne Herres
scrrdeeles Naade; Thi da Hoybemeldte Konge / Aar 1441. landede
ved Gedsoer og ville trcede af Skibet paa Broen / falt hand i Van
det og var ikke uden Livs Fare.
Nu var der ingen af hans Folge
stab/ de Bceyerfte Herre-Mcrnd/ saa lidet bange for dette Element/
fom Peder Skram. Denne som en lana og foor Mand betoenkte sig ey
lcenge for hand sprang i Soen til sine Skuldre, fik fat ved Kiortelen/ og droog Kongen ussadet op. Saadan Trocffab bevcegede
Kongen til at foresporge sig noyere om Skrams Person og Omficrndigheder/ saa og at udsone ham med den Aflivedes Venner/ samt
stienke ham sin Fred og Frelse/ ja bestandig at core og elfte ham,
saa hand endog doede Rigens-Marftalk.
Senne sin Farfader som en tapper Mand/ stegtede vores ynare
Peder Skram rettelig paa. I et stort og stcerkt Legem/ som til hoyeste Alderdom udholt hart ad magelose Fatiguée, havde Hand alt det
man kand kalde Mood og Mands Hierte , og at ham ey heller har
manglet god Forstand eller Fcrrdighed til at finde sig iallehaande Vanfteligheder, fluttes noksom af hans Bedrifter, ttdi Bogrige Kunster
havde hand vel ikke fordybet sig, thi Naturen drev ham til cn anden
Side. Alt det jeg finder om hans Vrdenstab er, at hand havde lcert
atlasse og strive, hvilket var nok for en Helt i de Dage/ da mange
som Holtes for Boglcrrde, vidste lidet mere. (*) I hans Alders tolvte
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Aar
(*) P. Jo Refenms striver t fin Fortale til Sting Wald. Jydste Lov, at cl! Peder Skram
stal have ovrnatt bemeldte Lovbog paa bedre 8atti env Biskop Knud af Viborg hans
Verfion. Hvnn dknnr Peder Skram er. Vides ikke. Maastkk ren ak vor Heltes Sånek/ hvis
Ravn siden forekommer.

n8_ _ _ _ _ _ _ _ _ Hr Peder Straws
Aar blev hand Faderlos/ og font den store Soldat der sad i ham, ab
lerede begyndte atyttre sig, fandt hans Venner forgot/ at fette ham
hos Herr Henrich Goy e , der at leere og ove sig i Hoffmands-verk.
tDM kaldtes i de Dage ey at giore HoffReverentzer og Complimenter/ men at ride Dyst og bryde Glavind. Dette begyndte hand i sit
storkende Aar, og tiente siden under bemeldte Herre/ mdtil bettende.
Da fandt hand forst Leylighed at giore Alvor deraf; Thi Aar 1518.
var hand med i Stokholms Beleyring/ faa og i det ulykkelige Slag ved
Brende-Kirke/ hvor hans crldre Broder Knud Skram / og mange
flere Adels Mcend/ som stode i det fremmerste Geled/ omkomme.
Efter delte forste Forsog kom hand med Resten af Kong Christians
Folk hiem / og holt paa sin Fcrderne Gaard Urup/ Skifte med sine
tvende Syster-Meend z Zver Dyre og Korstds Hardenberg. Saa
snart hand havde bragt den Sag til Endelighed/ reed hand atter med
tvende Heste t-l Herr Henrich Goye/ og tiente under hans Banncer
i neste Ferde/ som Kong Christiern forre i Sverrig/ Aar 1520. Det*
te Tog lykkedes bedre end forrige, da den Danste Felt - Herre Otto
Krumpen paa St. Sebastians Aften nedlagde Herr Steen Sture og
det meeste af den Svcnste Magt/ ved Bovefund / hvor Peder Skram
holdt sig fom en Mand. Ligeledes lagde hand strap derpaa SEre ind
ved Slaget i Tyvede-Skov. Der fik vel mange Danste deres BaneSaar, i det de stormede til en Braadc/ fo!n Svensken havde hugget
for sig. Men de trcrngde igiennem og sioge Frenden fuldkomrmn ud
ved en haard Fegtning, i hvilken Peder Skkams venstre Skulder
blev saaret af en Piil , saa at Arret blev meget kiendeligt til hans
Dobs dag. Nestfolgenbe Langfredag/ stod det llore Slag for Opfall,
hvormeer end ioooo Svenske Bonder dleve drceole, dog ey uden at
vcerge sig mandelig, saa ar og den Danste Felt-Herre Otto Krumpen
med mange flere navnkundige Mcenb d-r fatte Livet til. Herr Mo
gens Gyldenstierne blev stutt med en Piil i sit Laar z faa hand halv
besvimet knap blev hengende paa sin Hest. Denne reddede Peder
Skram/ som w at z Svenste vare bemoyede med at fore ham hen til
en Side. Een af disse stak Skram igler nem Livet/ da de andre toge
Flugten/ og Gylvenstiern blev hiulpen til rette. Ikke ntindre var hand
med udi Srokholms anden Beleirinq, indtil staden blev opgiven og
denne haarde Krig fuldtudet ved det bekiendte Stokholmste Bloodbad,
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for hvilket Peder Skram, saavel som stere, siunes at have have en bib
lig Afffye, thi ftrax efter finder, jeg at hand tocg sin Forlov fra Kongens
HoffmesterHerr Henrich Goye, hvilken hand hidindtil havde fulgt med
tvende Heste, som sor er meldt.
Saa snart der fandtes Leylighed til at soae Krigs -Tieneste paa
nye, forsemte Peder Skram sig ikke, nemlig i Aaret 1524. da den undvigede Kong Christ. IL Tilhængere vcrgrede sig ved at opgive Kiodenhavn for Kong Frid. I. hvilken af den samtlige Jydffe Adel var ble«
vm hyldet i Vrborg, og smdeles afBiffoppcrne fik et vist Antall Folk
til Hiew. Blam disse var Peder Skrån;, paa Biffop Owe Bilde af
Aarhuus hans vegne med nogle Heste, og hialp af al sin Evne til bemeld
te Hoved-Stads Indtagelse, hvilken kostede ham tvende Saar i sin
Arm, men den som gav ham dem, stotte hand strax igienncm Livet med
sit Glavind. Saa snart Kiobenhavn var opgiven, og Peder S kran;
herte at Erke-Bisp Christopher i Bremen sogte Krigs folk til at dempe
sine uroelige Undersaarters Opror med, drog hand derhen, gjorde god
Tieneste, og kom efter velforrettct Sag tilbage. Da hand stråledes
havde giort Krigs-Tieneste under tvende Biffopper, fik hand Lyst og
Leyli hed til ak tiene den tredie af samme Stand, nemlig Churforste og
Erke-Bisp Albert afMayntz, en i Reformations Historien meget rmrkvcerdig Herre. Der hen dcoog hand tillige med Herr Knud Henrichsen
afKlagerup, og hratp at dcrmpe de oprorffe Bonder, afhvilke 90000.
siges atvcrre omkomne. Sidst bemeldte Erke Bisp årede og lonnede
ham rigelig, da hand var meget vel fornoyet med hans Tierreste. Hvor
lang samme har vceret, vides ikke. Aar 1531. da Kong Christ. IL var
indfalden i Norge, blev Peder Skram atter brugt som en duelig Mand
af sin egen Herre, Kong Frid. L som horte Rogtet om hans Begiarlighed efter Knzs Tieneste paa fremmede Stcrder, og derfor selv vidste at
bruge han; hiemme. Det so-n jeg herved finder merke ligst, er, at Skram
nu forlod Landjorden, og gav sig til Soes. Kongen wm kiendte hans
Tapperhed og Forstand, betroede ham, uden Tvivl i Mangel afnogen
bedre Admiral, etAntall Orlogs-Skibe, og det hand selv forte, heed
Nogelen. P a det c nye Element var vor Hklt ey nrindre lykkelig i sine
Giernmgcr end.tilforn. Udi den Havn Bofftoe ved Marstraud, fik
hand spyer paa Kong Christians Skibe, hvilke handopsogte og fandt
Palme-
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Palme Sondag , under Iersoe ved Tonsberg. Torsdagen derefter
greb hand dem an, og tilredde dem saaledes, at de ey kunde udrette deres
Erende, hvilket var at belegge Aggers-Huus til Vands, ligesom det til
Lands allerede var beleyret afden undvigte Konge. Denne fandt stort
Tilhceng i Norge og wngstede Mogens Gyldenftiern Slots-Herre paa
Aggershuus saaledes, at hand hoylig trcengtetilden Forstcerkning af
Mandffab, Krud og anden Fomodenhrd, som Skram undsatte ham
med. Til Lands ville vor Helt vel ogsaa forføge at sverkke det fiendtlige
Parthie, men fandr sig alt for svag paa Mandffab, hvorfor hand noyedes med at falde her og der i Land, og Brand - ffatte sin Herres Fien*
der, eller utroe Undersaatter, for hvilken Brandffatt hand giorde Kon
gens Rentmeester Herr Anders Glob rigrig Regnffab, og fik Qvittering
som endnu er tilovers. Da hand kort efter Paaffe lob til Kiobenhavn
med sine Skibe, og berettede Kongen alle Omstændigheder, blev beslut
tet at antnge sig Norges Forsvar med mere Alvorlighed, og altsaa at
sende didhen, ey allene ald den Danffe Soe Magt, som kunde bringes
tilveye, meli ogiaa endeel Skibe,som Hansee-Stcedcrne laante Kongen
til Hiclp. Denne Tallrige Flode torde man ey betroe Peder Skram,
som var alt for ung Soe,Mand, dog den som i hans Sted blev AdmiralGeneral og alting, siunces det endnu mindre, nemlig Knud Gylden«
stiern, som allerede var ndvalt, dog ey viet, Biffop til Odense. Under
hannem stod Peder Skram, og førte sit forrige Skib Noggelen. Ved
denne Flodes Ankomst, gik Kong Christ, il. Haab over styre, saa at hand
begyndte en venlig Forhandling med bemeldte halv-gerstlige General.
Denne, som eyvidste hvorvidt, ellerpaahva^ for Vilkaar hand torde
indlade sig i flige Tractarer, maatte først hente ncrrmere Bcffeed fra
Kongen sin Herre, og udvaldte til det Erende Peder Skram, uden
tvivl fordi hand vidste Mandens Skiensomhed og Forstand i StatsSagcr, var ey mindre end hans Tapperhed at lide paa. Dog blev med
ham tillige sendt en anden Herre, navnlig Wrlcken Stede. De reiste
igiennem Sverrig med al Hast, og fandt Kong Frid. i. paa Gunderslof
i Stevens-Herret. Saa snart Skram havde regtet sit Erende, og faaet
ffriftlig saavel som muntdlig Giensvar af Kongen, begav hand sig paa
Veyen tilbage, men kom med sin første Beffeed ey lcrnger end til Hel
singør, thî der naaede hand Kongens 8ecrerà Axel Zuul, med den
forandrede Ordre, at Knud Gyldenstiern ikke maatte indlade sig i no
gen
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gen venlig Tractat med Kong Christ, rnen hannem fiendtlig angribe , uden saa var, at hand ville give stg paa Naade og Unaade. Her af stut
tes / at den forste Befalning har lydet gandffe anderledes, og varet
saadan, fom Knud Gyldenstiern alt for dristig giettede sig til at den
ville blive. Dog dct kunde ikke undffylde ham, thi hand fik hverken den
forste eller sidste Ordre at ste, forend det var for sildig, da hand, alle
rede og uden at oppebie Sendebudenes Tilbagekomst/ havde tilstaaet
Kong Christ, det som man siden ikke ville vcrre ham gestcrndig/ nemlig
sikker Leyde. Denne Accord ville Knud Gyldenstiern have Skram til
at underffrive med, faasnart hand var ankommen. Men hand var alt
for klog dertil, og protesterede meget mere mod alt det som var ffeet,
fremvisende det hand havde i Lommen, nemlig en Befalning, fom lydde
gandffe anderledes, hvilket Gyldenstiern selv tilstod, og dermed friede
Skram / som undskyldte sig for Kongen og Rigens Raad, paaKiobenhavns Raadhuus. Lige saadant Vidnesbyrd om sinTrocffab og fuld*
komne Lydighed i ak efterleve sin Konges givne Befalning, fik hand lcenge derefter, nemlig anno 1542. da samme Sag paa offentirg Herredag
blev lagt Knud Gyldenstiern, fom den gang var en afsatt Biffop, til
Last.
Efter Hoylovlig Kong Frid. i. Dod/ indfandt sig Peder Skram
hos hans Son Kong Christ. Hl. i Kolding, hvor hand og flere afden Jydffe Adel fvore den unge Herre Hnldffabs'Eed/ saa og strap vusté Virk
ning deraf; Thi da Grev Christopher afOldenborg/ med de Lübeckers
Hielp, var indfalden i Fyen, og havde oprort Allmuen til at holde den
gamle Kong Christians Partisse, og hente ham afFcengflct for at fette
ham paa Thronen igien/ saa var Peder Skram ey feen til at indfinde jig
idet store Feldt Slag som blev holdet paa Orebierg ved Assens/ hvor
Erke Biffop Gustav Trolle/ og mange store Herrer satte Livet til. Dette kostede vores mandige Helt meget Blod; thi hand fik i Hovedet og
andensteds, ey mindre end syv Saar, font alle holdtes for ulivis eller dodelige. Men hand, som havde endnu meget ulevet og ugiort; lod sig
fore til Odense, hvor hand i Jomfrue Anna Nielsdaattcrs Huus blev
vel eurerct. Imidlertid var hand bleven betcenkt paa at gifte sig med
I omfrue Elsebe Krabbe, Hr. Tygge Krabbe til Bustrup og Frue Anna
Rosencranz deres Daatter. I dette LEgteffab blev Peder Skram Fa
der til atten Bom, nemlig syv Sonner og elleve Dotere : AfSonnerne
sindes ingen navnkundig uden Chriften skram, fom faldt for Feendens
Q
Svcerd
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Svcrrd paa Guldborg Enge/ Aar 1566. ben 12. Julii, Peder Skram,
som samme Aar då PÑÑ Laugholm 60125. Nov. (*) og Niels Skram,
som havde Frue OirKenRosenerands, og beboede stn Fcederne Gaard
Urup Aar 1598/ da hand loed opbygge et Taarn og Vaabenhuus ved
Birk Kirke. Af Dotterne vides disse : Margreta Skram føbe ugifcet/
Birgitta Skram, Herr Peder Tottes til Baltinggaard / Anna Skram,
Herr Henning Oiöes til Kiklstrup/ Karen Skram, Herr LanàBrockenhufes til Bmngstrup 0g Egkffow. Johanna Skram, Herr Hans
Langes til Bregniug og Kicrrgaard, Elfebe Skram, Herr Ove Bildes,
Oliva Skram, Herr Johann vues til Gt'kdsholM.
Ret lcrnge fik Peder Skram ey Forlov at blive hiemme hos sin unge
Brud/ thi Fcederne-Landets Tilstand udkrcevede hans Tieneste, og det
var hans Sag/ hvor hand kunde komme til Slags. Kong Christian
overlagde med ham, hvorledes man ffulde dempe de Lybeckers SeeMagt/ som idelig styrkede Greven og den afsatte Konges Parthie. Men
gode Raad vare her dyre/ efterdi Fienden havde KiobenhavN/ og tillige
de bedste Kongelige Orlogs Skibe i sin Vold. Det gode Venffad imel
lem Kong Christian og hans Naboe Kong Geste iSverrig, ffaffede
Raad mod dette Uraad / og sidstbemeldte Konge fandtes villig til at
laane sine Skibe/ men undffyldte tillige/ at hand ikke havde en Admi
ral (**) hvilken man selv maatte see sig om. Nu, at man t Dannemark
hell?r ingen Overflodighed har havt af Admiraler paa de Tider / flu ttes
ey allene afdet som tilforn er meldet/ i Anledning af den Norske Krig/
mea ogsaa deraf/ at Peder Skram, fein ellers af Ungdom op/ havde
fulgt Krigen til Lands/ baade inden og uden for Dannemark/ maatte
nu for Allvor vise at hand var et amphibium, og det med ald onffelig
Lykke. Efter den Gvenffe Konges Indbydelse/ reed han Anno 1535,
med fem H-ste op til Stockholm/ og da hand havde ladet de la an te i<5.
Orlogs Skibeudtackleog bemande/ scylede hand derfra til Gulland.
Her samlede hand sig en storre Flodt/ bß Henrich Rofencrantz, Lehnsmand paa bemeldte Gulland/ havde ffaffet ham ftm Skibe/ Hertug Al
bert af Preussen sendt ham ligesaa mange/ og nogle Jydffc Bisper/
samt
(*) Disse tv'nde Sonner udelades af P.Joh. Refenio som i sin Fortale til Kong-Wald. Jydsse Lov/
ellers temmelig ve! splkufer de Skrammers Sliest^Reaiñer.

(**) Totius autem claílis fu b Gothlandiam in unum collechc furamus PrT fe élus erat Petrus Skranilriius, Eqves Danus. Nam Guftavo ipío indicante, non habuij him Svecia , qvi idoncns eilet ut
claffi præficetetur, qvare Skrammius, rogatu Regis., hoc muneris acceptans, in Sveciam commearat, relióla apud fratrem Tuchonein Crabbam , nova nupta, qvum recentis conjugii gaudia
▼ixfemeílripercepiífet. Nie. CragiiHiíL ChriíL III. p. yz.
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samt andre afAdelen bragt iligemaade nogle Orlogs - kibe og Jagter
til Veye. Endnu opbragte hand 4 Hollandffe Skibe, som vare Rigers
Frender, og bemandede dem med sit Folk, saa hans Flode blev endelig
37 store og smaae Skibe sterk. Derimod havde den oprerffe Grev Chri
stopher af Oldenborg ladet udruste den rette Danffe Flode ved Kiebenhavn, hvilken foreenede sig med deLybffe, Rostokffe, Stralsundffe og
fl^re HanleStcrders smaaeFloder,og mette Peder Skram under Born
holm. Der k0!N det 9. Junii til et Seeflag, i hvilket Peder Skram
mist 74. Mand paa sit Skib, men brachte den fiendtlige Admiral, adspredde hans Flode og fik fuldkommen Seyervinding, ffient ham ikke
gaves T id til at fortfette den, som hand havde onffet, efterdi hand
fik Kongelig Bcfalning at style med sin Flode til det lille Belt, og hin
dre F-enden, som ville giere en nye Landgang. Siden kom hand til
Slags med9.LybffeSkibe, som handbemcrstrede sigallesammen, og
fik got Bytte, skient Mandskabet sterste deels undflyede paa Baade, og
kom til Sielland, hvordet afde Kongelige blev flaget. Derpaa belag
de hand de tvende Slotte Corsoer og Tranekcer, vandt dem fra Grevens
Parthie, og satte Laalland, Langeland, Falster og Moen i Brandffatt, hvormed hand paa nye fik sin Flode provianteret og fortørnet.
Strap efter St. Hansdag, da Kiebenhavn til Lands blev beleyret
afben Kongelige Armee, fik Skram Befalning at in flutte den ligeledes
til Vands, og forhindre Hanst-Stirdernes Flode at giore dein nogen
Undstetning. Dette udrettede Skram ret troelig, saa lcrnge hand kunde
vore sig, og var hand ey ved en farlig BieíTure bleven nodet til at forlade
Floden, da maattede Beleyrede allerede for Vinter have givet Byen
op ; Thi som den Lubffe Flode ved Mortensdags Tiid kom og ville flaae
sig iqieunem, med adffillige Proviant Skibe, da giorde de Beleyrede
et Udfald^ deres Hielpere til Hielv. Her kom Peder Skram i Knibe,
men holt sig vel, og forsvarede sin Post som en Mand, dog blev hand
tillige ffutt i tø venstre Been med et dobbelt Hagelod, saa hand neste
Dag maatte forlade Floden, og begive sig hen i Leyren til Hans Kongel.
Majest. fom sorgede meget for denne troe Tieneres Skade, og ved sin
egen Chirurgum, Mcesttr Michel, lod ham curere. Saa snart Fienden fik Nyß om, at Peder Skram var ffutt, fik hand Mood til at forfege
tøi Lykke paa nye. Den Preußiffe Anural Johan Preen, som imiblertiid havde Commando over den foreenede Flode, blev strap angreben,
og da hand ragede paa Grund under Dragee, fik Fienden Forlov at bryO 2
de
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Le igiennemog udfore fit Forsett til de Beleyredes store Hielp." Kongen, fom horte dette/ gik hen i Telten til den singe Skram og sagde:
tHúi øøit/ GUD bedre mig at du varsi ikke der, dadenUlykke
nok var bleven afvcrrget. Siden fik Michel Brockenhuus Aloden i
Befalning, indtil Skram kom sig faa vidt, at hand kunde kaste den ene
Krykke/ da hand atter indfandt sig paa sit Amiral-Skib. Men som det
var allerede efter Junl, nedde Vinteren ham til at foge sit Vinterleye
lige over for, i Landscrone; Zmidlertiid ville hand ikke vcrre orkelos og
foretog sig paa Kongens Befalning, at beleire med sit Mandstab Orekraags-Slot, hvor Cronborg nu er. Til denne Festning at bestyde,
lod hand sit grove Skytt fore fra Skibene/ og brugte det faa vel, at
Grevens Commendant/ Henrich Barschund, inden faae Uger maatte
give sig.^ Mod Foraaret fik hand Kongelig Befalning, atter at indfinde
sig paa sin Post, paa Reden for Kiobenhavn/ efterdi man spurte/ aren
nye Fjendtlig Undfttning var i vente. Hand giorde sit bedste med at
ise sig ud asLands Crone Havn. Men som Isen var endnu tyk, faldt
det ham umueligt at komme ud/ forend vor Frue Dag i Faste. Hertil
brugte hand stort og besvcrrligtArbeyd, i saadan Kuld, at Herr Ulrich
Peritz froos ihiel inden Borde hos ham. Da hand omsider flap ud,
lov hand hen under den Femerste Side/0g optog der i6. Skibe,som stub
le have vceret ti! Kiobenhavn med Proviant. Philippi Jacobi Dag
lagde hand sig igien for bemeldte Residentz Stad, og blev der liagende
indtil Byen blev opgiven. Paa denne og anden troe Tieneste stionnede
hans Herrre fuldkommelig, og crrede ham frem for ankre ved sin Cronings Fest/ da Skram og nogle fleere bleve stagne til Riddere / hvorved
Kongen brugte disse Ord, da hand kom til Peder Skram : Du dyreba
re Helt est vel vcerd ar flaue ril Ridder ; Eaa blev hand og kort efter
forlemet med Helsingborg i Skaane. Derhos forblev hand i sit
Amirals Embed / og gik ofte selv til Soes / at rense de Danste Faervande for Soerovere. Een gang var hand i saadant Erende udlobén med et
åb, kaldet Svanen, og da havde hand ncrr fat sit kostbare Liv til;
thi under Stevns Klint overfalt ham faa haard ©tenn / at hand maat
te lade alle sine Waste Kappe, og omsider foge Frysning med nogle
fleere i sin Skibs Baad. Denne sorte ham noget ncrr tik Landet,
men der blev den af en stor Balge kastet omkuld, føa en Deel af
dem dersore med ham, druknede , dog var Guds synderlige Forsiun
over hum, thi en ån Balge kastede hamop paa Strandbredden, og
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dåden tredie Belge kom, forat tage ham med sig ud iglen, havde hand
den Besindighed/ at drage sin Daggert af Skeden, og stikke den betime
lig i Sandet,saa han kunde holde sig derved,indtil Soen var udloden.
Som Peder Skram for havde vcrret sendt til Gverrlg at agere
Amiral, saa blev hand en anden gang sendt did at gi ore Generals
Tieneste ti! Lands. Anledningen var den Borgerlige Kriig, opvakt
ved en Bonde, navnlig Niels Tacke. Denne tillige med sieere uroelige Hoveder, som satte sig op mod deres Herre Kong Goste, fik et
stort Trllob af Almuens Folk, som var Adelen vreed. De toge ilde
af Sted, fircdeeles i Smaalandene, hvor Herregaardene allevegne
bleve indtagne og plyndrede, ja mangen Adels-Mand ihielsiagen for
sin Bord Ende. Koug Boste skrev sin Venjog Naboe t Dannemark
til om Undsetning, hvilken ham og strax blev tilsendt, under Peder
Skrå,ms Anforstl. Kongen forcerede Skram sin egen Ride-Hest, og
bad ham sanke overald Dannemark de Krigsfolk fom ham siuntcs
dueligst hertil.
Dette ffeede i en Hast, og af Adelen toog hand
med sig, som Anforere, Byrge uiffiand til Glimminge, Tage
Tot og Jacob Mauridfen. Da de komme inden Sverrigs Grendser,
motte dem Hr. Laurids Sige fen Rigens Marskal k Grev Peder Bra
he , Hr. Ture Trolle, Hr. Börge Nielien, Hr. Johan Turefen,
Hr. Greife Olfen, og Hr. Årved Trolle, Mkd dkt Folk de havde sänket.
Alle disse havde ved Rogke fatter saadanHoyagtelse fin* Peder Skram,
at de betroede ham som Anforere ril at giore Anstalt. Smaalande
ne vare den gang giorde saa blaatte for alle Levnets Midler, at beg
ge Armeerne sidde stor Mangel paa alle fornodne Ting, og fik i lang
Tiid intet uden Vand at drikke. Da Tacke horte, man ville til at
tage saa alvorlig imod ham, holt hand ey Food, men flyede lcrnger
og lcrnger op i Landet. Dog satte man efter ham, og nedlagde i
mange smaa Tceminger et og andet Parti, scrrdeeles eet under hans
Lieutenant ved Navn Lille Niels, som ellers var floor nok, og hav
de ser Ta'er paa hver Food. Denne blev lagt paa Stelle, med fleere af hans Lige. Mod Vinteren begav Peder Skram sig hiem iglen,
efter at de Svenske hoyllg havde betakket sig for hans Hicelp, og
meente nu nok paa egen Haand at blive ferdtg med Niels Tacke,
ffiont denne Skalk forflcerkede sig vaa nye, og floog mange af sin
Konges Fogeder ihicrl, hvorover Kong Chriflian folgende Sommer
anden gang maatte sende Htelpe-Tropper, men da finder jeg ey
at Skram har vceret Mkd.
Oz
Da
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Da Kong Christian Aar 1548- lood sin Son, Printz Fridrich,
hylde til Norges Rige, blev udredet en startelig Flode, hvilken for
tes af Peder Skram som Amiral. Hand havde med sig nogle af de
fornemmeste Riddere i Dannemark, hvis Navne jcg ved denne Leylighed vil anfore / esterdie de ikke ncrvnes enten af Hvitfeld eller Refenio. Anthonius Bryske til LñNgesoe , Rigens Cantzler , Byrge
Ulfíland til Glimminge, som Printzens Skenk, Otto Brahe til
Knndstrup, som Marffalk/ Axel Brahe til Krogholm / Claus Bilde
til Lungsgaard, Knud Rud tit Vedbye / Marells Tidemand, Mo
gens Krabbe, Claus Daae til Raunftrup, Peder Rud til Vogn sirup.
Da Peder Skram begyndte at crides , og uden Tvivl at fole
noget til de mange fatiguer og Saar, fom hanbi sin Ungdoms Tiid
havde hentet baade uden og indenlands , stient hans udenlandste
Bedrifter og Lidelser ey synderlig ere blevne bekiendte, saa trettedes
hand omsider ved sit Amirals« Embed , og bad Kongen om sin Af«
steed, den hand og endelig sik i Naade / Aar 155s. Dog varede den
Hvile ikkun 8. Aar. Thi da den Svenske Felde gik an, iAaret 1563.
ôg Amiralen Jacob Brockenhuus, tillige med nogle Orlogs Skibe
kort derefter var tagen af de Svenste under Bornholnr, saa savne
des den ganlle Skram. Kong Fridrich forstrev ham til sig iKiobenhavn,> og overtalte ham til at antage sig paa nye sit Fcedrene-Lands
Tieneste. Herved vegrede hand sig ikke, uansect dcn hoye Alderdom
vel havde tilladt ham det. Floden sik hand strap satt i beherig
Stand / saa og forsterket med 6 Lybste Skibe, saa Hand i alt blev
33 Orlogs-Seylere stork. Dermed lob Hand den 5. Aua. i Soen,
for at ôpsoge sin Fiende, den Svenste Amira! Bagge (*). Denne
roog
(*) Denne var en Danff Mand, som ñf Misfonwyelse gik iSvenff Lüneste ester E. M. L$t¡
Beretning Ker. dank L. VI. P- 286,
Hunc Ammiraldi jam pridem Svecus honore
Ornaran : qvod confiliis ufuqve valeret
Plurimum, & audaci fpeélaret ad ardua motu.
Venerat a noftris olini regionibus, hifce
In terris natus, qva fefe HaHandia ripis
Objicit, ac lato profpecrat in æqvora curfu.
Is Chriftiano igitui cum operam fideniqvc Monarch«
Obtulerit, cuperetqve aliqvo tum forfan haberi
Cenferiqve loco, rebus præeife marinis,
Non ita jam generis celeber fplendore, repulfam
Pertulit. Ad Svecos igitur cum forte profe&us
Eilet, à his opera ihidiumqve fidemqve probaifet,
Goftao placuit - - -
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toøg Flugten faa snart hand faae vor Flode, og seylede for Vinden
i en heel Dogn. Peder Skram var ey feen at giere jagt efter ham,
og naaede ham endelig den il Sept, imellem Gulland ogModelfleen.
Der floges de den gandffe Dag. Under Amiralen.Frantz Bilde til
Soedolm blev drå, tillige med mange flecre brave Mcrnd. Pe
der Skrams eget Amiral r Skib, kaldet Fortuna, blev faa forffudt,
at det neppe kunde holde Soen, og inden Borde mistede hand de tvende
Riddere Eske Brock og Jens Juni til Alsted/ men selv fik hand ingen
Skade, og.'indlagde en herlig Seyer, da hans Fiende maakte røm
me Soen og det Danffe Farevand blev fati i Sikkerhed. Da dette
Tog var vel endet, blev denne gamle Helt nodet til at tage Afskeed
fra Floden paa nye, og begive sig til Laugholins Slot, fom hand
den Did havde i Forlehning. Dog, her blev hand ikke heller i Fred,
thi fam hand i sin Ungdom havde sogt Krigen, maaffee med alt for
floor Begærlighed, faa søgte Krigen omsider ham, i hvor hand var.
Amiral og General havde hand leenge siden vcrret. Nu maatke hand
agere Commendant, og forsvare bemeldte Slott Laugholrn efter
Muelighed i adskillige fiendtlige Anlob, ffiont Byen og Ladegaarden
blev afbrendt. For flrig og anden t'roe Tieneste, blev ham denne
Forlehnmgs aarlige Afgift af Kongen ffienket, ligesonr hans Mayeflcet gierne faae denne venerable gamle Mand ofte hos sig i Kiebenhavn, hvor Hoffet og Byen havde al den Hoyagtelse for ham, som
hans store Fortienesier udkrcevede. Det Aar 1566 var uden Tvivl
eet af de sørgeligste for denne gode gamle Herre, da hand i det sam
me mistede tvende af sine Sønner, Chriften og Peder Skram, den
første ved Fiendens Haand, den anden ved Straa-Dod, som tilforn
er meldet.
Ao. 1573. den 8- Martii blev ham hans kicere Hustrue, Frue
Elfebe Krabbe ved Døden berøvet. Siden den Did faldt Alder
dommen ham daabelt tung 1 faa hand for Alvor lcengkes efter et
bedre Liv. Hand forlood Laugholm, og begav sig til sin Fcvderne
Gaard Urup 1 Jylland, hvilken hand med stattesig ^Bygning havde
ladet forbedre, fom den og fees endnu at vcrre eet as de stiønneste
HcrreScrder i Dannemark. Her fuldendte hand de øvrige Aar af
et langvarigt og ligesaa priisvcerdigt Levnet, da Gud kaldede ham ril
sig, Aar 1581. den ii. Julii, altfaa i hans Alders 9vende og der ever
5 Maa-
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5 Mññneder. Hans faa vel som hans Frues Lüg bleve begravede i

Stedets Sogne-Kirke kaldet Birck.
Hvad Hr. Peder Skrams Personlige Character angaaer , da
finnes det at have vceret ey alleene den faa tit beviiste Tapperhed,
Troeffab og Iver for sitFcrdernelands Ticrneste, men ogsaa enStrceben efter Borgerlig Retfcrrdighed og et upaaanket Rogte , thi da hand,
faa vel i ben Norske lom siden i den saakaldte Grev Christofs Krig
oppebar mange Penge, og satte snart een, snart den anden Provintz
i Brandffatt, ja endffiont dette skeede paa enTiid da Landet ey end
nu havde nogen vis Herre, saa enhvcer toog for sig selv, efter som
hand var stcrck og snedig til, ville denne Mand dog aldrig mage det saa
at man skulle beskylde ham for Egennottighed. Thi jeg finder at hand
for alle oppebaarne Penge har giort rigtig Regenffab og noye forsiuner sig med Ovitteringer, forn udvise at al hans oppeborsel er bleven rig
tig anvendt til Floden og anden Hans Mayst. Treneste. Angaaende
denne Mands Religion, da viser Tuden at hand var fod Papist og bode
Protestant, dog findes ikke noget scrrdeeles om hans Overgang fra Pavedommet. At samme ey er ffeet ret tidlig eller under KongFrid. l.
Regiering,fluttes deraf,at hand tiente den Aarhusijke Biffop Owe Bilde
med nogle Heste, saa og siden tvende udenlandske Herrer af samme
Stand, og alksaa uden Tvivl har vcrreten nidkicrr Tilhængere af him
Kirkes Geistlige, indtil hvcrr Mand i disse Riger fik Oynene nogen
lunde oplukke. Den Gravffrift som findes over ham og hans Frue i be
meldte Birk - Kirke, er efter de Tiiders eenfoldige og almindelige Formu
lar saaledes lydende:
Her ligger begrafven erlig oc velbyrdig Mand, Herr Peder Schram til
Urop, Ridder, fom udi fin Thidhafver veret 4. Kongers Admeral udi
Oefter oc Wefter Soen, Mod Rigens Eiender, oc döde Aar 1581. then
II. Dag Julii. Med fin kiere Huftru, erlig oc velbyrdig Frue Elfabe
Krabbe, fom var Tygge Krabbes Daatter af Buftrup, oc döde paa Lauholm Aar 1578. then 8. Martii. Gud gifve dennenfibaade med alle
throe Chriftne en giedelig Opftandeife paa den yderfte Dag.
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Zronlan
Forfattet af
M. W.

i GUD i den nerftforbigangne Vinter har beviift Grönlands
Indbyggere en meget stor Naade, nemlig, at de fire EvanHellster ere blevne oversatte udi det Gronlandffe Sprog, og
trykte udi det Kongel. Wäysenhuus, saa at Gronlamderne
nu kunde lerse GULs hellige Ord paa deres eget Maal, hvilken Herlig
hed dette Sprog vel aldrig tillóme har havt, faa kand dette Arbeide
ogsaaansees foren uforvisnelig Frugt af Hans Kongelige Majestcrts
Gudelige Omhu for disse blinde Hedningers Oplysning, og for en
gandffe nye Prove af den Velsignelse, med hvilken GUD kroner
saa hoypriselig en Nidkierhed for sin Mre og sit Riges Udbredelse.
Overscetteren er den retsindige og flittige GUds Mand Herr Poul
Egkde, forhen Miifionarius udi Grönland, nu GUds Ords Tiener ved
Hell-Geiftes Hospital her i Staden, hvilken har baade havt Leylighed og
Nemme til at fatte det Gronlandffe Sprog saa vel som nogen af de
indfodde, saasom hand udi sin forste Ungdom var kommen til Grön
land a. 1721./ da hans Fader hoycrrvcrrdige Superintendent Herr Hans
Egede var reift derhen for at plante GUds Meenighed i det Land,
og denne Hans Son, i de Aar da man allerbest fatter Sprog er
R
bleven
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bleven tillige med sine Sodskende tilholdet og tilvandt at tale og hore
mere Grönlands end Danff: da hand var voxen til, blev hand vel
sendt hid til Kiobenhavn for at absolvere sine studia ved Skolen og
Univeriitætet, men inden faae Aars Forlob er hand atter bleven
sendt til Grönland soin Miífionarius, og der forblevet fra Aar 1724.
til 1740., hvor hand deels har vcrret sin Herr Faders Medarbeydere
ved der Colonie Gothaab, deels ogsaa med meget kiendelig GUds
Bisiand plantet den Menighed, som fremspirer ved Chriftianshaabs
Colonie, hvilken GUD frenideles naadeligen vilde forege og opholde
indtil Verdens Ende! Begge Steds har hand vcrret anseet endog
så« af Gronlcrnderne selv ikke allene som den der forstod Sproget,
men end og som ben, der udi Svrogget havde sterre Accuratefle og
Veltalenhed, end de selv, hvis Moders Maal det var.
Da nit saaledes dette Sprog er blevet et af dem, i hvilke vor
HErres ZEsu Navn, hvorudi, allene os bor at blive salige, paakal
des og bekiendes, og et af dem, i hvilke Hans Kongelige Majestæts
naadige Regiering og Omhyggelighed for sine Undersaatters Velfcerd
prises, saa mener jeg at det er ogsaa vcerd ar anstille en almindelig
Betragtning over dets Natur, og den Forfficrl, derer imellem dette
Sprog og andre, om hvilke jeg har kundet faae nogen Kundssab.
At jeg nogenlunde kand vcrre i Stand til at anstille flig en Be
tragtning, dertil har bemeldte Herr Poul Egede hiulpet mig, ved
at laane- mig den Grammatica oa det Lexicon, som hand har for
fattet over dette Sprog, hvilke Boger ogsaa af hans Herr Fader
bruges til de Studioforum Undervilsning, fem præpareres her i
Staden til den Grsnlandste Million. Man kand vel tcenke, at det
maae voere ec vanffeligt Arbeide at giere den ferste Grammatica og
Lexicon udi et Sprog, fom aldrig fer har vidst af fliae Ting at sigt,
da det er tungt ac lcece et Sprog, endogsaa, naar manhar en Gram
matica og Lexicon til at lcere det af, men dette Arbeyde bliver
endnu tungere, naar Sprogets Nuur og BeEaffmhider saa meget
frernmed og anderledes end de Sprog ere som bruges i Europa.
Du er formodentlig ikke saa snart at vente, at denne Grammatica og
Lexicon kand ved Trykken blive publiceret, saasom ingen lcttelig
drister
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drister sig til at giere denne Bekostning , hvor det er symsiunligt,
at Exemplarierne ikke kunde blive afsatte ; Men dog kand detvelvcere,
at een eller anden her udi vores Fcederneland er begierlig at vide,
hvorledes dette Sprog er beffaffen: hvilken Kundskab ogsaa maaffee
i ftenltiden kand give nogen Oplysning om den Grsnlandffe Gations
Oprindelse.

Det er vist, at det heele Menniskelige Kisns Forftedre ere blevne i Syndfloden bevarede udi den efter GUds Befalning af Noah
bygte Ark/ og at da Syndfloden var til Ende/ ere de saavel som de
umcelende Creaturer udgang ne af Arken og ned aft Ararats Bierg,
men paa hvad Mande de og Dyrene ere udbredede over alt i Verden,
det er efter sta mange hundrede ja tusinde Aars Forlob iîke at op
dage: saasom den eneste Scribent, paa hvilken man i dette stykke
kand forlade sig nemlig Mosts, ikke om alle nu varende Nationer har
givet omstanddig Forklaring. Det er ogsaa vist/ at da Mennistene
b.gyndte at bygge det Babyloniske Taarn, saa havde de alle ctTungemaal og forstode hverandres Sprog/ og at den Forffiel, som end
nu er og bliver paa de adstillige Svrog i Verden, har sin forste Op
rindelse fra Babel, og har givet Babel dette sit Navn, ihvorvel
samme Forsticrl daglig foreges, formedelst adffillige Aarsager; Men
paa hvad Vcy et hvert Sproq er kommet til det Land, hvor det nu
bruges, er ikke allene ligesaa tungt at forklare som hvorledes Indbyg
gerne ere komne did, men endstu vansteligere.
Da den Verdens Part, som kaldes America
ikke varet Ind
byggerne Synden i Europa bekiendt eller af dem beseglet uden paa
halvtredie hundrede Aar, og dog da den blev opdaget af Chriftophoro
Columbo blev fundet vel bebygt og fuld af Menneffer, hvilke dog
maa have deres Oprindelse af Noce Ark, og faaet deres Sprog fra
Babel, saa er det fornodent, at de maa vcere komne didhen enten fra
Euroqa eller fta Afia : Har der fra Syndfloden af varet ligesaa stort
Skillerom imellem Europa og America som der nu er, da Spanien,
Norge og Irland, som ere de narmcste Europæiffe Lande til Ame
rica ere langt nok derfra beliggende, saa er det ikke vel trodigt, at
America er bleven bebygt af Europæiske Coionier. Meningen kand
R 2
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sige, om der ikke kand have ligget faste Lande elleryer imellem, som
kand vcrre forgangne ved Jordstelv, Vandflod eller andre GUds
Domme.

Deterosikkebekiendthvor ncer de Der og Lande, som ligge ester
for Kamzdaiia den esterligste Provitttz af nerre Tartarie naarr til
den vestre deel af America, hvor der maaffee kand sindes lidet eller
intet Skillerum; men at der Senden for America ligge Her og
faste Lande som ikkun ved smule Sunde'ere ffilte derfra, det er vel
bekiendt; hvor ncer disse igien naaer til de Lande og år, som ligge
Senden og Asten for Java, Timor og de MolukkifFe A er er atter
ubekiendt: Den beremmelige lcrrde Philologus Adrianus Relandus
har giort en meget curieux Difiertation de lingvis Americanis, som
er den XIL af hans tilsammen udgivne Diílertationer, hvorudi hand
har denne meget rimelige og troelige Gisning §. XI. at Mennesker
og Dyr i norre America ere komne af norre Afia, og t sondre Ame
rica af sondre Afia : Denne Tanke kunde meget bestyrkes, hvis man
havde noget neyagtigere Kundffab om Sprogene, saavel udi Ame
rica fom udi forbemeldte Deele af Afia, hvortil denne larde Mand
har givet meget god Anledning baade udi bemeldte Differtation og i
den ncestforegaaende, som handler de lingvis infularum orientalium»
Og til at videre fortstette denne Slutning kand ogsaa ncervcrrende
min liden Afhandling giore nogen Ti neste, i hvor ringe den end
bliver.
Hverken Grönland ey heller Norre America har faaet sit Sprog
eller sine nu vcrrende Indbyggere fra Island; thi baade Grönland
og Norre America har vcrret bebygt og afMenneffer bebo tt forend
Island blev beboet: hvilket meget tilforlåligen kand tiendes deraf,
at da Islands for sie Indbyggere Ingulf a. 870. satte sig need ril at
doe paa den store Ae, fandt band hverken Mennesker derpaa, ey hel
ler noa-t Tegn til, at Menncffer for havde der havt deres Boellg.
Torf. Hitt. Norv. P. il. i. 2. Dttn da et bundrede Aar derefter Rode
Ene omtrent 982. forte sit Colonie til Grönland, sankt hand og
hans Folgc stab allerede andre Indbyggere i Lauder fer sig, isterpaa
den vestre Side, hvor nu de Dcmffe Colonier ere beliggende, hvilke
Indbyg-
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Indbyggere de kaldte Skrælinger, som stttlde vcere et foragteligt Navn,
enten i den Bemærkelse, at de ffulde vcere flette Striidsmcrnd eller
frygtagtige Folk/ eller fordi de pleyede med stort Skraal at komme til
Le Norskes Skibe/ etter fordi de flakke omkring og have ingen visse
Boepcrle. Thi Skroltt betyder paa Jslandff vagationem, og Gren«
lcrnderne ere vagabundi. Herr Poul Egede fortceller i fît Léxico
ved det Ord Karalek en indfod GrMlcrnder: Gaaledes sige de,
at De ere kaldte aside Chrisine, som i fordum Did have beboet
deres Land: det maae uden Tvivl vcrre det samme Ord fem Skræ
linger, hvilket Gronlcmdeme hermed vilde sige og ikke kunde pronnnciere, sññsom i det Gronlandffe Svrog intet Ord begyndes af
to/ langt mindre af tre Confonantet/ hvorfore de udi dette Ord har
udelukt det forste Bogstav s, og imellem det andet Bogstav Log det
tredie Ksat en Vocal nemlig A. saa er ud af Skræling bleven Karalek.
Af dette Ord og det Ord Okaufek Tale / som deriveres af Okak
Tungt/ er sanunensat Karalit - okaufiet d. e.paa Er^nlandss; thi
Gronlcenderne holde ikke det Ord Karalek for noget Skieldsord. De
ville selv gierne kaldes og kalde Folk af deres egen Nation innuk, hvilket
Ord betyder et Menneffe, da de anseer sig selv for at vcrre Menniffer x«t é£oxw, men da andre Folk ikke kunde tilstaae Lem herudi no
gen Prærogativ, saa küttd det ikke ansees for, et Ord/ der diüingverer
denne Nation fra andre.

Forbencrvnte rode Erics Son Leif opdagede det Land i Norre
America, som hand kaldte Viinland/ fordi Hand der havde fundet
Viintrceer, enten det maae have vceret vilde Viinranker etter'Ribstrceer, hvis Frugt man vleyer ogsaa paa Dansk at kalde Viinbcer,
etter det har vceret Vedbende- Havde Leif fort den hele Colonie til
Viinland, som hans Fader havde plantet! Grönland/ saa havde hand
forbedret deres Tilstand meget i henseende til deres Boepcel. Men
da hand opdagede dette Land/ saa fandt hand ogsaa der Indbyggere,
hvicke de Norffe ligeledes kald te Skrælinger: dette ffeede omtrent anno
IOOO. Torf. in Viinland.
Dm Tud harvceret til at det Islandske etter gamle Norske Sprog
har vceret brugt udi den ostre Deel af Grönland og i endeel af den
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vestre, hvilke begge Egne har vcrret temmelig vel peuplerd)c af Zslandste og Norste Folk, saa at i Oster^Bsygden vare 190. Boyder
og i Vester Boygden 90, som Torfæus anforer Bevris for Grönl.

ret saa mange Familier. Men uagtet at de Norste saaledes har
boet i Grönland hos Landets gamle Indbyggere henved 400 Aar,
saa cr der dog neppeligen noget Fodspor af det Islandske Sprog at
finde udi det Gronlandste, hvilket maa vcrret kommet deels deraf, at
disse Sprog ere af saa gandste adstillig Natur, at de ikke vel kunde
beblandes med hverandre, deels ogsaa at formodentlig de Norske har
havt saare lidet med de indfodde Grönländer at bejulle, men ladet
sig noye nred den Omgængelse de kunde have med hverandre indbyr
des, og med den Handel de kunde have med Norge og Island.

Om det Gronlandste har nogen Overeensstemmelse med noget
af de Tartariste kunde man da best sttonne paa, dersom man havde
saa meget Kundskab omet hvcrt af de Tartariste Sprog, som Herr
Egedes Grammatica og Lexicon giver 0M dkt Gronlandste.

Det er troeligere, at den Nation, fra hvilken Gronlcrnderne ere
komne, kand have forandret sit Sprog end Gronlcrnderne selv. Thi
disse have hverken kündet foretage sig noget Tog udaf dette Land til
andre Lande, ey heller ved Giftermaal med andre Nationer eller
Handel forandre deres Sprog, saasom de boe i saadan en Verdens
Afkrog, som ingen misundte dem, og hvor de ikke engang kunde faae
at vide, at der vare andre og bedre Lande til i Verden end deres Land
er. Ved Tidens Lcengde pleyer Sprogene ofte at forandres meget,
i scrr hvor der intet strives eller streven lcrses; men den Prove, som
det Gronlandste Sprog har udstaaet, da det ikke er beblandet med
det Norste, gier det temmelig troeligt, at det ikke heller ved de Ta
lendes U agksomhed og Skiodesloshed maae vcrre forandret, i scrr
da det for sig selv ikke kand taale nogen Feyl i Udtalen, at saa snart
som man scetter tonum paa en anden Stavelse end den stulde vcrre,
eller et Bogstav i stceden for det andet, saa er Ordets hele Bemcrrkelse forandret, ja man taler ofte tvertimod det man vilde sige.
Uagtsomhed og Skiodesloshed gior Sprogene lettere end de vare,
den
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ten borttager terminationes perfonarum in verbis og cafuum in no
minibus, og overalt formindsker Reglernes Tal, men derimod er det
Grenlandsse Sprog et af de allerregulaireste som kand vcere til, hvor
baade numerorum og cafuum og perfonarum Forandringer og charaéteres sññ neyagtig forekommer som i noget andet Sprog , og til
alle disse Forandringer, saavelsom og naar noget viger fra Reglerne,
kand gives gandsse fuldkommen Nailon, intet som kand giere et Sprog
tungt fattes i det Grenlandsse, og intet findes derndi som kand giere
et Sprog let, uden det allene, at der hverken i Nominibus eller kronominibus eller verbis er noget diferimen generis, MkN de kte alle
generis omnis,

Zmellem Grenlcrnderne og Indbyggerne i Canada eller ny
Frankrige, som ligger tvert over for dem paa det faste Land i Ame
rica er der nogen Lughed i henseende til begges Vcrftn og Lcvemaade , nemlig Indbyggerne i Canada have ingen Love, ingen øvrig
hed, ingen Prester, som Baron Lahontan fortcrller i sin ReyftbcssrivAse T. i. p. 249. saa og T. 2. p. 98 og 102. og dog leve de indbyr
des saa, at de iagttage ald Billighed imod hverandre, de hverken
kives eller flaaes eller stickler fra hverandre, etter bagtale hverandre,
item pag. 98. Saaleñes er det og med Grenlcrnderne, de hverken
have øvrighed eller Prester, hverken Guds Ord ey heller af Mennessen givne Love, og dog iagttage de med ald Find de bemeldte og
fleere Pligter imod hinanden, og give dermed et tydeligt Exempcl
paa det, fom Apostelen bruger til Beviis paa, at der er en naturlig
Guds Kundskab og en naturlig Lov til: efterdi Hedningene fom ik
ke have Lov, giöre af Naturen nogle Lovens Gierninger, da ere
de famme , dog de ikke have Loven, dem felv en Lov. Rom. II.
14. thi hverken LErbodighed for Guds aabenbarede Villie ey heller
Frygt for den straffende Ovrighed holder dem fra onde Gierninger,
men alleene den naturlige Kundssab om deres Pligter. Indbygger
ne i Canada bruge intet Salt, kunde ogsaa ikke taale at fmage det,
som Lahontan fortcrller J. c. p. 99. Grenlcrnderne bruge ogsaa for
sig selv intet Salt i deres egen Huusholdning, dog spise de gierne
den af Dansse Folk tillavede Mad, i feer Bred og Smer, endssiont
Coloniemes Kokke bruge Salt til at lave deres Mad. Indbyggerne
iCa-
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i Canada have aldeles intet SkîcëgV Hvor udi' ingen Nation iUrropa
er dem liig: De Gronlandsse Mandfolk ere herudi dem hverken aldeles
lige ey heller gandffe ulige; thi de have gandffe lidet og tyndt Haar
paa Hagen, som aldrig bliver längere end i det hoyeste en Tomme,
og saaledes maa vel ogsaa somme Folkes i Tartariet Bessaffenhed
vcere: Les Tarrares tant Nagayens que CzeremiiTes ont tres pen de
poil au menton siger Jean Strays i sine Voyages pag. i68- Sññ findks
der ogsaa i Norre America i det ringeste een Nation nemlia de Mozeemieks, sont baade have langt Haar og tykt Skicra. Men om
end Indbyggerne i Canada og Gronlcenderne ere hverandre temme
lig lige i disse Stykker, og saaledes maaffee kunde vcere komne aset
Land i Tartariet, saa ere de dog aldeles ikke afeen Nation ; Thi den
Forssicrl, som er imellem begges Sprog/ er faa stor og åndelig,
at den ikke kand have sin Oprindelse af Tidens Lcengde, men er i
Sprogenes egen Natur. Fra den store Flod Misfifippiog indtilttudfons Bay ere der ikkun to Hoved-Sprog i Brug/ nemlig det Algonkinisse og det Huromsse, fom Lahontan fortæller Tom. ii.’p. 36,
som ogsaa har sat en llden Efterretning om Grammatica og en Glo
sebog angaaende begge Sprog ved Enden af Tom. il men i Hen
seende til begge Deele er der meget stor Forssiel imellem disse og det
Gro-ilandsse Sprog. Saa er ver ogsaa aldeles ingen Liighed imel
lem de Europceisse Sprog, som bruges i de ncermcst imod America
beliggende Lande, som det Cambrisse / det Jrlandssc, det Jslandffe og det Finmarkisse og imellem det Gronlandsse: hvilket er meget
kiendeligt enten man anseer Grammaticam eller man anseer Gloser
ne; thi beqge disse Deele maa man agte paa, naar man vil betragte
adssillige Sprogers Cognation f. E. det dansse Sprog og det Island
sse Sprog komme ncrr ovcreens med hverandre, dog meere i Hen
seende til Gloserne end i Henseende til Grammaticam, det Dansse
og Engelsse Sprog ere ogsaa meget ncrr beflcegtede, dog endnu mee
re i Henseende til Grammaticam end til Gloserne.
Den forste Ting / som Grammatica handler om, ere Bogsta
verne. Den Kunst at ssrive have Gronlcrnderne ikke vidst forend de
lcerte den af Hr. Superintendent Egede og Hr. Poul Egede og deres
Efterfolgere og Collegis, hvilke have holdt det tienligere at vcrnne
dem
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dem til Le Bogstaver, 'som vi bruge til at strive Latin / end dem vi
bruge til at strive Danst, og saaledes er allereede baade AFCedet og
Lutheri Catechismus med en Deel Bonner og paa pedes og Riim ud
satte 18 Psalmer/ og nu tilstdst ogsaa de fire Evangelister trykte.
Jmidlertiid er dog ved Gronlcendernes Bogstaver noget besynderligt,
nemlig at de Bogstaver C, D eg F aldeles ikke ere ti! i det Gronlandste Sprog, H forekommer ikkun 14re Interjectionibus, men ikke i
andre Ord/ den Lyd som X og Z har, forekommer sommestceds
midt i Ordet/ hvor de to Confonanter k$ og ts findes/ men det vil
de dog ikke stikke sig / om man paa saadanne Står strev x eller z,
saavel for pronunciationené fbni for derivationen^ Skyld; ti)i k og
s, og ligeledes t og s horer ikke til een / men til adstillige Stavelser:
Herudi ere alle Europceiste Sprog LetGronlandste ulige, saasom de
har og bruger allesammen disse Bogstaver, ja somme af dem har disse
Bogstavers Lyd paa fleere end een Maade/ saasom LetSlavoniste
Sprog, har ikke allene z> men sammensætter ogsaa dette Bogstav
med andre fibilantibus, sa a at Lyden bliver desstcrrkere.
I det
Cambriste Sprog bruges der ikke alleene F, men ogsaa Ff og Ph,
hvilke de indfodde endogså- ^rdenes Begyndelse kunde pronunciere saaledes r at de kunde hore nogen Forstiel paa Lyden: I Henseen
de til den Afpiration H er der og stor Forstiel imellem detGronlandste Sprog og det udi Canada brugelige Huroniste. Thi da Gronlcenderne saa got som aldeles intet H bruger, saa bruger Huronerne
det i de allersteeste Ord: presque tous les mots (des Hurons) ont
des Aspirations l’H devant être prononcée le plus qu’il eft possible,
fem Lcchontan fortceller i sine Mémoires T. il p. 218. Men at det Bog
stav F ikke bruges i LetGronlandste Sprog,derudi ligner dette det Finmste i Europa, og en heel Deel Sprog i America. I det Huroniste
Sprog ere der flet ingen literæ labialeshverkenb eller feller m ellerp/aa
de kunde tale foruden at behove at lukke deres Lceber sammen, og dog
stal det viere et behageligt og vellydende Sprog, som Lahontan mel
der T. IL p. 217. men det er dem umueligt at leere franst eller andre
Sprog hvor labiales bruges.
Ister hvad det Bogstav F anlan
ger / da bruges det ikke udi noget Sprog i Canada. Je ne fçache
point, siger hand, qu’ aucune langue fauvage de Canada ait de F.
Tom. II. p. 219. Ja endogsaa i den sondre Deel afAmerica bruger
S
Ind-
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Indbyggerne i Brasilien det Bogstav F ikke. Thi forbemeldte Adr.
Relandus anforcr af Jof. d’ Anchieta Grammat. Braiil. at i dette
Sprog bruges de Bogstaver
L, s,t Z aldeles ikke, og Rpronuncieres ikke dobbelt: i foranfort DiiT, p. 179. En anden Ting er
ogsaa meget mcrrkelig ved Bogstaverne t det Gronlandste Sprog,
nemlig denne, at der findes i heele Sproget ikke noget Ord som be
gyndes med to eller fleere Consonanter, hvorfore det vil falde dem
meget tungt, endogsaa at udsige i deres nye Overstrttelse saadanne
Ord som Chriftus, Prophet, Stater &c. men de nsdes til at ftktte
en Lyd som et Schva mobile imellem flige Consonanter: hvilket vel
kand have nogen Liighed med det Hchraiste Sprog, luen aldeles rkke
med de fleeste Europcriste; thi baade i det Grcrkiste og Latinste,Danste,
Slavoniste, Finniste og andre Sprog forckonnner i Ordenes Begyn
delse flige sammensatte Consonanter i Mangfoldighed, som bl, br,
cl, cr, dr, fl, fr, gi, gn, gr, mn, pi, pn, pr, fc, fl, fm, ft,
ftr &c. Men det Hungariste Sprog alleene kommer derudi overeens med det Gronlandste saasom ogsaa paa Hungarist intet Ord
begynder med to eller flere Consonanter, uden te alkene som ere ud
as det Latinste eller andre fremmede Sprog laante og antagne i Brug,
ja endogsaa de selvsamme frenlmede Ord giere Hungarerne beqvemmere til deres pronunciation ved at serete en Vocal foran eller imel
lem flige Consonanter: Den berommelige lcerde Mand Matth. Bel
giver denne Regel derom: Vox apud Húngaros duas ab initio habens
confonas peregrina eft. Meletem, de peregrinitate Lingvæ Hungar.
Mifceii. Berolin. p. 198. og dette Raad leerer vel ogsaa Nacuren
Grsntcenderne at bruge.
Gronleenderne bruge ingen articulum hverken for eller efter Or
det / hvorudi deres Sprog ko>nmer overeens med det Latinste, men
ikke m d de fleeste andre Sprog i Europa, ey heller med det Hun
gariste , som har sine tre Artikler indefinitum Az, definitum Ez,
demonftrativum AMAZ.
Gronleenderne have vel noale Adjetiva men meget faa, siasom de exprimere adjeétivum v'd at fiette i stcrden derfor 3 perf.
præteriti, ¡bin f- E. erngufek aupillartok en r^dAande nemlig aupillar-
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pillartok er præteritum verbi aupillarpok er rØt>. At Gronltknderne
fætter adjeétivum bagefter fubftantivum, derudi kommer det Hebraiste
og Cambriste Sprog overeens med deres, men det Danste og Tydste in
genlunde.
Gronlcendeme bruge hverken i fubftantivis eller adjeétivis ey
helleri pronominibus eller verbis nogen Forstiel PÑÑ genus mafc. fænu
eller neutrum: herudi differeret* deres Sprog fra de fleefte i Europa saavel fom fra de fleeste Orientaliste. Disse 3 genera bruges i Lñtin,Gr(kkist,
Slüvonist, Jslandst og andre Sprog mafc. fæm. og commune i det
Canibriste og Irlandske og commune og neutrum t Danst og'Engelst;
Men herudi komcr det Finniste, Tyrkiste,Persiste,saa og atter detHungariste Sprog overeens med det Gronlandste,og maastee ikke mange el
lers; Saaledes siger Franc. Foris Otrokocfi : Genera grammaticorum
per fexus diftinétionem nulla agnofcimus : Origg. Hungar. P. I. p. 317.
SorbetueWteMatth.Belius taler saaledks derom:Genus in lingvaHungarica nullum,idque in nominibus cum fubftantivis tum adjectivis, qvod
inidiomatibus Europæ fecus eft : — - fallor an iftud eft aliqvid qvod
vix in alio idiomate facile reperias, tantum vero ab eft, ut confun
dat lingvam, ut ornet etiam faciatque expeditiorem, ibid. p. 21Ó.
Det hand siger, at det ingen ufuldkommenhed er udi et Sprog, at
derer ingen Forstiel paa genera, det visser Fornuften at vcere sandt;
Thi da Mennister derfor have Mcrle og Tale, at de kunde give hver
andre deres Meening tilkiende, saa kand fligt Oiemed gierne naaes
foruden differentia generum, hvilken gier Sprogene meget tunge
re, men flet ikke hielper Forstanden, og hvortil man af Fornuften
ikke kand give nogen Raifon f. E. Fornuften kand ikke sige, hvorfor
oculus er generis mafculini og auris fæminini, hvorfor menfa er
femininum og orbis mafculinum, Hvorfor domus er fem. og pa
ries mafculinum, hvorfor aqvila er fem. og paffer mafculin. saa jeg
Vilde sige at differentia generum henhore ti! det Babyloniste TaarnByggeries Straf, dersom den ikke ogsaa fandtes i det Hebraiste
Sprog: Men har end baade det Hungariste og det Gronlandste
Sprog i dette Stykkes noget Fortrin og Lethed frem for mange andre,
saa ere dog begge i mangfoldige, andre Ting meget vansteligere end
andre Sprog.
S 2
Gron-
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Grsnlcenderne har baade i nominibus, pronominibus og ver
bis tre numeros, nemlig fingularem , dualem og pluralem, hvorudi de meeft komme overeens med det Grcrkiffe og Slavoniffe Sprog,
dog udi det Slavoniffe ^bruges ogsaa dualis naar der tales om tre
eller fire, og druges forst pluralis, naar der tales om fem eller flere.
Thi omendffiont der ogsaa bruges dualis i det Hebraiffe og i det
Cambriffe, faa forekommer den dog ikkun om saadanne Ting, som
af Naturen eller Kunsten ere parrede, som Hcrnder og Handffer,
Fodder og Skoe. I det Latinffe, Danffe og andre Sprog kand
MÑN meget vel nojes, og hielpe sig med to numeris. DM tre nu
merorum formation er i det Gronlandffe Sprog meget adskillig/
hvorfor ogsaa
Egede i sin Grammatica har indbefattet alle diste
Forandringer i viste Regler, eftersom Forffl'ellen dependerer deels
af terminatione diverfa lingularis numeri, dttls af euphonia f. E.
at i et Ord ikke bliver for haarde eller for mange eller for faae Conso
nanter.

Piur.
Sing.
Dual.
nuiet
nuiek
Nuia en Skye
tullukek
tullukek
Tullugak en Ravn
ullorirfet
ullorirfek
uiloriak en Stierne
tumit
tumik
Turne et Fodspor
pilluk
pillut og pilluit.
Pillo et Blad
Hvad Cafus anlanger / da have Gronlcrnderne vel ikke sieere, som
have egne Terminationer end som Genitivum, hvilken ante confonantem endes paaB, oa ante vocalem paaM; som: ñf Iglo et Huus/
Iglub torkfub Husets Indgang/ tullukam irfa Ravnens Oie, og
vocativum, som endes paa a eller na; men Dativus, Accufativus og
Ablativi (som her ere ligesaamange og adfftllige som i det Hungariffe
Sprog) blive giorte ved at sirtte particulas infeparabiles til Enden
af Ordet/ lige paa saadan en Maade, som det ffeer i der Hungari
ffe Sprog: f. E. mut betyder motum ad locum som: killagmut til
Himmelen: til pluralia skettes nut som : innugnut til Folket, me og
»e betyder in loco, som kiliagme i Himmelen, nunarne paa Jor
den.
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den. Mit og mik, nit og nik betyder af/ fra, med / formedelst/
Gut og ut bemcrrke ved/ onrkring, uden / inden, oven. Nut
betyder propter, f. E. nunamir af Jorden / fiellumit forrnedelst
Regnen / Signagut, ved stranden. Kongifiagut omkring ^al
fen / attorminut fordi den er brugt; Diste terrninationer ere vel
ikke de samme som sattes til Ordene 1 det Hwgariste Sprog for at
giore aceufativos og ablativos, men Maaden er bog den samme.
Jeg vi! ikke ansere alle de af M. Belio opregnede Hnngariske ablati
vos, men ikkun navne for Ercmpels Skyid disse aceufativos : varos
urbs, varosba in urbem., mezo campus, mezoben ¡n campum, Roka
vulpes, rokahoz ad vulpem; hvoraf ogsaa der er at kirnte at det som i
andre Sprog kaldes præpofidones kand hverken paa Hungarff eller
paa Gronlandst kaldes præpofidones, saasom det sattes bag efter
Ord, hvilket dog endelig ogsaa steer med somme præpositioner og
Med terminationibus adverbiorum localium t det Gradste Sprog!
Præpofidones ; sattes ogsaa bagefter nomina udi det Finmarkiste
Sprog, men blive dog Ord for sig selv.
Da Groånderne ingen diftinéta genera have / saa forstaaer
det sig af sig selv, at deres adjeétiva have ingen modonem.
Gradus comparationis have de ogsaa ikke paa saadan MññDe som
de fleeñeEuropaisteSprogfNemlig med at forandre terminationem pofitivi til comparativi og fuperlativi termination,fbm det steer i detLütilU
ste,Grakiste,Danste/ Cambriste og mange andre Sprog,men de bestrü
Ve disse Gradus ved at ligne Tingene med hinanden/ ligesom det skeer udi
detHebraisteSprog.F.E.iglomitangekou stirre end erHuuS/ligesorn
man vilde sige paa Latin: magnus præ domo. Saaledes bestride ogsaa
Slavonierne deres fuperiativum, men til comparativum have de en egen termination.

Er der end i detStykke nogen Liighed med detHebraisteSprog,saa
er der des^orreForstiel iHenseende til figuram nominum.Thi da der i det
Hebraist Sprog eregandste faae eller saa got som flet ingen compofita,
saa ere der r det Gronlandste mangfoldige og paa mange Maaderftmensatte nomina,ligesom i det Grcek'ste/Latinstt/Danste og andre Europcriste Sprog
Savik en Anw/ og Pifiok Wber,er sammensatfaviakS 3
fiak
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fiak en kfobt^-Niv, af Iglo et Huus og pekarpok haver / bliver, er
compofitum iglokatak den fom boer med i Huuset rc. ogtsaadanne
Compofitioner saavelsom og i derivationer bruger det Gronlandffe
Sprog faa scrrdeles neyagtig analogie, at naar man end gier et gandste
nyt og tilforne aldrig brugt Ord ved Compofition eller derivation, faa
forstaaer dog enhver Grsnlcrnder det, naar ikkun den rette analogie
ved sammes formation er bleven iagttaget. Hvorpaa der af Nedvendighed har maat gieres mange Prever, da Gronlcrndere stulde underviises i den Christelige Religion, og da Catechismus og Evangelisterne
stalde oversattes, hvor der forekom [aa mange Ting at exprimere med
Ord, fem vare Gronlcrnderne deels som blinde Hedninger, decls som
en Nation der fattedes mange til Livets Nytte hos andre Folk tienende
Sager, aldeles ubekiendte: hvilke de dog nu gandste vel forstaaer, thi
saadanne nye Ord indbefatter faasom en definition eller descriptions.
E- en Herre ncrvnes ved denne Bestrivelse : Den hvilken der skal be
vrists Lfdighed rc. dog har Hr. Superintendent Egede og Hr. Poul Egade havtgandste gode Raifons til at indfore eendeel Danste Ord f. E.
Gud, «ynd. Sender, Tolder, Skat rc. hvilke blive efterhaandcn saalkdes naturaliserede, at ikke alleene desom ereChrlstne, men
endog Hedninger forstaae dem; saa at vore Mifiionarii har i 24 Aar
indfort flere Danste Ord i det Grenlandste Sprog, end de gamle Nor
ste i heele 400 Aar, i hvilke de har levet i Grönland.
Der findes vel nogle nomina, som ere Radices eller Themata i det
Grenlandste Sprog, hvorafendogsaa verba deriveres, som af irfe et
ÇDye kand man derivere Irfigau hand seer paa, af okak en Tunge,
kand man derivere okailukpok hand taler; men i Almindelighed er
tertia perfona fingul. præten tis indicativi den Radix etter Thema, hvor«
frattaaVe alle modi, tempora, numeri, perfonæ i verbo og iligemaa«
de de fleeste nomina deriveres: hvorudi det Grenlandste Sprog har
stor Overeensstemmelst med det Hebraiste og dcm som ere sammes lingvæcognatæ. Ihvorvel nu de fleeste nomina ere verbalia, saa kand
dog afdem atter deriveres denominativa, og ligeledes cre der denomi
nativa , hvor Radix er et nornen, som: Kangermiokdensomerfra
det Land kangek d. e. fra Gothaab. Kangek betyder en Hoved
de, thi den peninsel hvor Gothaab ligger, seer et Hovedpandelmn no
gen-
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genlnnde liig. Groándome bruge i deres Sprog ligefaavel augmentativa som diminutiva/ hvilket ogsññ hos Italienerne er brugeligt ; Di
minutiva endes alle paa ngvoak, som: mattu en E>ØV/ mattungvoak
en liden D^r / augmenrativa endes paa rfoak, som: Tullugak en
Ravn/ Tullugarfoaken stor éxavN/ utokkak en gammel Mcmdutokkarfoak en ældgammel Mand. Onr denne terminatio diminutivorum har nogen Overensstemmelse meddetAlgonkinisse Sprog i Ca
nada kand jeg ikke tilfalde kicnde f thi der endes de paa ons som Lahontan
skriver s. E- agakouet en Dxe / agakouetons en liden Kxe i alim en
Hund / alimons en liden Hund. Iblant verbalia ere $ scer at nrcrrke
baade idetHebraisse/ Aravisse og andre Orientalisse Sprog / saaog i
det Hungarifte / de som bemcrrke den Sted eller det Redskab / hvormed
den Gierning sseer/ som verbum betyder / og diste have ogsaa i det
Gronlandsse deres visse og gandsse kiendelige formas, nemlig de som
betyder locum aétionis endes paa bik eller vik f. E. af ingipok ar ssdde/
kpmmer ingibik en Sted hvor man sidder / af neriok ar spise / konimcr nerivik en Sted hvor nran spiser. De som betyder inftrumen
tum aftionis endes paa aut eller ut ; som af uglimavok hand hugger/
kommer uglimaut en ^5xe.
3 Henseende til Numeralia har det Gronlandsse Sprog noget
gandsse sert og besynderligt / nemlig at numeri monadici ikke gaaer til
10 / ej heller decadici til ioo og disse til 1000 ; Men monadici gaaer ik
kun til Sex/ sioen har Grorrlcrnderne vel et Ord nl at beregne ti/ og et
til at betyde tydive eller en Anecs/men ikke fleereOrd til at betyde andre
Tall/ men dem bemcrrke de imb circumlocution. Denne Maade at
tcrlle er saavel for Europcrisse som for andre Americanisse Sprog ligesaa
fremmed/ som Ordene/ sombetyoe disse Tall/ ere fremmede.
Cardinalia
Ordinalia
ataufek een
fiuriek den forste.
marluk to
aipet den anden,
pingafut tre
pingaiuetben tredie.
íifíamat stre
fiflamærben sterde.
tellimat fem
tellimaetz dkN femte«
arbanger sex er bññdt cardinale og ordinale.
og
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ogfOiWtbtgOiW numeri monadici, og endes paa det Toll / som hoste
gamle blev kaldet numerus pcrfeéhis; Naar de skulle nLkvtteSyr> sige de
arbanget aipa føm de Vilde sigt alker senarius, og Otte kalde dk arbangetpingajuer, det er det tredie sex Tall. Ni har sit Navn af Ti tallet
og heder kollin ilioet det er: TiTallets Forlibere. Thi kollit he
der Ti : ungna er tydwe eller een tunees; de andre Tall sammensiette
devaamangeMaaderafforbcmelvte, saa heder 12 to gange sex, ig.
tregange sex, et Hundrede er fem Sneese, 2ootiømefe/ 400
tydwe-Zneese; hoyere gaaer Gronlcendernes Arithmetica ikke, hvor
for det bliver fornodent, at indfore de Danste Ord hundrede og tu
sinde.

De fleeste Europceiste Sprogs Numeralia komine af Latinen og
Grcekist i hvormeget de end ere forandrede i Lyden, som for E. det
Jslandste og Cambriste.

Men en meget stor Ferstiel imellem det Gronlandste og andre
Sprog er at kiende i pronominibus, af hvilke Perfonalia ere efterfolgende:
Sing.
Uanga jeg.
Iblit du.
Omal hand,

Dual.
Uaguk vi t0.
Illiplik I tO.
Okko de to.

Plural.
Hague vi mange,
lllipfe I mange.
Okko de mange m dual.

Forstiellen imellem disse og Enropcetste Sprogs pronomina er
strap at hore, men endogsaa komme de ikke overeens med andre Americaniste, som:
Sing.

Algonkinice :
Nir jeg
Kir du
Ouirhand

Virginice :
Neen
Ken
Noh vel nagum
Plural.
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Plural. Niraoueint de
Neenawun.
Kiraoua
3
Kenaau.
Kiraoueint 3 Og dl
- - Ouiraoua

Nalioh eller nagoh.

de

Af Pronominibus perfonalibus komme baade aftormativæ termina
tiones verborum og dm Forssiel som der er imellem numeros og per
tonas: og ligeledes ete fuffixa intet andet end terminationes prono
minum personalium. Suffixa nominum bett)be poíTeffive 0Z suffixa
verborum betyde peribnaliter : suffixa nominum ere enteil Pingu
iarium , dualium eller pluralium. Alle disse Omstændigheder ere
fha lige efter det Hebraiske Sprogs Natur, fom nogen Ting kand
vcere, undtagen at Hebrcrerne bruge samme fuffixa til dualia som til
pluralia: Af de vidtleftige Exempler som Herr Egedegiverpaadisse
mange flags fuffixa og deres Forandringer vil jeg ikkun ncevne fire:
Sing.
Nuna Land.
Mit
Nunagä.
Vores dual. Nunarpuk.
vores piur. Nunarput.

DuaL
Nunek to Lande.
Nuneka.
Nunaguk,
Nunagut,

Piur.
b^unet mange Lande
Nunaka.
Nunavuk.
Nunavut.

3 det Cambrisse Sprog ere der ogfaai fuffixa, som ligeledes ere
terminationes pronominum pcrfonalium, MkN dk flettes ikke ít (verba
og nomina, men alíen C til præpofitiones, og snaledes er denne Liigr
hed ikkun liden.
3 det Cara ibisse Svrog ere der ve! ogsaa visse Bogstaver/ som
scettes til Ordet for at betegne períbnam poffidentem, fan og i det
Brasilisse, men i begge disse Sprog flettes flige Bogstaver for ved og
ikke bag efter Ordet/ som er at kiende udaf de Exempler, som Re
tandus i bemeldte DilTertation anforer / nemlig / af det Caraibisse
Nari dens meus, Bari dens tuus, Lari dens ejus i af det Brastlisse
scan caput, cheacan caput meum, dec. am caput tuum, Yacan caput
filum, oreacan caput noitrum.
T

Men
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Men her er atter en ftor Liighed imellem Let Hungariffe og
Gronlandffe Sprog: Om de Hungariffe fuffixis fortceller M. Bel»
J. e. p. 221. at (lf pronominibus pofiesfivis enim meus, tied tuus, ove
ejus bruges ultimae lireræ til fuffixa, nemlig til dm forfte perfon M,
til den andenv, og til den tredie E, og disse scettes ikke allene til præpofitiones, nren og til verba og nomina, som: Kes culter, Kejem
culter meus,' Kefed culter tuus, Kefe culter ejus, Ker rogat, Kerem
ego rogo, Kered tu rogas. Keri ille rogat ; Fölött fuper, Fölöttem fu
per me, fölötted fuper te, Folótte fu per eo. Dkt Exempt!, font
hand har anfort til fuffixa verborum, er ikke rigtigt/ thi derudi har
hand confunderet fuffixa med afformativis, men ikke desmindre er
Sagen rigtig / at fuffixa ogsaa ftettes til verba ndi det Hungariffe
Sprog, hvilket kand kiendes af de Exempler, som findes i Otrokocfi
origg. Hung. P, I. p. ZII.

Bag efter fuffixa scettes paa Grenlandff de Stavelser/ som sva
re ti! de Latinffe præpofitioncr, hvorved skeer mange Forandringer,
f. E. om man vil scrtte den Stavelse mt som betyder af til det Ord
nunarput vores Land, som ftaaer med fuffixo primæ perfonæ plu
rali nominis fingu laris, saa bliver dkt nunautivnit afvores Land,
stetter man det til nunagut vores to Lande, bliver det nunautignit
af vores to Lande, scetter man det ti! nunavut vore mange Lan
de saa bliver det nunautivnit af vore mange Lande. HvUken^ormation er meget tungere end i dkt Hebraiffe/ hvor Præpofitiones fytteé
forved Ordet, og ere præfixa, og aldeles ingen Forandring giere udi
fuffixis.

Verbi Radix tertia perfona fing. præf. indicativi, ligesaa er det
og i det Hungariffe Sprog. Radix f. thema verboruum omnium
five primitiva fint five derivata eft tertia perfona præfent. fing, in
dicativi ; Drt haver nogen Overeensftemmelse med Hibraiffen, hvor
Radix er tertia perfona fing, præteriti : Men aldeles ikke med det
Canbriffe Sprog. Thi Lerer Radix nornen fubftantivum, quod
quidem nornen fubftantivum plerumque idem eft eum 3. perf. fing,
fut: indic. Men i det Cambriffe Sprog er tempus præfens ikke en
gang til, uden allene i verbo fubftantivo.
Verbum
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Verbum er enten pofitivum eller negativum. Pofitivum har
fem Conjugationev/ den I. endes paa kpok, 2. paa rpok. 3. paa pok
purum d. e. hvor der er en Vocal for ved pok, den 4. paa ok eller
vok. den 5. paa au.
Negativum endes paa ngilak.
Forma verborum negativa gror megen Forandring i de Irland
ske Verbis, men dog sirttes nota negationis for ved Verbum, og ikke
ind i Verbum selv/ som her ffeer i detGronlandffe; men herudi har
det Tyrkiffe Sprog nogen Liighed med Gronlandsk, saasom det scrtter notam negationis ind Midt imellem literas radicales og literas afformativas verbi.
Tempora i det Gronlandffe Sprog ere tre, nemlig: Præfens,
Præteritum og Futurum. Præteritum forandrer terminationem præfentis, saa det i 3. perf. fing. endes enten paa fok eller tok, hvilket
Herr Egede i sit Léxico noyagt g har i agt taget, at tegne ved et hvert
Verb um OlN Charaéterifiica præteriti er S. eller T.
Modi ere ser, nemlig: indicativus, interrogativus, imperativus,
permiflivus, conjunctivus, og infinitivus. Modus interrogativus en
des in præfenti paa pa, som : ermikpa tOCr hand sig ? imperativus er
to siags/ ei 11 de repræfenti, som : errniZit toe dig fe. sirar. en anden
de re poílhac futura, som errninna toe dig fe. in poñerum.
Numeri ere tre : Singularis, dualis og pluralis, f. E. Præfens in
dicativi (lf verbo Ermikpok hand toer sit Ansigt.

Plur.
Sing.
Dual.
Vi ermikpogut.
Vi to ermikpoguk.
Jeg ermikpunga.
3 ermikpofe.
3 to ermikpotik.
Du ermikpotit.
Dk ermikput.
De to ermikpuk.
Hand ermikpok.
Paflivum er ikke egentlig i det Gronlandffe Sprog, men circurnferiberes paa denne Maade, at for ved Verbum seettes for E. Lamnit
afnng, illingnit afdig, omunga af ham : og i Verbo i elv infereres den Stavelse fi eller ti, eftersom Characteriftica præteriti er enten S.
T 2
eller
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eller T. som omunga ermiiipok af ham toes hans Ansigt/ eller/ vor
der roet.
Men een afde allermrerkeligfte Ting i den Grenlandffe Gramma
tica ere verba compofita* Nemlig Verba kunde udi det Grønlandske
Sprog faae en ftor Forandring eller et mcrrkeligr Tillceg i deres fignification ved difte Bogstaver,som blive insererede imellem literas radicales
og aftbrmativas,og vifte Bogftñvcr cre tagne ndafandreVerbischvis fignification saaledes legges til det Verbi lignification fom paa denneMaade foreges, f. E. aulifariartorafuarpok hand skyndte sig og forud at
fiffe: hr komrne tilsammen difte 3. Verba: aulifarpok hand fiffer/
piartorpok farer hen ar giøre noget/ pinnefuarpok ffynd er sig at
giøre. Item : agglekkimarit beflit dig paa at ffrwe bedre : her
komme ogsaa tre Verba sammen, nemlrg aglekpok hand ffrwer eller
maler, pekipok hand giør bedre, pinniarpok hand beflitter sig paa*
Og deraf kommer det at Verba og nomina i det Grenlandffe Sprog
kunde indbefatte heele propofitiones og blive undertiden elleve, tolv eller
flere Stavelser lange. Herr Poul Egede opregner i sin Grammatica
66. flige epenthefes, som alle paa een eller anden Maade foreger eller
forandrer Verbi fignification, saa og af hvad for Verbis de have deres
Oprindelse, og Forandringerne, som for deres ffyld steer i alle fem
Conjugation^ > for Epempel:
Pleyer at giere.
Begynderår giere.
Gier noget forsi.
Kommer for at gå
Lader noget giere.
Gier ikkun.
Gier ncrften.
Formaaer at giere.
Gier meget*
Maaffee gier*
Skynder sig at gierer
Holder op at giere.
Lader som mangier.
Gier paa nye.

og Mighed med andre Sprog.

149

Gier med Fliid.
Gror ilde.
Er i Verk med at giore re. re.
Noaetliigt til disse Forandringer og tillagde Bemcerkelser er i det
Heöraiffe Sprog i Conjugationibus Piel, Hiphil og Hithpaë!,men end>
NU sierre Lilghcb tv der i de epenthefibus som sseeidet Tyrkisse Sprog,
hvor der ogsaa kand scettcs et eller andet Bogstav imellem Literas radir
cales øg afformativas, hvorved Verbum faner en Bmrerkelse, som det
ildender Bogstavs Tillceg ikke havde, f. Eat elske: naar
scettcs for ved mek sna det bliver ^*¿3- fewfchemek san betyder det at
elske hinanden/ scettes w tnuUem saa det bliver
fewinmek, ssn
betyder det at elfte sig silvsicettes den Stavelse imellem saa d et bliver
fewdurmek, saa betyder det at giAre ak man elfter; scettes xv
imellem, saa det lyder
fewmemek sna betyder det at ikke elfte,
men endnu den største Liighed er ogsaa herudi imellem det Hmrgnrrsse
og det Gronlandste Sprog, den forbemceldte ypperlige lcrrde Mand
Math. Belius forklarer det Hungarissc Sprogs Bessaffenged og Natur
i dette stykke saa tydelig og udforlig, at mig synes, jeg knnd ikke udelukke
noget afhans Ord, men man indforedem for at giere Sagen kydtlig:
Voces verborum (siger hand loe. c. p. 216.) f. fignificatio multum ¡na
fæeunditate diferepat ab Europaeis. Sic vox adiva gemina eil, qvarum alteram docendi caufaafiivum ■primum dicunt grammatici, eitque
ipfi Radix verbi adivi fi mpliciter fignificans, ut: Lat. videt, /rferibit,
tarty fervar, tamt docet : alteram activumfecundum vocant, qvæ adivi
primi fignificationem cum auget, tum varie determinat, ut nunc
mandative, nunc potentialiter fignificet. Sic ex adivo primo Latfit fe
cundum mandativum lattat mandat vel facit videre, & potentiale
lathatpoteft videre. Utrumque illud adivum aut ââ fignificat aut
indirecte, unde nova ejus divifio nafeitur, ut: lat videt, lattat videre
facit, ubi nullo rei feu perfonæ objedu verbi fignificatio terminatur:
aliud direflum qvod relate fcu determinate fignificat, & vel ad rem vel
ad perfonam refertur, ut: Latja videt hoc, illud, hunc, illum, 8c
videre poteft hoc, illud, hunc, iftum: unde patet qvam inufitata fit verborum Hungaricorum fignificatio. - - - Commit
tere autem haud poifumus qvin promamus id qvod maxime ftupenî 3
dum
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dum eit in verbis Htmgaricis : nimirum unum idemqve verbum fignificationes induit, certe fi ufus fermonis ferat induere poteft viginti,
triginta, imo qvinqvaginta, feptuaginta aut plane oétoginta.
Hand scatter til Epempel derpaa Verbum ver verberat med 80. Va
riationer : Afdette Tal er en heel deel ikke nye flags aétiva fecunda, men
de selvsamme aétiva fecunda med adskillige fulfixis ; thi hvad hand taler
om aétivis direÂis er ikke gandffe accurat, faasom det ikke kand giore et
nyt Verbum eller Oonjugation at der legges fuffixa dertil: dog er visseligen en stor Deel afdem som hand opregner rette activa fecunda. Men
i dette Stykke kand det Gronlandsse Sprog ikke allene agtes der Hungarisse liigt/ men endogsaa overgaae det meget. Thi det har daade flere
fuffixa og flere aétiva fecunda ; Afdisse allene opregner Herr Egede 66 ;
men dersom man ville ogsaa talle hvor lnange flags fuffixa der kunde
legges tih saa blev det ikke ved 8o, men kunde talles nogle 100/ som al
lerede staae anferte i Grammatica.

. 3 det Hungarisse Sprog / anseer velbemeldte Herr Lei disse aéti
va fecunda ikke for compofita ex diverfis verbis, men holder disse Til
lag for literas ferviles formativas, men Herr Egede anster dem i det
Gronlandsse for compofita, og forklarer om de fleste/ hvad for er Ver
bum det kl'/ hvis lignification er lagt til aétivi primi lignification, 0g
hvad for Bogstav eller Bogstaver deraf i hvert verbo fecundo ere beholdne; Maassee Hungarisse Grammatici kunde finde tetfammeideres Sprog/ derfom de faldt paa den Tanke; dog maassee det ikke lader
flg ikke saa demonftrativ viise i det Hungarisse Sprog/ hvor Radices ere
monofyllabicæ, som i det Gronlandsse, hvor de ere polyfyllabicæ;
men jeg kand ikke andet end ogsaa herudi admirare Herr Poul Egedes
Fliid og Ingenium.
Adverbia, conjunétiones, præpofitiones, interjectiones Cl*e t fret
Gronlandsse Sprog til deels heele og egne Ord/ som mane eller ta m ane
her/ fume hvorsomhelst / kamane, derinde/ jæ eller hi eya; tit
deels ete&eparticulæ eonncxæ, som dtN termination anga i det Ord
teikanga derfra, den termination unga t det Ord teikunga derhen,
den termination aunga i det Ord tamaunga herigiennem. Saa sattes
ogsaa
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ogsaa Gonjunftiones ved Enden af Ordet/ copulativæ ere lo og Tog,
som unnalo eller unnatog og hand : adverfativa er le som unnale men
hand.
Hvorledes præpofitiones sirttes ved Enden afOrdet har jeg tilfor»
ne melder om/ ved at tale om cafibus, og vrist der Hungariske Sprogs
Liighed med det Grenlandsse derudi. Udi det Hebraiske og udi det
Cambrisse Sprog er det vel og saaledes, at præpofitiones ere enten
hkkle Ord eller particulæ infeparabiles, men saadanne particles simes
i disse Sprog for ved Ordet og ikke bag efter.

Saa findes der da i hersseende til Grammaticam simre liden Over»
eensstemmelse imellem det Gronlandsse og de Europcrisse Sprog, und
tagen det Hungarrsse, og der ergandsse besynderligt eg mcrrkeligt, at just
i de Poster, hvorudi detHungarisse Sprog differerer fra de andre Europausse, derudr kommer det overecns med det Gronlandsse, nemlig:
ar intet Ord begyndes afro eller flere Conibnanter, at der er ingen Forssiel paa Genera, at der bruges iuffixa, og disse saavel fom aftbrmativa
verborum ere terminationes pronominum, at Radix erz. perf. præfentis, a t verba kand i deres Benicrrkelse fane et Tillcrg ved literas epentheticas, at præpofitiones sirttes til Enden af Ordet. Men heraf tor
jeg dog ingenlunde giere den Slutning, at det Hungarisse og Gronland
sse Sprog nogensinde harvcrret et og det samme, simsom der er alt for
stor Forssiel imellem Gloserne i begge disse Sprog, men ikkun det, at
de maa vcrre komne fra en Egn eller fra en deel i Verden, som jeg mener
at ssulle vcrre der store Tartarie. Den Nation, fom vi saavel som Tydsserne, Grcrkerne og Ztånrrne kalde Hungarer, kalder sig selv ikke
saaledes, ey heller kaldes de saa afderes ncrste Naboer ; Thi siovakerne
eller de 8iavisse Nationer, som boe imellem Hungarerne og rundt om
kring dem,kalder demsturi eller Ubri som Otrokocfi inelberOrigg.Hugg.
P. I. pag.155. og i den norre Deel afTartariet ssal findes en Nation af
samnie Navn og Sprog. Alexander Gwagninus taler saaledes derom in
defcriptioneMofcoviæ p. 167. edit.Frf. ióoo.jugra fJuhraRegio,cujus
incolæ Juhri vel Jugrici appellantur, ad oceanum feptentrionalem fita
eft, —eodemqve idiomate cum Hungaris loqvuntur, faa 0g p. 209,
fune ejusdem fermonis & Ioqvelæ præcifæ, nifi qvod addiderunt, ncftri
Hunga-
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Hungari aliqva vocabula ex Slavonico idiomate, earum rerum qvæ in
Scythia & Juhra non reperiuntur. Samme Efterretning giver ogsaa
Paulus Oderbornius in vita Johannis Bafilidæ 1.1, p. 244. Jugrii in ho
diernum diem idem cum Hungaris idioma ufurpant. PññHungñrist
kaldesen Hungarer Magyar, saalcdes ogsaa paa Tyrkist
magjar:
om dette Navn viiscr nogen cognation med den Mangiuri^e Nation i
store Tartarie hvis Bogstaver afgangne HerrProf. Bayer i Petersborg
har ladet stikke i Kaaber og indfort i Comment. Academ. Petropok
Tom. VI. kand jeg lige saa lidet sige som om samme Navn viser noget
Slegtskab med den Mingreii^e Nation / hvorom bemeldte Otrokocfi
an forer sin Gisning Origg. Hung. P. 1. p. 360. J det ringeste hindrer
Det intet/ at Mangiurmte striver fra overst til nederst paa Siden, og
derimod Hangarerne/ forend de antoge de Latinste Bogstaver, streve
deres egne Bogstaver som de andre Orientaliste Folk fra den hoyre til
den venstre Haand : Thi Mangiurem maae visteligen fordum have stre*
vet ligesaa, da det er kiendeligt, at deres Skrift er oprunden af de Sy"
riste Bogstaver.
Den anden Ting i hvilken adstillige Sprog kunde have nogen
Liighed med hinanden er Gloserne eller Ordene; men i henseende til
dem har det Gronlandste Sprog endnu mindre Overeensstemmelfe
med de i Europa bekiendte, end i henseende til Grammaticam ; I, g
har conferecí nogle hundrede Gronlandste Gloser med hvad for Europceiste Sprog jeg har kundet: og at jeg ogsaa kunde conferet dem
med de Cambriste/ Jrlandste og Bretagneste/ dertil har Hoy - Me
Herr Juüit^-Raad Grams Godhed hiulpet mig/ ved at laane mig
baade Grammaticas og Lexica til diste ellers iblant andre Nationer
lidet bekiendte Sprog. Ved at anstille flig en Sammenligning stal
man meest agte paa saadanne Verba, der betyde de Gierninger, som
et Menneste idelig gior, enten de ere naturales eller morales, Ele
menternes og dertil horende Tings Navne/ ftemdeles det Mennestelige
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skelige Legems Parters og de nitifl almindelige Dyrs og Fugles,'
saa og de umisteligste Rcdffabers og andre flige daglig forekommende
Tings Navne; thi da flige Ord i ethvert Sprog idcligen bruges,
saa kunde de ikke letteligen forgaae eller forandres; Afsaadanne Glo
ser har jeg udregnet nogle hundrede udaf det Gronlandske Léxico,
og siden lignet dermed Gloserne i andre Sprog, og i saadan com
paración i agt taget de fornodne Regler, at literæ unius organi, saa
og visse lingvales og dentales kunde omskiftes med hinanden, at
consonanternes Orden kand transponeres, og andre fleere, og med
alt dette har jeg sammenbragt et snare lidet Tal afsaadanne fom kun
de siges at vcere de Ord lige, tom have samme Bemcrrkelse i andre
Sprog, hvad som jeg paa den Maade har udfundet, er det som her
efter folger:
Ailorpok, hand soeder, paa Jrlandff betyder Allus Sveed.
Aifiaa, nok. Irai. allai.
Alla, en anden Gr. S.kkoç, Lat. alius, Cambr.alL
Alliegau, glceder sig. Gr. cryaXWa.
Ananak, Moder. Brafil.nenque, Ture. ana.
Angekou, stor. Hung. Nagy. Cambr. ang. breed.
Aperforpok, Dan. spsrger.
Areit, see 1 Chald. *nn.
Arkfeit, Haand / Gr.
Slav. Ruka.
AiTavok, Elsker. Turc. Sewmek. Algonkin. Sakia.?
Atatak, Fader. Turc. ata. Cambr. Tad. Hibern. atair.
Atorpok bruger. Lat. utor.
Aviok, henter. Hehr. K'an.
Auma, Mod. cognatæ fignific. Dan. LEmlNkr.
Erina, Maal fermo, cognatæ fignific. Gr.
Erkane, NErvcerelse. cognatæ fign. Hebr.mp occurrit.
Iglarpok, Leer. Gr. 7eÅ«w.

u
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lktu, Knald. Gr. %7wog.
Imak, Hav. Hebr. d\
Imek, Vand. Hebr.
Ingnek, Ild. lat. ignis.
Inne, Sted/ Kammer. Hung. Honnya.
Innuk, kt Menneffe. Pocomanice Vinak, Ebr. WK
Ifek, Rvg. Hebr. pyy.
Ituet, Bestkfader. Cambr. Taid.
Kallerpok, Tordner cognatæ fignif. ntptp.
Kalleripok, fyeter. Hung. Hall.
Kamaja, Arrighed. Hebr. non.
Kamipok, flukker. Hebr. rtiD.
Kejavok, grtkder. Irl. do caoid,
Keripok, fryser. Hebr. lip.
Kernektok, (ort.lat. niger.
Kefa, paadel stdfte. Hebr. yp.
Ketek, Ryg- Hung. Hat.
Kigut, en Tand. Malaice Kiki.
Killak, Himmelen, lat. cœlum.
Kirkfoviarfuk, en Falk. Gr. xlçxoç*
Kongifek, Hals/ Hung. Nyak. Ture. Unk.
Gutte, Draade. Lat. Gutta.
Kuannek. Dan. QvñNNk. Angelica Major.
Mato, kN Dor. Hebr. nns.
Meke, kN Hund. Norveg. Blkkt. Angl. Bitch.
Millek, en Plet. Turc. Pul.
Naga. Dan. Nky.
Nejorpok. Dan ev Ntkv. Germ. nahe.
Nenneraut, et Lys. Hebr. 12.
NeriTà Dan. Isl. Germ. Horn. Lat. Gornu. Cambr. corn. Hebr np.
Nerryok, crder/ cognatæ fignif. ntvrvr. Ncrrmg.
Niakok,

_ _ _ _ _ _ _ o¿ MWd med andre Sprog_ _ _ _ _ _ _ 155
Niakok, Hoved. Irland, cean.
Nipe, Rest. Gr. <P(tiVVI.
Nio, Fod. Slav.Noha.
Nuia, en Skye- Lat. Nubes.
Nutaks lat. novus. Dan. nye. Cambr. nexvgdd. Irl. nuag.
Orpik, etXViT. cognatæ fignif.
ramus, ftolo.
Pillo Dan. et Blñd/ vel Lev. Lat. folium. Gr, ssåsr.
Pifukpok, gaar. Ital. paifare.
Pook. Dan. Pose. Gall, poche.
Pue, en Byld. cognatæ fignif. pus lat.
Pe et, Eyendom. cognatæ fignif. Fcp.
Sebiak, en Hofte. Hung. Czomb.
Sekko, (Sevæv cognatæ fignific. lat. fica,
Sinne. Dan. SevN.
SiiTekpok, Ct haard. cognatæ fignif. faxum.
Takak, en Blod-Añre. Brafil. Tagica.
Tarajak, Salt, cognatæ fignif. tm^x^v.
Time, Legeme. Ture. Ten.
Uanga, jeg. Ture. ben.
Ucrrovoc, er gierrig. cognatæ fignif. avarus.
Unnuak, Nat. lat. nox.
Disse ere de faae Grenlandsse Ord/ i hvilke jeg har kundet finde
nogen Liighed med andre Sprog/ og disse samme ere dog saa vidtleftig sammcnsegte- og paa hvad Maade ssee kunde lignede med hver»
andre / at de samme Exempler noksom kunde viise f at det Gren
landsse Sprog haver saare liden Liighed i Gloser med de Europceisse
Sprog/ i hvad det kand have med et eller andet Tartariss Sprog:
og er da ald den Oplysning/ som ncecvcerende ringe Dilfertation kany

r?6 ^.^.Bêtcrnkmng om detGronl-Sprogs Oprindelse rcgive denm, at det Gronlandffe Sprog/ i hvorvel det er fremmed og
bruges af en upoleret Nation/ som ikke veed af Grammatica at sige,
dog har sin egen Grammaticam og sine Regler: Saa at ikke allene
det Öjemeed kand dermed naaes, som alle-Sprog have tilfås,
nemlig at et Menneffe kand give det andet sine Tanker tilkiende, men
og dette, som GUD under alle Nationer, men ikke alle Nationer bru«
ge og benytte sig af, nemlig at i det kand forkyndes Omvendelse og
Syndernes Forladelse i vor HErres JESU Navn. GUD lade
sin Aand arbeide med dem, som prcrdike hans Ord: Hand selv ud.
frie de arme Hedninger af Morkhedens Magt, og over
satte dem i sin Usselige Sons Rige.
AMEN.
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§. i.

en Uge ncrst for Paaste kalder man i Danst Tale, og i alle
tre Nordiste Kongeriger, med det Navn Dimmel Uge;
hvilket ogsaa forekommer i vore Kirke-Love, nemlig i Kong
Chriftiani ni. Kirke Ordinantz, i det Capitel om hellige Dages Hold;
i Kong Chriftiani IV. Norste Ordinantz; saavelsom i de Svcnstes
Love. Og er derforuden saa bekicendt, og i sier hos den gemene
Mand i Danmark almindelig brugeligt, at man ikke har andet Navn
til bemeldte Uge. Jeg erindrer mig, at have hort i min Ungdom
meget tales og sporges, om Oprindelsen til dette Ord, baade af
Lcerde og Ulcrrde.
Deriblant vare de, der vilde mene, at man
havde i gammel Danst havt det Ord at dimle, af samme Bemær
kelse, som at sysie, eller have travelt, have meget at ponse paa og
bestille; forstaae, imod den store forestaaendeHoytid, nemlig Paa
sten- Ja denne Gicetning har og andre siden vildet bestyrke, med
at foWre mig, at man havde endoqsaa her og der i Provintzerne
for Skik, at kalde Ugen fo- Juel DimmelUge. Men naar dette
nu saa er^, er det ufeilbarligen en Misbrug, og i nye Tider af Bom
eller uvittige Folk saaledes indfort og i Talen vedtaget. Ey at tale
om, at der vel aldrig har vcerct noget verbum, at dimle, til i Dan
sten, eller maastee i noget andet bekicendt Sprog.
§. 2.

Den lcerde Danste Philologus Peder Syv haver en langt bedre
Gicetning om Ordets Herkomst, af Dimmer , Morkhed, naar
hand saaledes skriver i sine Betænkninger om det Limbriske Sprog,
XLIX. p. 60. "Dimmer, o: Morkhed. Maastee heraf DimU 3
"mel-

158___________ H. G, Om Dimme! Me._ _______ _ ___
"mel Uge, fom holdes for at have merkt og ondt Vejrlig, og i hvil«
"ken der uscrdvanlige Merke ffeede udi Christi Lidelse." Haquinus
Spegel, fordum ErkeBiffop i Upsal, har i str GloJJario Sveo- Gothico
ligeledes Dimmer, merk; og, efter at have anfert Loccenü For
klaring om Dfmbilweka, (hvorom jeg ret nu stal tale) siger hand:
"Sed alii Dymbil W.kn derivant ab Angl, voce Dimmy vel dimme Vi
"obfcurus, nubilus, lugubris.” Jeg for mm Deel er og gandffe e«
nig med disse tvende gode Mernd, for faa vidt, at Dünmel-Uge
kommer af Dimmer, Merke, eller Merkhed: Men hvad Peder
Syvs Forklaring anbelangcr, om det merke og onde Vcejrligt, da'
haver den ingenstcrds hiemme; Hvilket jeg herefter stal vise, og da
indstille til Lcrserens gode Paad0iNure en gandffe anden Aarsage til
bemeldte Navn. I nidlercid er det saa billigt og ret, som til Sagens Ooliusning fornedent, at jeg ey bor dolge eller forbigaae an
dre Skribenteres Meninger, men dennem med al muelig Fliid rand
sage, forend jeg med behorige Argumenter fastMer den, som jeg
holder for rettest. Hos Gudmundum Andreæ i hans Léxico Islándico
bemcrrker man tvende haande Tmg, til at kunde vcrlge iblant, og
giore rede for Ordet med; og begge saa rimelige tilsiune, at hvilken
af dennem man vilde a rtage, ffnlde der langt fra ikke fattes paalcer«
de Skiae! 03 A gn neater til at pynte dennem ud med: Sarledes,
at det vilde blive ly af de fletteste Problèmes, at skille imellem deres
Rigtighed. Hans Ord lyde saaledes pag. jv. 'Dymbil - Dagur &
"DfîNbil-Veka, à dumbe, mutus. Dies ante Pafchatos felium, á
"silentio Campanæ, diebus Chrifti paflionis apud Pontificios indicáis,
’’quo tacere oportuit Æra & clangores Campanarum. Instrumenta
’’porro lignea, quibus tunc pullare licuit, Thombul vocarunt. Lu"oretio instrumentum, quo pul fatur, Tudes e it.” Herudi forekommer NU en dobbelt Derivation ; den forste af Dumbe mutus, fordi
Klokkerne motte tie, verre dumme, og ey lade sig hore ved Ringen
i Dimmel-Ugen: Den anden af Thombul , som ffal have vcrretdet
stykke Trcee, man pinkede imidlertid med, i stån for at ringe med
Klokker, og vil jeg da nu tale om hver i Særdeleshed.

§. z.
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§. z.
At Klokkerne have vceret dumme, og ey ere bleven ringede i
den halve Uge for Paasten f nemlig fea Onsdagen ncrft for SkicerTorsdag, og indtil Paaste Morgen tilig, er gandste klart og rigtigt,
omstient det end aldrig stod i den Svenske Christen Rett, hvor Or
dene ere disse: "Nu ganger in pajkafrider a OdinstdagLnum L
"Dymbil-Wiku, ta upbindis Rluckur." Og er i Larm, efter
Magni Celfii Overscettelst/ udi hans Computo Ecclefiaftico, pag. si. ”Die
’’Mercurii hebdomadis, qua? vocatur Dymbil-wicku, Pafchalis init fe’’curitas. Tunc Campana? adftringuntur.” Den beromte Hiftoricus Joannes Loccenius, Udt stne Antiquitatibus Sueo Gothicis, lib. I.cap. s.
havde i de forste Editioner/ (hvoraf jeg haver den af an. 1654. in 8.)
alime anfert verba vernacula : Nu ganger in Oassafridar &c.
Men i den af Aar 1676. (som kaldes Editio quarta & au¿ta, trykt i
Tydstland in 4to,) ere bemcrldte Originalens Ord udeladte , og derist (eden satt eN Latinst Verfion, hvor Dymbihvicku er kaldet muta hebdo
mas-. ’’Nunc ingreditur Pax Pafchalis die Mercurii, muta hebdomade,.
’’quando Campante adftringuntur.” Derpaa giver Loccenius sig til
Sagen at opliuse, stgende: ”Ex his verbis intelligimus, quod ilia
"hebdomas, quæ præcedit feftum Pafchatis, diéta lit & adhuc dica”tur Dymbihvicka, quod Campante tunc eiTent quafi mutæ, (domb,
"dumb,) & tacitæ. Nam olim æris campam fonus in templorum
’turribus a die Mercurii usque ad ferias Pafchalesper illam feptima”nam non audiebatur ; fed inflato cornu vocabantur auditores
”ad facra, velut in Chronico quodam Suecico MS. me legille me”mini. Cujus rei veterem quandam fuperftitionem fuifle, funt qui
’’notant, quafi lamiae illis noétibus ferro campanas raderent.” Det
te er da altsammen af Loccemi sidste Edition. I den ferste staaer in
tet mcrldet om Earnus, hvilket og noksom tilkicrndegiver, at hand ha
ver siden efter hert og tærN dette af de Svenste ; Sum qui notam. (jeg
troer, at hand dermed sia ter t-l Magnum Celfium, som jeg nys n cevnte,
der var fordum Profeflbr Mathefeos i Uvsal, og hvis begge Editioner af
Computo Eccief ere ce-dere end Loccenii sidste af Antiquitatibus.
Vir
kelige« haver og ha.cd, Celfius, bragtos denne Forklaring for Dagen
om

A
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om Troldkonerne, som jeg nu vil anfore nieb hans egne Ord : "Caufam.
’’legis (ta upbindes ^.luckux,) hanc fuiíle puro, quod veteri qua”dam fupertiitione noftri Lamias crediderunt noétibus iftis campa
nas radere, ut & coll edlis ramentis in veneficiis uterentur, Sc
’’campanarum e fordibus repurgatarum tonus longius latiusque dif”fundi pollet. Nempe glifeentibus ilia ætate, quafi in cinere, pa’’ganifmi reliquiis, pari fide traditum acceptumque erat multis, fa”gas ea re per tantum circumquaque tradtum nocendi poteflatem
' consequi, quousque æris hac hebdomade pulfati fonus pertingeret,
’’Ideoque ad hoc malum declinandum, Campanæ ut fufpedlo tem”pore impedirentur, atque immotæ confifterent, temporum illo”rum vanitas obtinuit: Quæ tam alte infedit rudis vulgi mentibus,
"ut etiam opinio fit quibusdam ex fimpjicioribus, fagas poft rafas
’’per has nodles in turribus campanas, ad vifitandum diverticulum
”fuum in alicujus longiifime diiliti montis alriflimique jugo, ex
’’longinquo, ut fit, coeruleum referente colorem, cui inde nomen
"Dlâkull hæferit, convolare.
Det gier mig 0ndtfordmnegode
Mand at hand har fordcrrvet faa megen Umage og Tlid mch saadant
Kiwrlinge-Sladder. Hvilket er klart at see , after er opdigtet i d? nye
re Tider af nogle ulcrrke Munke og Pruster , der lngen Beffaffenhcd
have vidst om de gamle Kirke-Skikke, ogdersore, naar de bleve spurte
derom, have mottet gribe til flige heslige Digter. I -g vil lade staae,
om man ikke ogsaa kand have bragt nogle ulyksalige Hexer til at giore
saadan BJådelse paa sig selv, at de ffrabede Klokker i Dimmel U«
gen / for at giore dem hoylydende, og for at ride desto mageliger til
BiaakuUen, eller BlokZber g. Ja saameget vil jeg endnu indromme,
(efter den liden Kundffab jeg kand have idetsaakaldedeHexerie,) atiblank adffillige Stykker af diffe arme Foltt s Overtroe var og dette, at
ffrabe eller sile Klokker i Dimmel - Ugen, og at stierle sig dertil om Nat
ten , som lod sig og mere magelige« giere, naar Klokkerne eller Kmrbelen i den hellige Uge vare bundile , end son; ellers. Men hvorfore
gjordede da fligt? Jeg svarer, foratbrugedetsomdeffrabedeaf, til
visse flags Lægedomme, eller Magiffe Curer, naar de ffulde hielpe
paa dem, der vare fortryllede eller, som det kaldtes, forgiorte. Thi
Klokke-Skrab (Campanarum ramentum) var antidotum contra ob-»
fefíiones diabolicas & morbos daemoniacos. Langt fm, at dkt ffte«
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de/ for at ffaffe Klokkerne en bedre Lyd; thi dermed var hverken de
Troldkoner / der skulde ride til Bloksberg, ey heller den, som ssulde fo
re dennem frem, i nogen Maade rient. Og burde saa kloge Mand,
som Loccenius og Celfius, i det mindste have vidst / at saadant var aabenbare abfurd, ogtvercimoddet rette Hepe-SMema; Hvorudi man
lakrer, at der er ingen Ting, Troldkoner og deres Herre og Mestere ere
saa bange for / som for Klokke-Lind. Man haver kun at flaae op i DeiRio, (ey at tale om flere/) paa der Ord campana i Registeret; da man stal
sinde de artigste Historier/hvorledes den ondeAand pleyer at forstraktes
og jages paa Flugten ved een miste Kirke-Klokke; Item/ hvorledes,
naar hand har ffuldet fore Hexerne til Bloksberg/ har Hand mottet tabe
dem underveys/ og ladet dem dratte ned i elendige Maader, naar de
ikkun horde noget Vlag af Klokker ved een eller anden Kirke underveys.
Ja skrlver ikke Durandus , Rational, lib. I, c. 4. ’’Campanæ in procef’’fionibus pulfantur, ut Dæmones timentes fugiant. Timent enim,
x’auditis tubis Ecclefiæ militantis, feil. campanis, fient aliquis ty’’rannus timet audiens in terra fua tubas alicujus potentis Regis ini
mici fui? ” Og i Concilio in. Colonienfi, naar der talks om, hvorfore
Kl okker maae vies ogvelsignes/ heder det iblant andet/ ut daemones tinni
tu earum terreantur, ut /piritus procellarum <¿r aereae poteflates profternantur.

Hvor urimeligt er det ikke da / at l Lamiæ, dæmonum & malorum
fpirituum miniftræ, ffulde ffure og ffrabe dennem, for at give demen
hoyere Lyd/ og at Hexeriet ffulde bekomme en storreKraft til at fordarve og giore Skade/ jo bedre Klokkernes Ringen hordes? Man veed jo
den Inscription, som er funden paa endeel Klokker fra gamle Tider:
Vox mea eft Bambau, poft'um depellere Satan.

§♦ 4»
Men overalt/ naar man nu ffal tale alvorligen og uden Skiempt/
da ere Celfius og Loccenius ingenlunde at undskylde/ atnaardeendeligen vilde anfore denne taabeltge Digt om Lamiis og Sagis, de da ikke
ogsaa have tillige meddeelt nogen sund og sandfardigRaifon ril Klokker
nes Opbindelse i Dimmel Ugen / om hvilken Skik deres gamle Kirkelov
taler. Dog hvad vil jeg sige ? Magnus Celfius, omendffiont hand
var en lard Mand/ (saasom og andre flere efter hannem af samme berommrlige Slegt/) og var derhos etLedemod i Antiquités Collegio,

i6i_ _ _ _ _ _ _ H. G. Dm Dimmel-Uge.
fra det forste det blev oprettet, haver hand dog ingen bedre Gallon vidst
til bemeldte Ting, efterdi hand striver: Caufam Legis hane fuiJJ'e puto.
Men om Jo. Loccenio, der var in utroqve Jure erfaren og vidtloftigen belcrft, stulde jeg aldrig have troet det. Thi, at man bandt
Klokkerne op, og holdte op at ringe dermed om Onsdagen for Paaste,og
indtil Paaste-Morgen, er ikke nogen fremmed, men en gandstebekiendt Sag. Og hvis saadant var allene steet udi Sverrige, og her
omkring i Norden, kunde det maastee taales, at man fegte omAarsagen i vore gemene Folkes Traditioner, saa urimelige fom de endda nrot
te vcere. Men det steede jo, og var i Brug, den hele gandste Christenhed over, i alle de Lande, hvor man havde Klokker ved Kirkerne: Ja
det steede, forend nogen Kirke i Sverrige eller i Danmark blev bygt,
eller nogen Klokke saaes eller hordes i vores Norden. Thi endogsaa fer»
endKceyser Caroli M. Tid var Tingen alt bekicrndt og brugelig; fom
kand bevises af Alcuino. Man kaldte det fùcctngere campanas infeptimana fanåa.
Og Onsdagen for Skicer-Torsdag kaldtes deraf s«ccinclio Campanarum ; hvilket MÑN studtk i gÑMlk Skrifter, sññsvM l)0s
Galbertum, i den Historie hand haver efterladt om S. Carolo Groeve af
Flandern, den Hellige Kong Knuds i Danmark, der blev ihielflageni
Odense Kirke i hans Son ; hvilken Historie etter Levnets Bestrivning
staaer indfort i Bollandi ASis Santtorum> a. d. 2. Martii, ,der heder det
no. 84.psg. 19s, ’’Tertio Calendarum Aprilis, feria quarta, in Succinfiione Campanarum. " Her i Danmark blev deraf samme Onsdag kaldet
Klokker Onsdag; Og jeg haver et Brev af an. 1442.50m er et TingsVidne af Asnes Byeting, hvori der staaer: "kungiore vi atte å. at vi
"under vors HErres Fodilse Aar Thusend fircehundrcrde, foretiuve oc
"pa thet annet Aar, Mocker Odensdagh paa Asnes Byting have
ncervcrrendes vceret" StL. Thi Religionen, ihvormeget den bestod i
udvortes Ting i de Dage, hindrede dog ikke her i Riget fra Ting og
Stevne at foge, saancrrmodHoytiden, da man endogsaa fogte dem
ofte anden og tredie Paastedag; indtil K. Chriitian in. strengelig for
bod det i Recessen, samt at man ey heller motte holde Ting de tre Dage
for Paaste, faa at Onsdagen kom end ikke heller i dette Forbud. Aar«
sagen til disse bemeldte Navne, SuccinftioCampanar. og Klokker- Ons
dag , er og ikke vanskelig at gicrtte ; den bliver endogsaa noksom for
klaret baade af gamle og nye Skribentere. Hofpinianus, in opere
de
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de Feflis,. striver om samme Dñg Í ’’Non puffant (Pontificii) campa”nas hoc die & fequentibus diebus, ad declarandam triftitiam fuam,”
Og hans Vederpart Jac. Gretferus S. J. lib. de Feflis cap. 16. ”Cam”panæ fi in fignum triftitiæ, ex cruciatibus & morte Redemptoris
’’noftri conceptæ, conquiefcant, quid mirum? Luxerunt olim
’’Chrifii mortem terra & aftra. Lugeant & æra, eo quo poliunt
’’modo, nempe filendo, & ab editione foni abftinendo.”
MñN
begyndte endog / strap fra Faste Tiden gik an, ja lige fra Septuagefima,
at bruge Klokkerne mere maadeligen, end iden ovrige Did omAaret.
Saaledcs lerret os Durandus, lib. I. c. 4. ’’Sane in tota feptuagefima,
”fub qua quadragefima continetur, in diebus profeftis, non debet
"conipuljari, nec depulfari> fed fimpulfari, id eft, fimpliciter pulfari,
”ad horas diei vel matutinas.” De gamle Scriptores Officiorum divi
norum, tuntíígAlcuinus, Amalarius, og Rupertos, Abbas Tuitienfis, give os en mystist Forklaring paa foronuncr^dte Klokkernes Stil»
tienhed t Dimmel Ugen. Og af dennemer det at Durandus har taget,
hvad hand striver, ?-mortal. ¿ib. (F. cap. 72. ”In his vero tribus diebus
’’filent Campanæ, quia tunc filuerunt Apoftoli & prædicatores, &
”alii, qui per Campanas intelliguntur.” Og dette kr / hvad Celfius
og Loccenius burde allene hâve fagt / naar de vilde forklare deres
Svenske Kirk-'Lov om Klokkernes Opbindelst, og lkke den celendige
Tradition 0MDoldk0Ner.
§♦ 5»

Herncrst til Hoved Sagen, og ril dette Svorsmaal : Erdet da af
faadanKlérnes Tavshed og Dumhed at det Ord DymbU wicka, eller
Dimmel Uge, kommer ? quafi den Dumme Uge, efter Gudmundi
Andreæ Menmg : (Ligesom man fordum udi Svttzerland kaldte Faste
lavns Uge, den D^veUge, die Taube Woche, wegen des vielen
Unwesens / welches von vrrmumten und beynahe unsinnigen Leuten zu
der Zeit verübt worden, fom Hottinger bemcerker t sin Schweitzersre
Kirchen Historie.) I?g mener Ney. Og at jeg ikke kand troe det,
er rildeels fordi man haver en anden rigtiger Opkomst til Navnet/ som
jeg herefter stal komme frem med ; tildeels sgsaa, fordi det gaaer imod
regulas etymologicas, ey allene at see o eller u i Dum, forandret til y
eller i, (som alligevel kunde gaae an,) men ar fee den Bogstav ltilsatt i
T 2
En*
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Enden. Hvilken Bogstav l endeligen henviser os til en «libenRadicem, tub bet Orb Dum.
Ubi ingen Derivato af Dum, muto,
troer jeg ñt man lcetteligen finber l. Thi naar GlojJ’œ Veteres German.
og bet crldgamle Rhythmus de S. Annone, have Tumlice, af Dumb el
ler Tumbe, ftolido, fatuo, ba er at agte, at samme Orb ikke egentligm er derivatum, men et Compoíitum, sammensatt as vende.
Tumb og lice, quafi flolidoßmiiis -, ligesom i Dansken, mennistelig,
folkelig, reblig &c. Saa at ligesom rødlig, ikke bemcrrker perfeétum colorem rubrum , saa ey heller tumlice perfeétam ftoliditatem, fed fatuitatem ei vicinam» Og PÑÑ flig Mññde kunde Dymbihvicka jo ikke kaldes eller hebe, quafi Dymbiice- wicka, allerhelfl da
Klokkerne vare fuldkommen og aldeles dumme, og lode ikke det al
lermindste Lyd Here, i alle de fire Dage fer Paasten, som sagt er.

§. 6.
Altsaa forfeyer jeg mig nu til dm anden Etymologie, hvilken
vores fordencrvnte Jslcrnder Gudmundus Andrcæ ogsaa paa samme
stced har tilfeyet med diste Ord: ’’Inftrumenta porro lignea, quibus
’’tune pulfare licuit, Thombul vocarunt ; quale inftrumentum Lu’’eretio Tudes eft. Jeg maae bekicrnde, at denne Raifon lader stg
meget vel here; saaftemt ikkun Observationen er i alle Maader rig
tig, at det stykke Trcee, som man pinkede med i stån for Klokke,
-lev virkelige« kaldet Thombul. Men ingen andensteds har jeg treffet
dette Ord, hverken i vores Nordiste eller andet Tungemaal. I
Lydst er verbum Dümpeln, rühren, ^aàre: Butter ausdàpeln, laétis jaétaru butyrum facere ; Dumpe! Milch, finir Melk
med Flode, i Geo. Henifchii Thefauro. Ligeledes et andet verbum
Dunnneln, agitare, movere ; som Wachter og haver in V. Dan
mel. I Danst og Svenst kalder man en Navle, eller Spiger,
af Jern eller Trcee, en Dømling, clavus grandis, ligneus feu fer
reus. V. Haq. Speg. I Engel- Sapist er Dumle, onocrotalus; li
gesom og Rohr-Dommel i Lutheri Bibel. Om hvilke alle jeg ikke
veed, om de kunde vcere bcflegtede med Thombul; eller og om Thombul
mueligens motte vcere af Tympano? Imidlertid er det aldeles vist og
rigtigt, at man i tre Dage for Paaste, saalcenge Klokkerne ikke
brug-
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brugtes, betiente sig af fligt et ftykke Trcee. Nemlig manIavdeen
Fuel/ og paa Lenne fl g inan med en TrcreKelle, og saaledeskaldte
Folket sammen til Krrke. , Non pulfant campanas, stger Hofpinianus,
fedfignum tamen datur cum tabula. Hos Alcuinum og Amalarium, font
jeg tilfome citerede / haver man og Lette. Den forste siger: ”Reti’’cetur fonus campanarum ; pro hoc enim humilior fonus lignorum
’ad congregandum populum afliimitur.” Dm anden: ’’Altitudo
’Tignorum, quæ fiebat per vafii ærea, deponitur, & lignorumfo”nus, usquequaque humilior æris fono, neeeffario pulfatur, ut
’’conveniat populus ad Eeclefiam.” Og Rupertos Abbas end Vide”re / Hb. s. cap. 29. ’’Igitur in ea hora, qua Dominus traditus eft,
”re¿te fignis Ecclefiæ fil entium indicimus, Chriftumque folum
’’torcular calcantem, folum in ligno crucis extenfo corpore tym
panizantem , teftimonium veritati, humili & folitaria voce perhi’’bentem, ligneo malleolo in tabula fufpenfi perforante, populumque ad
’’Ecelefram invitante, fignificamus.” Durandi Vitlofligere Forklø
ring / hvor hand ligeledes kalder det fignum quod fit cum tabula,
saa oq pulfdtionem cum ligno, gisres ikke fornoden det jeg tillcegger.
La Tingen er noksom opliust. Alleniste hvo Vil bekrcrfte os öndmundi Sigende/ med nogen sikker auétoritet, at ommceldte stykke
Trcee eller Kolle blev kaldet Tbombui? Omendffiont det dermed ikke
blev afgiort eller u-paatvivleligt, at Dimnrel Ugen motte vcere ble
ven saaledes kaldet af Tbombui. En Liighed og Probabiliter, med
endogsaa en klar Overeensstemmelse af Omstcendigheder tilsiune,
gior os ikke straren en rigtig Etymologie. Ikke veed jeg/ om de
Tydffe endnu kunde vcere visse paa, hvoraf deres Lhar- Woche og
Lhar Freytag er kommen. Nogle mene/ at dette car er af Carena,
0g dette Quadragena. Andre / ñt fordi Kar betyder curam anxiam,
follicitudinem , i Engel - Saxiff / item querimoniam, luéium;
hvoraf vores Danffe/ ar kcrre og klage, kcrremaal &c. saa ffulde
Kar-vwche vivre feptimana luétuofa.
JstieN andre, Kar, amicus,
et gammelt Celtiff Ord, hvoraf de Lattners chants, og vores kicer.
Oa endeliam at Kar haver f i gammel Tydff, ogsaa bemcrrket
Skades Erstatning oa Fyllestgiorelse/ eller Bod; ex, gr. Der
schuldige hat seinem Anklägern einen Abtrag , Kar oder Wandel
gl than; og saaledcs udas Christi Aar og Zyllestgrorelse for Syndere
X3
ffulde
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fkulde Kar freitag have faakt Navn; fom Dilherrus troer , Dijputatt.
Tom, I.n.XlII.p, 401. Men lcenge for hannem, haver Mart. Chemnitius, (ført! hand ikke n(evner, ) in Examine Concilii Tridentini, l det Eapitel de indulgentiis, anfort selvsamme Etymologie, ved Leylighed af
det Ord Carina. Alt dette har jeg allene nu malldet, ril Exempt! at
give paa deflige Tings Vanstelighed , og at man ikke hastigen bor
sirtte Troe til, eller giore stg fast ved Apparences, d. e.hvad somsiunes rimeligt, mener ey noksom beviist. Og/ saasomvi nu have hort,
om den Maade at samle Folk til Kirke med en Trcr-Kslle og et Bret el
ler Fice!, saa bliver vel det andet, som Loccenius fortcrller om Horn,
at tude Menigheden tilsammen med i Dimme! Ugen, ikke vcrrdt at
holde stg op ved. Saadant har man vel hort stge, at vcrre skeet i
Landsbyer, hvor deres Klokke har vñret i stykker, at de have da i
Nodsfald betient dem af et Horn. Og stigt har det maastee vcrret^
som Loccenius har fundet i den haandstrrvne Chronike. Thi udi
Dimnrel Ugcn at bruge Horn for Klokk', er contra officiorum facrorum regulas. Og hvor kunde man fattes Terre i Sverrige til at
pinke med?

7.
Eiidkligm og vaa det sidste kommer jeg mi tgicit til min ferste
Etymologie, af Dimmer: Hvoraf Dimmei-Ugt bliver det samme,
som M-rkeUge. Hvilket jeg er forsikret om at vcrre rettest. Dima
heder endNU vaa Zflmdst tenebræ, og Dimur, tenebrofus. Demmer
er gammel Tydsk, fra de celdste Tider. Hos Notkerum in pfaiterto
heder Tenebræ nogle gange Timbera > hvoraf siden er bleven Demmer.
og deraf haves endnu Demmcrung. I Engel-Saxisten er det
Dimneri 0g adje&iva Dym, Dyadic, caliginofus.
Mñasttt ttf dkt
Oarndro-Britiske Du eller Dy, som ogsaa beniKlker
og Sort.
I Danst have vi havt, om ikke maastee endnu, det Ord Dimiing ,
pro crepufculo; saa at i viste Provintzer stgerman, i DimUngen, four
andenstcrds heder i Gkumlmgen; hvilket sidste kommer af Hkmnmer, o i tenebræ fuborientes. Dimlingen, i Danst er det selvsamrne
Ord, som de Tydstes die Demmerung: og man veed jo, hvor ofte
og gierne 2v og L. forvexles med hinanden. Demmer-Dimmei eller
Dyndik-
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Dyniiik-weka, blive da alt det samme; og derudi steder ikke det allerringeste. Men hvorfor heder denne Uge da Dimmel- eller M-rketlge? Hertil svares, at deter jo bekiendt, at fra Onsdagen i bemeld
te Uge bor, efter alle gamle Regler t den Catholffe KZrke, siukkes de
store Lins t Kirkerne, som ikke teendes igien, forend om LoverdagAften. Derom er ufornodent at ncrvne eller anfore noget Vidnes
byrd af enren gamle eller nye Skribentere; efterdi det sindes hos alle
og enhver af dennem, forstaae alle dem som -have skrevet de Feflis,
de Ritibus, de offidis & c. Betydningen derpaa lader jeg ogsaa vcere
uberort, hvilken, foruden Chryfoftomum i hans Homilía XXX. in Ge
nefin, og mange siere Grcrkiske Patres, endogsaa de forhen bencrvnte,
Àicuinus, Amalarius og siere/ tilstråligen give. Men hvad ikke ncer
saa almindelige» forekommer/ og som jeg ikke veed/ om de nye/ der
pííyc af vore Srudiofis Theologiæ at bruges/ saasom Hofpinianus,
Hildebrandus, Calvörius OQ J. A.Sehmidius, havk/ som dk Vkl burdk/
givet agt paa og crindret om/ er dette, at Kirke-Tienesten/ lige fra
Dimmel-Onsdagen indtil Paaffc-Aften eller Lover-Dagen, blev kal
det i Latin Tenebræ* Imidlertid har dog Hofmannus in Léxico Univerfali ikke forglemt at bemcrrke det, og indfore derom Durandi Ord
ex Rationali. Z Du Cangii Gloffiario er Artiklen fuldstcrndiger/ og ly
der saaledes: “TENEBRÆ, Officium Ecclefiaflicum ita appellatum,
"quod peragitur feria quarta, quinta & fexta majoris hebdomada?.
" His enim diebus Ecclefia Tenebras colit, <âr matutinasfinit, inquit Durandus
“Rational. lib. 6. c. 72. n. 2. primo quia in luftu & moerore eft propter Domini
“pajfionem , <¿r propter ejus triduanam mortem exequias celebrat triduanas.
<Secundo Officium Tenebrarum fignificat Tenebras, que fuerunt fuper faciem
i!terr<e, dum pendebat Sol Juflitiæ in cruce. Adde Beletum c. 100. Liber
"Ordinis S. Victoris Parifienfis MS. c. IO. Ad Tenebras in Parafceve pei
ntres dies 13.cerei accenduntur. Hugo Flaviniae, pag. 170. Vbi vero ventum
«efl ad Tenebras, mifer ille, dum Kyrie eLeyfon cum verfibus cantaretur, corde
“compunô'usgenibuspatris advolutus eft(Aña vidt haver da Du Cange
om bemeldte Ting. Hvad nu den sidst anforte pallåge angaaer af
Hugone Flaviniacenfi, dñ ek silMMe tagM ñfhñNs Chronico Virdunenfi,
font staaer i Labbei Bibliotheca Manufcriptor. Tom. I. hvori denne Hugo
haver indfort Vitam B.RichardiAbbatis S. Vitoni VirdunenfisJ
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cg famme Vitam har k. Mabillon siden indrykket i sine â sancior.
Ordinis S. Bened. Sec. VI. P. I. a p. 473. ad 49<?. Udi bemeldte Hiftoria
Vitæ B. Richardi fortcelles om en ConCpirarion af nogle Munke imod
Abbed Richard, da de havde overlagt med hinanden/ at vilde myr
de ham just paa en Skicrr-Torsdag. Menden/ fom havde paatagkt
sig at fuldbyrde Mordet/ blev i det felvsamme flagen med Banghed
Cg Samvittigheds Angkst, 0g da heder det: Vbi vero ventumefladTenehras &c. som bor oversås i Dansk saaledes: Der nran nu kom i
RLrken til GUds Tienesie om Skør torsdags Morgen føc
Dag. Nu haver man bag ude hver Tomo af bemeldte Mabillonü
Ailis Saniiorum Benediiiinorum et lidet Indicem Onomafticum Vocum barbararum & exoticarum; ligesom i Ailis Sancior. Antverpienßbus, famt Í Mat
tene Sc Durandi, og flige sieres Colleétionct. Og her i denne NU
omtalte Tomo Mabiiloniano (som er den ottende i Tallet) dens
índice Onomaft. forklares Ordet Tenebræ ikke videre end saaledes : Tenebræ,
matutina?. Hvilket haver givet de Benedictiner Munke/ der have
forbedret Du Cangii Gloftarium i den nye Edition af an. 1736. An
ledning til denne ffarpe Critique over deres store Ordens-Broder
Mabillon: ”Ad hunc (Hugonis Flaviniacenfis) locum non fatis at
tendisse videtur Mabillonius, cum Tenebras generarim matutinas in’’terpretatur in Onomaftico ad calcem partis 1. Seculi VI. SS. Be
nedict. V erum quidem e it de Matutinis hic agi ; fed de Matutinis, noéte
”Cœnæ Domini celebratis,unde a CænaDomini diétæ funt Tenebra,non
”a tenebrofo noétis tempore, ut intellexifle videtur Vir dodtiffimus."
Mig siunes f at de got Folk vel kunde have sparet denne ypperlige
Mand for flig Mistanke/ ligesom hand ey ffulde have vidst og for«
staaet denne Ting, ftrldkommen saavel som de og andre. Ey heller
troer jeg/ at hand just selv er Auétor ti! disse Registere, men haver
ve! givet een af sine Munke og unge Medhielpere saadant smaat Ar
bejde at forrette.
8.
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5. 8.
Og hvad behoves videre at randsage? naar end ogsar Tenebr»
bruges saaledes og i selvsamme Betydning den Dag i Dag er, baade paa
Latin og Frantzoff. De Franske Dictionnaires sige jo, que Tenebres font
les Matines, ou I'office divin, quife dit dans I' Eglife,le Mecredi, le Jeudi & le Ven-

* dredi Saint à.

Derafsigerman:

Les Tenebres nefont pas encore commencées '.

Aller aux Tenebres.Affifer aux Tenebres\Lutrin de Mr.Boileaü hâvkst
L’ autre, encore agité de vapeurs plus funebres, i^mfe être au Jeudi Saint>
■croit que T on dit Tenebres. Aldrig skal MÑNstndk, ñt N0gkN ñNdtN Tlivs

Kirke-Tieneste er bleven saaledes kaldet, det heele Aar igiennem, den
inaatte holdes om Aftenen, Natten, eller Morgenen. Som erog klart
at bevise af den Bog, som den Pavelige Ceremonie-mester, under
Innocentio VIII. Auguftinus Patricius Picolomineus har skreven, 0g
er udkommen i Leonis X. Tud/ under Chriftoph. Marcelli, Epifc,

Cor-

:(*) Mr. de la Monroye i deil ipMTome af Menag. haver, iblant andre lystige smsae Fvttåinger,
ogsaa denne : “Nicolas Bourbon de I' Academie Franc o i fe, f’ étant retiré aux Peres de ? Oratoï“re, a flirta un jour par bienféance aux Tenébres du grand Vendredi, où il f ’ endormoit jusqu*
•“à la fin du Service. Vraiment, lui dit un des Peres,quand il le vit Í ’ éveiller, le fommeil vous
'“a bien accourci Les Tenebres. Oui, c’eftjuftement, dit-il, fuivant Martial ; Somnus^ quifa
ciat breves.tenebras.“ Men »«agtet dette stien,tsom me Svar, stnnes mig, at man vel kunde hol

det denne la>rde Mand sin Skrobelighedtilgå, at hand nsd nogen Ssvn endogsaa paa dette
Stad: eftersom saadan Lykke hannem sielden vederfores. Thihand var i de fleeste Aar i sin Livs Tiid
tmmcrhen plaget med Aarvaagcnhed, og saae saae Natter Svvn i sine Syne; hvilket og ended'«
gen foraarsagcde hans Dod- Hvorsore een af hans' Venner, den là François Guyet, gjorde
Hannem tvende smvkke Epitaphia, henfigtende til bemeldte hans Svaghed. Hvoraf bet eeue lyder
ftaledes:
“Traxit in anguila qui tot quinquennia cella,
“Pervigil infirmo corpore Borbonius,
i(Extremum media guftans in morte foporem,
“0 bencl ait, tandem dormio ; Vita vale.“
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Corcyrenfis, Navn, med denne Titel: Rirnum Ecclefiafticorum, five Sa
crarum Ceremoniarum SS. Ecclefiœ Romanee libri tres. DêkUdi fOTCfOHV
mer aldrig ander, stcrds, end allene in majore hebdomada, eller i DimelUgen/ at noget Officium divinum kaldes Tenebræ. Men paa bemeldte
Uges Tenebris, Matutinis Tenebrarum, og Matutinis tenebrofisin
fero, tresser man der mange Exempler, Lib. a. c. 4a. cap. 43. cap. 52. og
libr.3.cap.ii. &e. Hos de Romersk - Catholsse i Tydffland kaldes
hem ldte Tiene st e, i samme Uge, die dunckele Mette.Og efter saadanne mange Beviser og Opliusninger, veed jeg ikke, hvorledes man
kand tvivle om, det jo bemeldte Uge har hos os i gamle Dage vceret
holdet for den MFrkeUge, og udaf Dimmer, Dima, Dimlic,
som jeg for opregnede, kaldet Dimmel Uge? kand og vel vare, ar
he Engelske Geistlige, som i det ellevte Seeulo bragte en Deel afflige
Kirke-Ord med sig til Danmark og Sverrige, (som tilforne er anmcerket om det Ord, Skrifte,) kunde ogsaa have indfort dette; El
ler og, eftersom man ikke mere finder det i Engelland, ja ikke engang
i Engel Saxiffe gamle Skrifter, (saavidt jeg deraf har last,) manda
haver giort det af nyt her i Danmark; beholdet det og siden, efter
Reformationen, som sees af forhen citerede Hoyst-priselige Kongers
Chriftiani III. og Chriftiani IV. Kirke-Ordinñntzer;
ja i gemeen Mands Tale indtil denne
Dag.

Fortscrt-
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Gortsettelse
of

c. L. s. Beviis / at Danmark ikke nogensinde har
vcrret er Lehn af der Lyosse Slige,
3^
ta^fiVfevConradi II.Tider afinítíí^avretLorhariiSaxonisRegikking ffa! endog efter dc aUervigrigsteTydsse ®vc"f E.
Skcidenteres egets Tilstaaelst intet videre vcrre fere E rombe
falder imellem den Darsffe Crone og det Tydffe Kaysirdom, T^a-e
hvoraf cn Submisfion eller Lehn Forbindelse i Henseende til 55/“///
dette kongerige kunde siuttes eller gitres beviislig : Dog ener Henri«
erdet ar rmm e psa, at wende af vore anseeligste LndstSdde
,
Skribentere (jegveed ikke ved hvad for en Forffetse,) have her "ab* ®<t>*
lagtos en Steen iVeycn, som jeg vel for alle Ting maae rem«
me bort, for ikke ar lade den allermindste Mistanke blive tilba
ge imod mig/liqesom jeg havde ladet mig indtage mere af en nri«
dîg Kierlighed til det Land/ hvorudi Guds Godhed har anviist
nug mit Brod og Underholdning/ end af Begierlighed til at
prove og paa en lemfcrldigMaade at undersoge Sandheden / ja
vel med alle havde ladet Hyklerie faae saa viitIndpas hos mig,
ar samme i diste Blade havde fort Pennen. Jeg vil da denne
sinde soge mig en anden Modstandere, end COÑRING, og
oprigtig bettende / at disse tvende indfodde Skribmttre ere/ den
i Henseende til sir FcrdernelanLs Historie velfortiente Cancer
HViTFELD, og vores ellers meget lcrrde Herr Etats Raad
HOJER. Den Frihed / fom billig bor have Herredomme i
den lcrrde Verden , og da det allerede hos os er blevet til en Scrdvane / offentlig at refutere HViTFELDj gior / at jeg ven
ter, det denne Diffenfus ky tages mig ilde op. Ligesom deri
mod/ hvad Herr Etats Raad tiojER anlanger/ jeg fanétisfime kand forsikre, at jeg paa ingen Maade ffrrver dette til hans
Forna'rmelse. Jeg har den ftorste Hoyagtelse for denne lcrrde
N2
Mands

i?2 C. L. s. B^viis, at Dannemark ikke nozensmde
Mands Affe, og holder mig Det for en scrrdeles 2Ere, at Hans
¿vongel Maj har agtet mig vcerdig til at folge en faa vtt for
ttent Mand in Mimere ProfeiTorio ved dette Academie ; o g faaledes har intetandet end Kierlighed til Sandhed bevceget"mig
til at melde om ncervcrrende paiTage af hans kurtzgefaste
DannemarckischeGeschichten p. 31. Dets uden er det ibîant
os en bekiendt Sag/ at Herr HOJER har skrevet dette lille
Verk i hans gandffe unge Aar/ folgelig aldrig har kundctudgive
det for faadan er Chef d’œuvre, i hvilket hand vel ffulde have
fundet meget at corrigere, hvis hand det endnu engang for
sit Endeligt ffulde have revideret og paa nve udgivet. Sam
me Steds heder det udtrykkelig : Daß-König Sueno Eflrithfin
dem Kayser Heinrich dem IV. als ein Vasall gcschwohren habe z doch weiß nran nicht/ wegen welcher Lande.
Jeg onffede gierne at udsinde den Au thore m, af hvilken
Herr Etats-Raad HOJER havde ladet sig forlede til saa frit
at ffrive et saa driftigt Foregivende. Thi endffiont det hos
os i Alrnindklighed er in hiftoricis ikke anderledes gaaet med
Rigens Canzeler HVITFELD, end som det pleyer at gaae
med en god Poftill/ som maae lade sig ride af 100. Prcrdi«
kantere paa adffillige Steder/ og man folgelig kunde formo
de , at hand og her kunde vcrre den samme f som denne ha
bile Mand havde rettet sit Ayemerke paa : saa er der dog
imellem HVITFELDS og Hr. hojers Fortellelse en merkelig Forffiel ; saasom hin vel i sin Rigs - Krønike f. 8r.
fq. ligeledes taler om Kong Svends Vafaiiagio, men si
den for at modificere det saaledeS/ at der udaf ikke maatte
drages nogen F-lge til Danmarkes Riges Präjudiz, set
ter hand ftrax dertil/ at dette maae have betroffen de
Lande/ som tilhørte Kongen paa hin Side af EyderStr^myren; og detsuden afviger hand derudi fra Herr
HOJER, som foregiver/ at denne vores Konge Svends
Underkastelse er ffeet a. 1049. og saaledes endnu under
Kayser Henrich den in.RegierLng; men om Kayser Hen
rico IV. forteller hand vel/.M at Kong Svend haver Holdt
en mundtlig Samtale med ham i Lyneborg/ dog melder hand
ikke
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ikke med et eemste Ord/ at derhos videre er bleven hand
let om en Lehns-Eed; og man i faa Maade ikke kand sige,
at Herr Etats-Raad HOJER ñuncs i dette Stykke at cor
rigere ham (a). Det er altsa a ufeikbarligen tvende diverfe
Historier f til hvilke disse tvende Historie - Skrivere har havt
Hensigt / og fortiener altsaa hver i sier at refuteris. Endffjont jeg nu ikke fordrister mig til egentlig at forsvare, at
Kong Svend aldrig har holdt en mundtlig Samtale med
Kayser Henrico HL, saa veed jeg dog ikke een eeneste Tydff
Skribent, der kunde underrette os, hvorvit det er sandt/
hvad HVITFELD foregiver / derhos at vcere ffeet. Og
dog alligevel, saa fremtder ffulde vcrre noget om dette heele
fa¿to: saa maatte hvitfeld have lcrrt det af Tydffe Skribentere, siden hos vore egne i den Fald ingen Oplysning
sindes. Nu beretter vel SPANGENBERG/ i den Meisniffe L.r^nik c. 174. at Kong Svend har vceret til Achen hos
Kayseren f og tillige med Pave Leone IX. hjulpet til at for
sone Hertug Gottfried af Lothringen med ham; Saa sinde
vi og i MEIER! Annalib. Flandrtcis L. III. f. 24. ad a. 104$. dtN
Omstændighed/ at Kong Svend paa den Tiid har vceret hos
Kayseren med et stort Folgeffab: men en langt crldere Skri
bent/ nemh'dHERMANNUS contractus, ifyWrVef&attàad
dia. a. 1049. f330. ^.urstisium , melder om Hertug Gotfrieds
Forsoning med Kayseren/ veed dog intet deraf at sige/ <xt
åong Svend af Dannemark samme Tiid har varet
Z) 3
nar(a) Ikke heller har Herr HOJER knndct tage det af meursio ; Thi om endfliont
hand i faamt cv afvtatf fra hvitfelds Fodspor, naartøaith Hiftor. Dan. L. iil
f. 60. foåller os noget om en Strr'id, fom Rong &vcnb jf al have baft med
Rayser /à/>o IV. om hertugdømmet Vlorvalbingien eller Holsten, og det
Vendiste Rige,, hvilken hand formener at vcere bilagt paa en Congres tit
Hamborg ved den Bremr'ske Erke-Bistops Adalbert! Imellemhandling : faa
finde vi doq intet hos ham sm en Lehus Eed. Saasom ey heller noget mere er meldet
af PONT ano rer. Dame, hiftor. I. V\ /. /0. hvilken vel ilieemaade beretter, at
den Bremiffe Erke-Bistvp Adalberts har nreglet det saa vel, at Kong Svend erbleven
inviteret af Kayser Henr. kV. til en mundtlig OonZrefs i Sachsen: Poftremo rebus
feliciter geftis domum reverfus Pontifex (Br c menfis Adalbcrtus) Cafari (Hen
rico IV ) audior fart, ut evocatus in Saxoniam Daniæ Rex perpetuum tttevque fo*
detatis fædus iniret,
Udtrykkelig giorDindrnrg mu en tilLyneborg hyldm
Congrefs, ude N al melde noget derhos om et Vafallagia,

174 C L. S. Bevtts, at Dannemark ikke nogensinde
ir<vrva:rende. Dog lad vcrre, at jacobus meyerus og
SPANGENBEÄG have Ncet i dette Stykke, saa siger
os dog ingen af dem, at ved denne Leilighed stal vcrre
aflagt en Trostabs Eed , og har derfor enten HVID
FELD ex ingenio sat dette til / hvilket ved hans ellers ud»
vusté patriociste Nidkierhed neppe er troligt, eller denne fornennne Mand, som ved nrangfoldige andre Forretninger ik
ke har haft den Did, som behoves til at strive en Historie,
har lnaastee, i det hans Hukommelse har flaget ham feil,
confunderet Navnene, og tilstrevet denne Svend Estrithsen
og Kayser Henrico in. det, som har tildraget sig med en an
den Kong Svend og Kayser Friderico Barbaroífa PÑÑ Rigs
dagen til Merseborg, hvorom vi siden ville finde Anledning
videre at tale, (b) endstiont jeg ikke veed , hvor vit denne
Undstylding fornredclst de tillige indlobne Fortcrllelser om
Grev Balduin i Flandern kaud sinde Sted hos mine Lcesere.
Dog det maae vcere dermed, hvordan det vil, saakand
HVJTFELDS Beretning ved de ildere ¿gíbente»
res almindelige Taushed ikke præjudicere os. Og dette er
dit samme Svar, som Herr HOIERS Relation fortie
ner. Thi ihvorvel adskillige Tydste Skribentere forsikre
os, ar Bong Svend Eftrithsisn har holdt cn mundtlig
Samtale med Bayser Henrico ir. og derhos med Eed
tilsagt hanr noget; saa er dog vel ikke en eenesie iblant
dem, som har rorr udgive denne Eed for enEehns Eed;
saa at Herr HOJEA her forgieves bekyînrer sig om,
hvad det maae have varer for Vrovinzer, for hvis skrid
Bong Svend stal have soret Bayseren sorn Vasall. Vi
ville
(b) Jmr'dltt'tlid har dog FONT ANUS, som i flere andre urigtige Tmg, fea og (dette
Stykke. L. V.Rxr. Dan. f.
et efter H VITFELDtiren idem fere tempus,
siger hund- vaddo cum exercitu adv erfus Flandriens a c Coredtcm Balduinwn
perrexit Imperator ldenricu s HI. -• - - Cafari erat afficiatas mulds cum Prafulibus alUsqve di verfaruni gentium Principibus Leo Romanus Pontifex. Ade
rat ¿7* Svemi Damarum Rex ingenti ac regio plane comitatu. Volunt aliqui non
tantum ob bellum ho: Flandricum, fed idcirco edam eo vocatum ren iff, ut Im
peratori ab certas circa Eidoram ali asque in vicino fias provincias faeramen
tum diceret,
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ville derfore noget nsyere berette vore gunstige Lasere, og det
atter med de trovcerdigste Tydste Hiftoricorum egmOrd, hvad
d n Eed/ om hvilken nogle af dem melde, har havt at velyde.
Nemlig Kayser Henrich den IV. havde fattet et uflukkeligt Had
imod Sachserne, og var bercrnkt paa at bringe denr gandste un
der Fode og stille dern ved alle deres Friheder.Til den Ende holdt
haud, efter hans Mignons, den Hamborgiske eller Bremiste
Erke-BLstopsAdeIbertiTilstyndelse,enSamtale med denDansteKonge tilLyneborg/som^o^åv' Bremens, l. iv.c. 5. siger:
Pornofilm illud colloquium CæJ'aris cum Rege Danorum habitum eft in
Luneburg, ubi fub obtentu fæderis contra Saxones arma laudata Joint >
hvormed og Chronic. Bremenfeap. LINDENB ROG. og CRANZIUS
inMetrop. L.IV. c. 6. istemmer, endstisnt ellers BRUNO in biflor,
belli Saxonici p. 106, ap. FREIIER. heller vil , at denne Samtale

stal vcere gaaet for sig til Bardewik, naar hand striver:
Henricus Legatos ad Regem Danorum mifit ultra mare> eumqve filiad
Bardamvik rogavit occurrere, quo ¿r ipfe cum paucis perrexit - - Regem illum ibi obvium habuit, cum eo fecretum colloquium fecit, cui
colloquio præter Epifcopum Adelbertum <¿r unum de Regis Confiliatoribus nemo interfuit. Dog det knnd vcrre os lige got, enten dette

Mode er holdt tit Lyneborg eller Bardevik, eller og maastee i
Hamborg, fom derstaacr udi de œtëlïe Editioner af adamo
BREMENSI, og (if PONTANO og MEURSIO er foregivet,
i det allene faa meget henhsrer til vores Forset at bevise imod
Herr HOJER, at man paa den Did har tmiktpaa intet
mindre, end paa Danmarks Lroms Lehnbarhed, men
Len heele Conferenz er gaaet der ud paa, at Kong Svend
stulde paa den eene Side fiendtlig anfalde Sachserne, hvilke
Kayseren da paa den anden Side med al sin Magt vilde an
gribe og saaledes bringe under Aaget, at de begge fom Seyervmdere kunde deele Landet imellem sig. Dette lcrrer os
LAMBERTOS SCHAFNABURGICUS Mkd tydelige Ord,
ada. 1073. f 744. 0g MONACHUS HERFELDENSJS f 39S. som
SCHARDIUS T.I. Script. Rer. Germ, hgr udgivet. Begge hñVt
strevct med eet flags Ord, og altsaa er det lige meget, hvilken
afdem vr ville opkaste oa efterlcrst. Mer? det heder der saaledes:
Rex (Henricus i V'.) machinari cæpit, ut omnes Saxones & Thuringos in
fervi-

r?6 C L. S. Bêviis, nt Dannemark ikke nogensinde
fervitutem redigeret, é" pr<edia horumfifco publico addiceret. Cavebat
tamen, ne confilium hoc immature vulgatum & ejfeßu careret, & Prin
cipibus Regni juftœfiiïâfrïHuratioms catfam praeberet, Itaqve fecreto
cum Rege Danorum (Svenone) colloquium facit, &' cum eo de magna
qvadam parte Saxoniee, qvœ Udoni Marcbioni pertinebat, pacifcitur,
ut in conficiendis rebus, qvas animo agitabat, auxilio /ibi foret, & fe
Saxonibus ex uno latere bellum inferente, ipfe eos ex alio latere ador
netur. Ligesom nu alle Aliianzer forium pleyede med en kor-

porlig Eed at stabfeestes: saa besoer og Kong Svend denne
Allianz, fom atter BRUNO i. c, siger os: Rex Danorum Regi
Henrico 'JURAVIT, ut ei contra omnes inimicos fuos, & nominalem
contra Saxones, qvantum pojfet, terra mariqve auxilium ferret,

Men hvo vilde vel giere en Lehns -Eed deraf? eller ikkun
indbilde sig, at imellem disse tvende cronede Hoveder det
allermindste var passeret/ hvorafet paßum inœqvaHsfœderis,
eller og vel en Underdanighed kunde bevises? Da dog
formodentlig Kayser Henricus IV. paa sin Side har giort lige
det famine/ at hand eedelig har forsikret Kong Svend denne Allianzes uryggelige Holdelse; Detefterfolgende af denne Fortcrllelse hos BRÙNONEM udviser det i det mindste ikke i uty
delig/ naar det heder : Et Rex Henricus etiam illi (Danorum Regi)
promifit, ut ei cunßas regionesfuo Regno contiguas in proprium daret ■
hvorudi AUCTOR ANONYMUS Chronici Magdeburgenf f 293. ap.
MEIBOM. ^LAMBERT. SCHAFNABURG. ad a io7.3. saavel som
MEIBOMIUS selv in biflor. Bardevic, f a~o. fi/. over alt tre stuntydige. Hvorledes vil da Herr HOIE2>, rebus fic flantibus
fortolke dette Juramentum til Aong <9vend Estrirhs^ns

Forkleinelse? Sandelig man maae aldrig have last
BRUNONEM, eller alleneste have hort noget sige om en Eed/
uden at vide, hvilke der have varet capita juramenti, hvis
man lader sig forvilde afdenne Herr HOJERS Fortcellelfe.
Men vilde nogen siae/ at Herr HOHER, som ingen locum
allegerer/ har maassee havt andre Au Lores for sig/ af hvilke
hand'har taget denne Relation : den maae verre saa god/ forst at
viise os flige Steder/ i det/ al Eftcrsegning u agtet/ ingen
Skribent er forekommen, paa hvilken vi os i dette Fald kun-
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de betaabe. (c) I det evrige horer denne Kriigs Udgang
vel ikke herhid, saasom det kand vareos nok, hermed at have
bevirst, ar den Eed/ foni Kong Svend har giort Kay
ser Henrich den IV. gandjke urigtig udgives for en
LchnS'E^d ; dog kunde vi med et par Ord endnu erindre
dette, at Kong Svend Eftrithfön kort derefter er dod, og at
de Danske ey have vildet fcegte imod Saxerne, som deres
gamle Venner og Allierte, folgellg intet er bleven af det af
talte Negotio. Hvorved dette maaffe kand tiene til Natio
nens Berommelse, at da Kayseren vilde forcere deres Konge,
som vi nu have hort, et anseeligt Stykke, og, î^lamberti
schafnaburg. i. c. Beretning, Marggrevens af Stade,
Udonis, ganbe, (hvilke hvor anseelige de have vceret, kand
man lcrre af adamo bremensi l.iv. c. j.) til Cyendom,
har deres gamle Naboers Venffab alligevel vceret dem kierete, end den ellers hos frie Folk alt for stcerk herskende Begier lig
hed efter at formere deres Magt, og at tvinge andre, det
maae koste hvad det vil, under deres Aag.
§♦ 3 2*
Dog naar vi komme til Kayser Lotharii Saxonis Ti- <rw 9e
der, saa falder os atter paa eengang samtlige de Tydffe Herrer Danste
Publicister paa Halsen; I det mindste er mig ingen af dem bet Lothari*
dekiendt, som ey ffulde foregive, at Danmarkes Riges ^7- ve.
Lehnbarhed under denne Kayfer paa nye, og det om Lyva-e ti
trent a. 1130. har jo begyndt at revivifiera Nu er vel intet
(c) GVILIELMUS Piriavienfis, Lexoviorum Archi Diaconus, som lhar levet til Gvllielmi Conqvæftoris Tider, og har bestrevet denne Konges Bedrifter, melder vel i det
endnu deraf ovcrblevne Fragmento, som ANDR. du CHESNE har indlemmet fine
Scriptoribus Rer. Normannic. f i</[ om denne selvsamme Sag, naar hand figer:
Rexqvoipue Danorwn Sveinus fidem legationibus ei (Henrico IV. Imp.') fip opon dit,
fed inimicis ejus amicum exhibebat fe fidelem. Men flt fidem fpondere ey bety
der andet, end af f¡uttc ctt Allianz, viser den hele context, hvoraf man kand see, at

Skribenten her fornemmelig vil tale om, hvad for Denner eg Allierte Kayser
Henrich den lv, har havt i fine Krige, imod hans rebelliste Undersaatter oz de Tvdlke
Fyrster.
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tet vanskeligere, end at bevise revivifcentiam jurium fepultorum, og jeg, hvad mig angaaer, endstiont jeg ikke venter,
at nogen stal holde mig for en vantroe Thomas, maae dog
oprigtig tilstaae, at jeg ikke lettelig troer flig Iuristist Refurreétionem mortuorum , saasom dm derelictio, der fore
kommer ved ak Præfcription, synes kraftig nok til tit applice
re herpaa cum effeétu legali det axioma juris : qvod ad jura
rçnunciata non detur regreííus. Dog efterdi vi Hidindtil
formodentlig fuldkommen have beviist, at det Tydste 2xige
indtil narvarende Did endnu ingen Over-Herredøm
me har havt over Danmarkes 2^ige: saa maae vi nu svare paa de Tydste Herrer Publicisters og Hiftoricorum folgen
de Argumenter, ikke saa meget for at igiendrive disse igim op
livede Jura, af hvilke de her^ formedelst en falst hyporhefín
giore saa megen Ophcrvelse, som meget mere for atviise dem
oyensynlig / at dette 2xiges nred saa stor paastand fore
givne Lehnbarhed har til alleDider varet et non ens, og
følgelig at Rayser Lotharius Saxo ey har forhvervet sig
større Rettighed paa disseLande/end den har varet,hvor
af hans Formand har kundet rose sig; men om hvilke vi
allerede have hørhat ingen afdennem har havt den mind
ste Prxtextum juris for sig / hvorudaf en de Danstes Un
derkastelse under det Tydste Rige kunde bevises. Hore
Vi nu atter CONRINGIUM, saa vil denne larde Mand for
svare, at Anledningen til at forbinde Danmark paa ny til det
Tydste Rige, stal have reist sig deraf, fordi Kong Nielses
Son, Magnus, har drabt sin Fatter Hertug Knud af Sles
vig/ da Kayser Lotharius, hos hvilken Hertug Knud stod i
saa stor Anseelse, at hand gjorde ham til de Venders Konge,
har erlanget tilstrekkelig Ret/ at hevne dette Parricidium med
en blodig Kriig, hvis Udgang stal endelig have varet denne, at
den Kongelige Prinz Magnus igien er bleven forsonet med den
seyerrige Kayser paa det Vilkor: ut Romani Imperii militem., id
efl, Vajaiium agat. d. k. at hand efterdags vilde blive det
Dydste Rige med Lehns-pligt og Drostab forbunden.
Mm hvor meget tager ikke den gode conringius feil i
r
denne
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denne Kortcellelse? thi endffiont det vel ikke kand negtcs, at
den Kongelige Prinz Magnus har lagr voldsom Haand paa
sin FcrtterKnud, Kong Eric Eyegods retmcrssige Son og Ar
ving / den vi kunde kalde Vendernes Konge og Hertug af
Slesvig, og paa en underfundig Maade ffilt ham ved Livet/
ikke langt fra Ringsted i en aftalt Sammenkomst/ saasom dette
factum alt for tydelig bekrceftes ved vore indfodde og uden
landske Hiftoricorum samtydige Vidnesbyrd/ og man derom
iblant andre hos saxonem grammaticum f. 215. jq. eriCUM in biflor, gent. Danor. f. 269. ap. IJNDENBROG. HELMOLDUM Chron, Slav. L. I. c. 50. filfl 0g Udi Excerptis ex HERMAN
NI CORNERI Chron. inedito ap. LEIBNIT. T. II. Scriptor. Rer»
Brunfvic. f. 74p. kand fiw ftlldkommen Unden'etning; vi og

fremdeles ikke præcife ville fragaae / at maaffee Magni Fa
der / den Danffe Konge Niels har havt stor Deel/ i det rin
geste connivendo, i dette Mord / fom ALBERIC. P. II. Chron.
ad.a. 1090. f.26s. udtrykkelig siger; thi det er gandffe vist/ at
Kong Niels med storste Foye kunde giore sig den Regning/ at
Knud / den hand maaffee paa en uretftrrdig, eller dog paa en
underfundig Maade havde ffilt ved Scepter og Crone / in
genlunde vilde lade ham rolig besidde Danmarkes Rige / og
det fotgelig let er at præfumere/ at hand har vcrret/ om ikke
just caufa moralis, som Moralisterne tale / dog cania minus
principalis, eller-, hvis man vil give det paa detnoyeftk/ cau
fa collateralis, til denne ffammelige og uforsvarlige Gierning ; ja vi og detsuden gierne ville tilstaae/ at Kayser Lotha
rms har vcrret berettiget til at gribe til Vaaben imod den
Danffe Konge / i det/ ikke allene efter adffillige af de ypper
ligste Juristers Meening/ Naturens Ret giver enhver Fri
hed at hielpe uforskyldt undertrykte Personer imod deres
Fiender og Forfolgere/ men endog overalt den drcrbteRong
canutas, i henseende til det Vendiske Ritte/ har varet en
Vasall afdetTydffe Kayserdom/ følgelig hans Blod
med rette har kundet raabe om Hevn hos Rayserery som
hans Dominum direclum ; Saa kunde vl dog efter alle disse
Præmiflis ikke endnu begribe/ hvorledes en saa hoylcrrdt
Z 2
Mand,
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Mand/ som coNRiNGius har vcrret, af det / som imellem
Kayser Lotharium og den Danske Prinz Magnum er foregaaet, har vildetinferereen Lehn-d>lexum, ogj kundet indbil
de sig og andre/ at denne prmz.har antaget Danmarkes
Crone afIxayserenfab lege fidelitatis. Thi da, efter den sunde
Fornuftes allereenfoldigsie Grund Scetninger og Natur-Ret
tens almindelige Regler dette forsi og fremmest horer til et
hvert Fordrag/Pagt eller Contradat den/som lover noget/ end
0g phyfice og moralitet* Mññe have facultatem five jus pro
mittendi: saa maatte jeg nu vel vide, hvorledes Prinz
tAagnus , sotn jo aldrig nogensinde har besteget den
Kongelige Throne i Danmark, har ved sit L-fte kundet
bringe en Lehn Forbindelse paa en Crone, der ikke har
tilhørt ham/ og fortplante samme paa Fyrster, der hver
ken have agtet ham som deres Formand, eller sig for
hans Efterfølgere? Vilde nogen her indvende og sige, at
Danmark dog alligevel har vcrret et Arvelige, Mge!ig maatte man confiderent Prinz Magnum som en Lronog Arve Prinz, saa kunde dog dette ikke heller beviise, at
Magnus har vcrret besovet til at indgaae fligt et Paétum ;
Thi efter alle den almindelige Staats - Rettes Lcrreres Tilstaaelse, bliver en Kongelig Cron-og Arve-Prinz, i henseen
de til hans Herr Fader, en perfona privata, og kandfolgelig
ey pacifcere valide om de Ting , som angaae ftatiim publi
cum hos det Folk og Rige / i hvilket hand ikkun har fpern
fuccedendi. Lader dog ikke nogen gemeen Mand sig indbil
de, at Hand er ffyldig at holde en Kiobe1 Contrat, dersom
hans Son, imedens hand endnu er i Live, havde undersiaaet
sig at afhcrnde sit Fcrderne Gods, endffiont man kunde sige,
at Sonnen er hæres præfumtivus af Faderens heele Formue
og reede Middeler; og hvorledes ffulde da frie Folk agtes
pligtige ob folam fpem fuccedendi, som de tilsiaae deres Cronog Arve-Printz, at ratificere jlipePaéta, af hvilke deres LEre,
Rettigheder og naturlige Frihed henger ?Tilmed erdet ey andet
ar sige: Danmark har i de åre Drder vcrret et Arve
lige, og kt andkt at üatuere: Danmark har vcrret et
E^re-
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Eenevolds eller og ve! et Patrimonial-Xige. Thi endstiont
vi ere fuldkommen overbeviiste om den forste thefis Sand
hed, faa kunde dog Kongerne, endog i et Arve-Rige, ansees
allene fom ufufruél-uarii, eller, rettere at sige, somñdeicornmifFarii, folgelig pññ ingen Mññde vcere berettiget til, ttden
deres Folkes Minde at afhcrnde Riget, eller paafore samme
en Lehns-Kexum og anden flags Underkastelse. Lad ha vcere,
atdet ersteet, hvad helmoldus™ cbron. støv. l. i. c. F. siger:
Magnus virtute Teutonici militis territus apud Cafarem immen/o aura
¿y HO MINIO impunitatem adeptus eß : Lader 0s sieste tt0FNde til

TRITHEMIUM, at Hand fortceUer Sagen sandste ret, naar
hand c. 17. striver ♦ Rex Danorum Magnus fe IN POTESTATEM
IMPERATORIS TRADIDIT, ohfides dedit, JURAMENTUM FE
CIT, SE SUCCESSORESQUE SUOS nonnifi Imperatoris ¿r Succefio- '
rum ejuspermijfii REGNUM ACCEPTUROS: af alt dette Foregi

vende kand dog intet andet flyde, end at Yasser Loààher
har oprettet et Pacium med en Danst prmz, der strap i
fin fyrste Begyndelse har v^ret fijo jure nullum og ugyl
dig. Ligesom man nu i det Borgerlige Selffab ; holder den
for daarlig og i hoyeste Grad taabelig, der tager et Lofte af
nogen paa det, som hand forud kand vide, at det ikke staaer i
den andens Magt atfyldestgioreogatholde samme uryggelig;
og om hand end bag efter tusind gange kunde gotgiore, at
ham ved dette
Brydelse var tilfoyet en ubodelig Skade,
kand man dog med rette forekaste ham den Regulam juris:
damnum, qvod qvis fuá culpa fentit, fentire non videtur;
saasom man fornufteligen maa præfumere, at det ey har vcrret dens rette Alvor valide at pacifcere, som over flig rem fe
cundum qvid & pro fubftrata materia impoilibilem har op
rettet et Paétum ; og saaledes overlade vi det til alle fornuf
tige Lcrsere at paastionne, hvad for stridige Slutninger
man kand gtjsre imod Kayser Lotharium Saxonem, hvis de
Tydste Hifiorici have Ker in fasto, og saadant et Pattum,
som her angives, af ham er grort omDanmarkesLrsoes Lehnbarhed.
2 3
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§♦ 33*
Sv»r PÑ»
Denne inconvenientz har og Herr Hof ' Raad GöBEL,
den An som en fornuftig Nkand og lcerd Jurist/ meget vel indfeet/ og
Hof derfore i (inc Notts ad coNRiNGiuM giort den billige AnmerkRaad Ga-^/iiing / nran kunde ikke begribe , hvad dette PaSum har stub
vîï&et? °* let betyde: O vid autem juramentum illudpræflitum complexum fit,
frftwtí

dubium efl, qvoniam non Magnus > fled Nicolaus,Pater Ejus, Danicis
præerat rebus (d). Vi vilde ikke heller undflaae os for med ffyl-

digHoyagtelse at deromme denne lcrrde Mands Kierlighed ril
Billighed/ hvis hand ikke havde handlet som irefcfFeAdvocater, hvilke / for at ffade deres Modstandere/ paatage stg ofte
et Skrn / ligesom de vilde undffylde samme/ og til den Ende
fremfore saadanne Argumenter , som paa nogen maade kunde
tiene til hans Forsvar/men siden kun med dets storre Heftighed
bestride og igiendrive samme. I det mindste/ som denne gode
Mand, stg veed ikke af hvad foren utidigEenfoldighed/ har
ladet sig saa vir forbede / at hand allevegne teer sig meget umild
imod den Danffe Nation, ikke anderledes/ end som hand af det
Tydffe Rige med et anseeligt salario var leyet dertil/ at hand
ffulde fette en VopNceie paa Retten og forsvare qvid pro qvo:
saa scrtter hand strar disse sode og fornuftige Ord et driftigt, men
i Sandhed urimeligt Svar imod, for jo ogsaa da, naar hand
vil
(d) Des Aarsage kaldes og Prinz Magnus hos de Skribenters, som ville tale accurat, fkke Ronge af Danmark, menRongensSön ; Thi saaledes giver f/E* thron.
Bigaugienfi ad a.
2/8. ham nd for itttet àttdet / end en Kongelig Prinz, naar
det heder : Magnus, filius Nicolai Regis Danorum ) gratiam invenit fiœnitens,
& c Cron am Regni fujcepit ab Imperatore. Og C hronicon Montis Serini ad. a.
f* I2'fib kalder ham en Danff Fyrste : Imperator celebrat Pafcha Halverfiadii, ubi qvidam de Principibus D anorum, Magnus nomine, hominium ei fa
ciens, Regnum Dania ab ipfo jufcepit. Hvorstre Annales Hildesheimenfes ad a»
"33- à* 34- uden Modsigelse tage seil, naar de ka-de ham cn Konge af Danmark : Rex
Danorum pluribus advenis Teutonicis terram juam incolentibus truncationes
membrornm facit. Hac de cauja Imperator Juper eum expeditionem movere in
tendit. - - - Imperator Pafcha Halv erfind peragit, ibi Rex Danorum veniens
fife in poteflatem ejus tradit. Og isamme Vildfarelse staaer OTTO FRISIN
GENSIS L. VH c- /9. f i fio. ap. URST i SIUM, naar hand striver : Regem
Dacia in Jignum fubjetfionis ad decorem imperialis reverentia gladium jibi fub
corona deferre fecit (Lotharius Imperator,)
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vil ansees for at forsvare den Dansse Nation, at beholde tillige
det berommelige Navn afen heftig Forftegtere for sammes for«
meente Lehnbarhed. Fom, siger hand, Lotharius fibi fufficere
putavit, habere vafaIlum, qvem Dani, ut credebatur, mox habituri
ejjent Regem. Men dette er , efter vore i foregaaende §. an forte
Grunde, at giore Kayser Lotharium i hans Grav til en een fol

dig og taabelig Fyrste. Og siden Herr Hof-Raad von GOBEL, som det synes, ey troster sig ril at kunde bestaae med
dette magre Argument, foyer hand endnu til: nifi dicendum,
Magnum PATRIS NOMINE, QVI ITIDEM LOTHARIO SUP
PLEX FACTUS EST, ad fiduciarium, MANDANTE ILLO, fe
ohfirinxiffe obfeqvium. Allene denne yvperlige Mand fupponerer

her visselig noget/ som hand ey kand beviise. Thi omendffiont
det maatte vcrre stråledes, at den Danffe Konge Niels/ hvis
Throne/ ved de da verrende Omstændigheder, og da detheele
Folk formedelst den Vendisse Konges Canuti Mord var fortry
delig / langt fra ikke stråledes var befcrstet / at hand havde kundet
binde an med den Tydsse Kayser, havde givet sit Minde til t ar
hans Printz Magnus maatte udbetale en anseelig Summ
Penge til KayserI^otkario pro redimenda vexa, for paa den
ne Maade lykkelig at decimere den Kriig / hvormed hand blev
truet/ saasom alberic. p.ii,chron. ada. ujo.p. 265. udtrykke
lig siger: Rex Lotharius, qvi Canutum exaltaverat, audiens de Ejus
nece, contra Daniam tendit, fed NICOLAUS CUM FILIO SUO
MAGNO ipfum pecunia placaverunt, & pacem cum eo fecerunt ;

saa folger dog derafikke/at hand ogsaa haver bevilget, atPrinzen
ssuide svcrre Kayseren Trossabs Eed. Thi hvor let kunde hand
giore fig den Regning, at hans Undersaatters Gemytter/ som
dets uden allereede vare irriterede imod ham/ kunde ved stig
nederdrægtig Foyelighed nu forst ret jages i Harniff imod ham.
En stor Summ Penae kand vel hemmelig udbetales/ menen
Lehnséd er ikke en Ting der kand ffee i en Krog eller i Skiul/0g
Kong Niels kunde vel fornuftig viis forestille sig / at det var
ude med hans Regimente/ saa snart hand vilde refilvere
sig til at udviife saa stor en HFyagtelse for en frenrnred
Lrone. Foruden dette var jo Kong Nrels ikke en gang rnrrvceren-
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rende i Leyren/ atHerrHof-Raadvon GöBEL med ret kun
de havesagt om ham: qvod itidem Imperatori fuppiex faflus fit.
Thi mdstisnt ALBERTUS STADENSIS striver Í Cede Canuti au
dita Lotharius Imperator, uxorqve ejus Richenza contrifiati fiunt , venitqve cum gravi exercitu prope civitatem Scbleswik ad vallum Dannevoirk, ulturus mortem Canuti. Territi igitur Reges, PATER ET
FILIUS, VENERUNT SUPPLICITER AD PRÆSENTIAM IM
PERATORIS, datoqve fibi immenfo auro juflitiam faciendam de inter«
feflione Canuti promittunt, sññ Meldet dog HELMOLDUS, Ctt

langt crldre Skribent, hvilken Albertus stadensis ellers
pleyer flittig at udstrive, ikke det ringeste om denne Omstændig
hed f men f efter hans Beretning, forte baade Printz Magnus
gandske allene Commando over den Danste Armée, og var
tillige allene den, fom med den foregivne store Summ Penge
stal have bcmeyet stg at formilde Kayserens Vrede. Thi l. i.
c. 49. p. sSt- heder det derom omstændelig: Lotharius venit cum
grandi exercitu prope civitatem Sleswicb, ad vallum illud notisfimum
Dannetvercb, ulturus mortem funefiam optumi Viri Canuti, Confederat e regione Magnus cum immenfo Danorum exercitu , defenfurus
terram fuam. Sed territus virtute Teutonici militis apud Cœfarem im
menfo auro & homini0 impunitatem adeptus efl, Og lñd Vtkre / f0M

dog ey kand bevises, at Kong Niels havde og givet sit Minde
dertil, hvorledes kande det dog verre nmeligt, aten
Rex fideicommiffarius, som denne Fyrste var, kunde paabyrde sit
Folk, om hvis Samtykke Hr. HofRaad von GOBEL ey for
drister sig Mat give Forsikring, ensaadanå¡finiam conditionem, som dets Friheds ForlttS er ? Vi maatte kuldkaste alle
det borgerlige Selskabs Grund-Stotter, hvis vi vilde indbilde
os, at det / uden i der Tilfalde/ da en Negent kand troste sig ved
tt dominio abfoluto 05 jure patrimoniali, eller / rettere at si
gt/ poteftate herili over sit Folk, kunde voere Kongerne tilladt,
at forkomme noget af deres Riger og Stater, eller underkaste
sig en fremmed Magt, og derved fette deres Crone og Land af
sin naturligeLiigheds og Friheds i et andet Lands Tmldoms og
Uliigheds Stand.
§. 34»
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Vilde nogen indvende og sige, at jo vores egmceldsteog Sax*™
indfodde Skribent saxo grammaticus selv alt forty-»7^^'
delig melder om denne Omstcendighed, at Prinz Magnus er g.orde
bleven en Vasal! af det Tydffe Rige, og vi altsaa stride imod fåSaS?
Sandheden / hvis vi ville have den allermindste Tvivl om dette sotfe<ift t
facto : hand tillade mig , at jeg oprigtig tilftaaer, det Saxo vel at fortwll«
er enziirlig Skribent, deriblantUàricos mâ à fortiener 6l,n<
den ferste Rang, saafom ikke mange Europcriffe Riger stal
kunde rose sig at have havtpaa de Tider en Mand, der i Hen
seende til reen Latin og munter Poesie har overgaaet denne Soraiff Munk : Men at jeg ffulde holde saxonem for en ffionsom Hiftorico, dertil har jeg hidindtil ikke kundet overtale mig.
I det mindste confunderer hand oftest faéta med hinanden, af
Mangel paa neyaatigProvelse afalle derved forefaldende Omstcrsidtghedcr, og si-ger tit at sttte en anden Farve paa Ting,
fom virkelig have tildraget sig, hvilket ellers neppe en
Mand, der tilbørlig har Øvet sig r Gtaats-Rnttens
Lardonr eller platur Rettens uforanderlige Love og en
fornuftig politic vilde have giort, om hand ffulde have
beskrevet flige/à. Dog disseere faadanneFeyl, der lade
sig undffylde formedelst hans Stand og Leve Maade,
og ikke ere præcaverefce i nogen Historie, si>m er forfattet af
Musste og klerker, hvis Stand jo disuden, dersom den
ffulde vce^e stiftet af Gud, dog ikke er indsat , for at ffrive
Historien, men for at lcere Evangelium om Christo, og alt
saa ville vi ikke opholde os med samme vitloftig at igiennemhegle, men meget mere ved at fortMe det, som SAXO gram
maticus har antegnet om Uddraget af den Samtale imel
lem den Kongelige Printz Magnum og Kayser Lotharium,
strap klarlig beviise, at vi med denne Critfive ey have giort
ham Fortred ; hans Ord ere la fil. 242. disse: Magnus cupide
conditione (ut Romani imperii militem agat,) ufus, SUPPLEX
LOTHARIUM VENERATUS EST-, fed infidiusparabat obfeqvio:
A»
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Og derpaa forklarer hand f 243. hvorudi disse iniidiæ have bestaaet , fom ^rin^ Magnus under sine CareíTer, hand gjorde
Kayseren, stal have sogt at skjule, i det hand melder, hvorledes
Prmtzrn faldt denKayserlige Armée,da den drog ud afSlesvig,
i Ryggen, og tilfoyede Grev Adolph af Holsten en vcrldig Afbrek: Imperatore Eidoram remenß Adolphum extraneos ab eo curare
jaffirm Magnus per infidius adortus non folum copiis fpoliavit,fed etiam
arma deformiter abjeélantem nando fugam capejjère coëgit. MtN

dersom Sagen faaledes forholdt sig, havde de Danske sandelig
ikkun en siet Mre at vente af denne Seyer over de Tydske, og
disse vare ret skammelig, og imod al Folke-Rcrt bievne anfaldne ; Thi efter hvilkes, end og barbariske Folkes Overeensstemmelse / kunde det lade sig undskylde, forst paa Skromt at giere
Fred med sin Fiende, og siden, naar samme poitpubhcatam pacem intet ont forseer sig af den anden Part, folgelig
agter at hoste fructus pacis, og har lagt Sverdet af Haanden,
da hemmelig at overfalde og hugge ham ned? Saadan enheslig Llame hôenger saxo her sine Landsmcend paa, for efter
sin gejstlige Eenfoldighed og u-culárede Munke Judicio at
frie dem fra Blame, som efter hans Meening vilde hvile paa
dem, saaftemt det var sandt, at deres Rongelige prmtz
var bleveit en Vasall af det Tydske Rige. Dog vi have
ikke nodig at betcrnke os lcrnae paa, hvorledes vi skulle udfl. tte
denne vores Nation paasatte Skamflek, i det SAXO har oyensi)Nliq taget feil i sin Beretning; Thibet, som her fortcrlles
om Grev Adolph af Holsteen , har, som conringius al
lerede rettelig i. c. H. i2. har erindret, tildraget sig noget sildige
re, end denne Krig med Kayser Lothario, nemlig da Grev Adolph, som HELMOLDUS siger, enten kvistede med Prinz
Magno om Erici Formynderskab, år da hand, Slesvigerue
til Gefall, ved en anden Lejlighed med en Armée giorde et
siendtlig Indfald i Kong Nielses Lande, hvilket sidst? udi Chro
nic. Comit. Schauenburg, hos MEÍBOM. f. 499- gandskt rimelig
foregiv» s, naar det heder: Tandem Slesvicenfes miferunt nuncios
ad Comitem Adolphum, offerentes ei C. Marcas, ut cum gente Nordalbingorum civitati prœjîdio foret. Sed & Magnus totidem obtulit,

ut
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ut a bello abflineret. Inter h¿ec Comes Adolphus incertus qvid ageret,
confuluit majores provincia. Illi confuluerunt civitati Jubveniendum,
eo qvod mercibus ejus potirentur. Congregato igitur exercitu Adolphus
tranfid Egdoram fluvium, vifumqve ei fuit paululum fubfiftendum,
qvousqve conveniret univerfus exercitus, eundumqve in terram hoflium
diligenti cautione. Sed populus prœdarum avidus retineri non potuit,
tanta fefltnatione prolapji funt, ut venientibus primis ad fylvulam
Thevel, novisfimi Egdoram fluvium vix attingerent.
Audito ergo
Magnus Comitis adventu elegit de exercitu mille loricatos, abiitqve in
occurfilm exercitus, qvi exierat de Holfatia, & commifit cum eis prae
lium , & fugatus efl Comes, percusjiqve populi Nordalbingorum attri
tione maxima. Comes autem, & qvotqvot fugerant de acie, REVER
SI PER EGDORAM (i. e. nando) SALVATI SUNT.
S0M

det nu afdcnne Beretning erklärt/ at SAXO GRAMMA
TICUS har confunderer tvende gñndsse diverse Feldtoge/ som
inflen Connexion have med Hinanden/ folgelig at hans infallibilitas hiflorica henfalder : sññ har det ikke heller nogen Grund/
is aar hand vil indbilde Verden / at prmz Magnus vel har lo
ver Aaystreir meget, men aldrrg have t Sinde at holde
det; Thi dette troer jeg er den vcesentlige Indhold af hans Ord:
Sed infidias parabat obfeqvio. Meget MM/ lîflûï MÑN betanket/
at den kongelige Prinz Magnus bar igientaget det/ hvad
han-d paa den Tud lovede og tillagde Kayftr Lothario,
førend hand førte sin Armee tilbage iglen fra Slesvig/
nogen Trid derefter paa enfiienn Aigs-CéE til Halber
stadt/ og hvorledes hand ved den Leilighed (aa stare
har ydnryget sig for Aayferm/ at hand endog har giort
HofTienejke hos Hain som Marstal; thi Hand erden se lvfamine/ (e) om hvilken OTTO FRISINGENSIS og Chronicon
Aa 2
Mon(e)Man tør tf Fita nsye samle aste de Omññndighcder,som forttrlles os om denne Sag,
ft a ffa! Sandheden felt) vise sig. Thi da den Hrndelse,med at barre Sveide! for Kayferm, har tildraget sia irmllrm Lotharii ssrstc oq anden Jtalitrnffe Expedition, som
Contexten !)d5 OTTONEM FR SÍNGENSEM udviser: filen Lotharius forsté gang
er kommen tilbage fra Italien a. .z;.,vg a.lizü.anden aangdraaet derhen, folger
det gandffe naturlig,at denne Sag har tiidrayet sig i Aare! 1134. cHcr n;e. Foruden
alt dettånelder endnu nogle Skribenter denne Omstirndi'ghed, at det stal v«re paf
fere t paa en Rigs - Dag i Halberstadt : ogdcteru-imodsigelig, atKayserenpaa
Paaffc-Hoytid iigg. bar holdt en Riqsåg i Halberstadt; at jea altsaa uden videre
Betænkning tor ftsifttte dtttkAar,sem den egenliigeTnd,pga hvilken dettehar tildra-

»88 C L. S- Bevits, at Dannemark ikke nogensinde
Montis Serini fdtîlt Annales Hildesheimenjes tñltk/PÑÑ tf §. 33« nota
6. anførte Steder: saa er det let at bevise, ar det hverken er
tømmen Aøng Niels øg Hans Prinz i Tanker ar skuffe
^aystr Lotharium, ey heller at Lotharius har verret jaa eenføldlg en Herre/ der saa ler lød sig sette enVøx
paa. Kayser LotharnSaxonis store Egenssaber ere noksom be>
kiendte i Verden/ (f) og om Kong Niels havevi allereede erindret / at hand efter den Vendisse Konges Canuti Mord har været forhadt hos sine lhrdersaatter. Saa udraabte og den dræbte
Canuti Broder ErieEmund eller Harefood ham som en Ufurpatoremdf LinDarOe Crone, og giorde sig al Umage for at
ophize al Verden imod ham ; Men i flige Tilfælde piryer man
ikke meere at opirre en mægtig udenlandss Fyrste til HevN/ hvil
ket dog havde været den visseste Frugt af dette Bedragene , der
fom Prinz Magnus ikke havde holdet Kayftren sit Lofte. Folke
lig maae SAXO ssrivef hvad hand vil/ saa bliver det dog
fandt: Magnus er ikke med Svig falden Kayftren ti! Fode,
men har af ramme Alvor angivet sig som en Vasall af det TydsseRigk/ og Skråterne tager allene Fkyl derudi, atde an
sie Dannemarkes Rige som Obje&um af denne Lchnbarhed;
flef sig, eft'rsom Prinz Magnus li;;, i det med Eric Emund Holdne Feldflag er bleven
drcebt.
(f) êad vLke, at den udi Kirken faa navnkundige Hell. bernhardus flatterer, naar
Hand,/» Epiftola ad Lotharium ». /39. p. 145. Vol. I. T. 1. Oper.ubbtpber i bifle
Ord: Benedictas DEUS qvi vos elegit, & erexit cornu Jalutis nubis ad laudem
¿7* gloriam nominis fui ¿71 reparandum imperii Decus. - - Ipfius eft enim opus,
qvod corona gloria Veftra ita indies ampliatur & fublimattw , mirabiliter
crefcms ac proficiens in omni decore ¿T magnificentia apud DEUM & homi
nes saa cr det dog vist, Kayser Lotharius var alt for klog en Herre/ end at hand
si ulde dave ladet fig saa ssammstiq giekke.
Man bànkeikkun, hvad PETRUS
DIACONUS i., i V Chronici Casfinienf. c. zog p-114. 537. O(\ p. 55S. fyi'Lîikr

om ham at hand ved va Igné Natter har iadet fig soreltrskfin Formoeuds ag andre
Kongers Historier/ og ladet i feer antegne det, ir ab ircrfu.rrtt ' derudi fvrek -n>/ag
fka> man snart fee z at hre ikketales om en vellystig Sardanapalo eller en doven Weneeslao, og at detaltsaa falder meget eenfo digt ud/ naar man vil Engere, atband
i (tik Poster skulle have ladet sig trekke ved Na'sen,

_ har vcrrtt et Lehn af det Tlstsse Rige-_ _ >89
hed; (g) og dette er det, som vi med GÜds Bistand have fo»
rttaget os narmere at bevist.
§. 35*
Vi have nemlig allerede nogle gange giort Erindring om «s-Mg
ben drabte Canuto, og hver gang tilftyet, at hand har verret
«
Vendernes Konge. Dette Kongerige indbefattede, foruden «àà.
Landskabet Vagrien, heele Meklenborg og Ponrmern , (h) ser Lutbaríog de Tydffe Kaystre tilegnede sig det vverste Herredomme, m Sa*°enten formedelst de mange Seyervindinger, som de allerede
”
fra Caroli M. Tider af i adskillige Tilfalde imod disse Folk prin; Mag.
havde tilfegtet sig, eller fordi de holdte disse Provmzer Sg fc
for en udisputeerlig Appertinenz til det Tydske Riges angaaet'det
Bund, og, som man kfcer Jus feudale Longobardicum pley vendiste
Aa;

trx«.ä«,K«

(g) Jblant be gamk Hiftorko» gtør gobeunus persona bette paa den meest ¡ex»
preíHve Maader» Cofmodromio atate VL c. 59.f. 269. ap.MEÏBOM. tiaav Hand ffri»
ver : Anno regni Lui tbgeri (Lotharii) decimo Rex Danorum venit ad eum in Halver»
fladt pro pacefirmanda 9 quia multos Teutonicos in regno Dacia viventes truncavit.
Qvare Imperator commotus contra eum in Regnum ejus valida manu conf'erre fe vo
luit. Rex igiturfutura pericula cavere defideransjn poteßatem'Imperatorisfe dat,
tradit obfides, fy juramentum præjlat, qvodipfefy fucce/Jores fui non nifi permijfii
Imperatoris fy Succe¡forum fuorum REGNUM DAN ORUM adipifici deberent. Et
ficipfe Rex fanffo diePafcbaRegio more coronatus coram Imperatore de more corona
to gladium ipfins portat, fy fic in gratiam Imperatoris reverfus eft. MtN da bCtUie

Sk lbettt er halvtredie hundrede Aar rmgere, end Sagen, VM hvilken hand striver, saa
fortiener hand ikke engang i besynderlighed at refuteris.

(h) Hvorvit bette Kongeriges Grendser have strakt sig, k^res best, efter tnit Tykke,
tiaat bitagtHELMOLDUM L. I. Cbron. Slavor. c. 36. p. 569. i Raad med ; Thi
naar hand Mvner de Folk, som have staaet under den Vendiste Konge Henrico, siger
hand : Servierunt Regnorumpopuli Henricofub tributo, qvemadmodum TVagiri, Polabi, Ohotriti, Kjcini, Qircipani, Lutici, Pomerani, fy univerfe SIavorum natio*
ves, qvafiunt inter Albiam fy Mare Balticum, Çf longi(fimo tra&u protenduntur
tisqve ad terram Pobnwum. Super omnes bos regnavit Henricus, vocatusqve eß
Rex in omni Slavorum Çf Nordalbingorumprovincia. Da NU CanUtUs sidkN, svM vk
otter erfare af HELMOLDO c> 49. havde Hobt alt bette Land afKayseren for en stor
Sum Penge : Adiit ergo Lotharium Imperatorem (Cunto, Canutas, ) emitque multa
pecunia Regnum Obotritorum, omnem fcilicet poteftatem , qva praeditus fuerat
Henricus. Et pofiuit Imperator coronam in caput ejus, ut effiet Rex 0botritorum9
recepitqve eum in homlnium, og da d nm Camttus varen Prinz a Kongelig Danst
Blod, nemlia Kona Ene Eyeqods Son: sga ert Qr^ertiben ved ham Prxtenfionen

paa det tendiste Kongerige balden ti! Koderne a^Danmark og bar,føm det folgende
afdiffe FortLrllà stal udvi ist, i laug Tir'd bestandig vcvret et pomum Lår imellem
Prinzerne afàgeligBlod.

lyo C.L.S, Bevils/ at Dannemark ikke nogensinde
er at tale, tilssreve sig et dominium direétum ovtr disse Lande,
endssivnt de endnu ikke a&u havde undertvunget alle disie Folk
og indlemmet det i det Tydsse (StaateCorpus. Paa dette
Fundament afden oversieLehns Herlighed bekommt Canutus
afKayser Lothario Saxone ten Vendisse Crone formedelst en
stor Summe Penges Erleggelse tilKayserm, og endssivnt der
fattedes endnu meget derud i, at hand.ssulde have kundet troste
sig ved Heeke Vendenlands rolige Besiddelse : saa'- kroer jeg dog/
at Prinz Magnus heller paa dette Fundament vilde bringe
Mge-Retrigheden i dette RM paa sig/ end hand havde
tilstcedr, at enten en anden skulde rive ham dens Eyendour afHcrndcrne/ eiter Hand for dets skyld ffulde bl« ven
mdvlkler i en bestandig Arrg rncd de Tydffe Kaysere.
Og dette er det nu kgentbg,som jeg formoder, at der er hand
let om i det pació med Knyfer Lo charlo og den Danffe
Prinz Magkkd/ og hvad hand med tet immenfo auri ponde
re, som Skribenterne sige, ssal have tilkiobt. Thi som jeg ikke
(i.) har den Tanke on; Kayser Lothario, at hand har vildet be
holde det Vendisse Rrge for sig selv/ til hvilket hand ex lege con
tra ¿tu s venditionis med den drabte Canuto ky havde nogen v!«
dereAettighcd/saa er det (2.) ikke saa ubilligt,naar man vilde betcenke/delKaysreu havde saaledes raifonneret hos sig selv/at,da
dog alligevel det Vendiste Rige var hieven Ïiøbt for Danffepenge/ og/ da in dubio ved Alienationee den Conditio, som
harvceret ante faéhm alienationem, bliver, og de Venders
sidste Konge/ Henricus, som af HELMOLDO /. I. c, 36. <£r 37.
erfares, har besiddet dette Rige som sit Arve-Rige/ folgelig
Alienationen eengang var sseet til Canutum og alle hans Llrvin5er jure perpetuo &. hereditario, at/ siger jeg, da Omstæn
dighederne forholdte sig saaledes / var det raadeligere/ at fette
dette Riaes Crone paa Prinz Magni Hoved, end tilladt/ at
dette Folk ved «udvortes Spind ald eles ssulde odelegge sig selv,
etter og, ved at flaae sig telen fremmed Crone, gandsse givre
sig los fra Lydigheds Nexu med det Tydsse Rige. Efterdi (3.)
afden gamle Vendisse Konge-Stammes' Levninger, saafremt
samme havde kündet endnu givre nogen Prætention paa dette
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Rige/ dog saa lidet got var at vente, at ikke allene Prinzerne
Prebizlaus og Niclotus (hvis ellers den sidste fortiener at ansees
som en Prinz afKongelig Blod) have vcrret de Christnes grum
meste Fiender og Sandhedens Forfolgere , (i) men man og i
Foroeyen kunde gwre sig den Regning om dem / at de aldrig
vilde blive det Tydffe Rige hulde og troe/ fordi de eengang i
Succefllonen vare forbigangne/ og af Kayseren udelukke fra
deres Fcrderne Crone. Og om man endskront maatte ind
vende og sige/ at Lanutus dog havde efterladt sig en @øtt,
hvilken i saa Maader det afhans Fader tilkl^bte Vendiste
Rige de jure var hiernfalden: faa var det dog (4.) en umyndig Prinz, der, fordi hand selv behovede en Formynder,
umuelig havde vcrrtt i Stand at holde et Folk i Tomme,
som paa det ivrigste var hengiven til Afguders Dyrkelse, og
derimod opfyldt med det bitterste FienLssab imod de Tydsse;
da derimod (5.) denne kloge Kayser kunde haabe ved silgForleening stedse at beholde de Venders Rongerige i den
gamle å« med det Tydste Rige, ja, da Prinz Magnus,
som en Arve-Prinz til Danmark, var i Agr og Anseelse hos
alle, endnu derforuden (6.) at forbinde den Danste Na
tion dertil, at den bestandig stulde rekke de Tydste Haan
den, for ar tømme denne af sig selv vilde Natron og gie
reden beqvem tit det Borgerlige ^elstab. Ey at melde
om, at (7.) Kayser Lotharius kunde vente paa denne Maade
merkelig at forege det Tydsse Riges Anseelse. Thi da man
rimelig maatte befrygte det Vendiste Riges totale Un
dergang og Forliis, med mindre det faaledes blev forleent:
(i) Vi larre dette af de bittre Klagemaale, som vi derom forefinde hos Skriben«
terne.
Thi hsre vi ikkun den eenifie HELMOLDUM, da siser hand os
L. I. c. 52. Poßqvam ergo mortuus efl Canutas, cognomento Lowardus, Rex Obotritorum, fucc efferunt in locum ejus Pribizlaus atque Niclotus, bipartito principatu,
-uno fcilicet Wagrienfium atque Poliborum, altero Obotritorum provinciam guber
nante. Ruerunt hi duo truculentce beftia, Chrißianis valde infefti, invaluitqve in
diebus illis per univerfam SIaviam multiplex idolorum cultura errorqve fuperjritio•
num.
Sññ af mon Mññtte til mitt gwre Kaylers l-oàu Bersmmelftli bans

Grav, dersom man vilde troc, at hand havde kundet tilsmde, «stige Priver stulde
bestige den Vendisse Throne.

C. L. s, Bevlls,at Dannemark ikke nogensinde
kent: faa har Kayftren ved denne Staats Politic formeent
at forbinde den Danffe Natrón faa nar med sin imerejj'e,
at hand i Fremtiden ved hver Leilrghed kunde detiene
sig af deres Hielp og Bistand, og prævalen imod sine
Frender; I hvilket Kald da og (8.) derfom man vilde raifonnere af Machiavelli|îî|Te Principiis, faaftemt endelig N0gen Uret t henseende til den af Canuto efterladte Prinz og
Arving Waldemarum var ffeet, kunde man lettelig undskylde
det med principiis rationis flatus og arcanis dominationis &
imperii. Det maae derfore vcere fandt eller falsst/ hvad
BROTTUF in Chron. Anhalt. L. II. c. 4. 0g MANLIUS in Comment,
Rer. Lufatic. L, IV. c. 5., dog uden noget de crldere Skribenters
Bifald, foregive/ at Kayser Lotharius virkelig har udjaget af
sit Rige den prætendcrte Vendiske Konge Pribezlaum, saa
er dog denne thefis vis og unegtelig / at Lotharius aldrig
har erkrendt prrdezlaum for de Venders retmcrsiige
Longe;hvilket vi rblant andet og derafkunde flutte/naarvr lcrfe
hos HELMOLDUM i.c. c. S3., at hand endnu langt sildigere har
ladet ham formane at antage sig Vicelinum, Biskoppen af
Oldenborg , faafremt hand ellers vilde nyde hans Kayserlige
Naade- Lotharius Imp. præcepit Pribislaivo Jub obtentu gratiæ jitæ,
ut memoratifacerdotis Vicelini, vel qvi vicem ejus egiJ]"et , plenam gereret' diligentiam ; hvilket alt dog Pribizlaus aldrig harjgiort/

og er derover tilsidst fordrevet af sit Rlge og

tvungen til at
romme den storsie Deel afsine Lande/ faafomhand og a. 1142.
er fom en Exulant dod i Brandenborg/ efter at band endnu
for sit Endeligt havde ladet sig dobe og omskiftet sit Hedenske
Navn Pribizlaus med det Navn Henrich, men forcert 'sine
Brandenborgske Lande til Marggreven afSoltvedel Albrecht,
Biornen kaldet/ enten per donationem inter vivos, eller
per teftamentum; hvilken ogsaa fra denne sidste Vendtske Longes Dødedag af maae have begyndt at kal«
de sig en Marggreve hi Brandenborg, men aldrig har
understaaet sig ar fsre Dtel af de Venders Longe ; hvil
ken Sags videre Undersogning dog.! ikke horer herhid / men

fortie-
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fortiener vel i en scrrdeles Afhandling at legges Verden for
idyne. (*)

Vi finde og, naar vi noye ville give agt paa denne Sag, rr«rmere
endnu mange flags Argumenter, hvorafdet klarligen lader sig
beviise / at vi med denne vores Formodning temmelig ncrrafdetteFo.
maae have truffen Maalet ; Thi da (i.) den Kongelige Danfferegwende
Prinz Magnus aldrig er bleven Konge i Danmark/ band der- K<4.
imod veyenigielmenr hos de Tydffe Skribenter forekonr
mer under det Kongelige t^avn, da dog disse/ som vi nye*
lighavehorh ellers vel have vidst/ at hans Herr Fader end
nu var i Lwe/ og hand følgelig/ ominan end vride drive
Gagen trl det ydersie/ ey kunde holdes for meere, enden
bæres præfamtivus til Alget/ fññ fyñts Mig visselig/ ñt dkt lñdek
sig fornuftig og med et stort Skin af Sandhed præiumere, at
uran i Tydfflaitd aldeles maae have antaget ham for de
Venders Aonge: Thi om man endffiont/ som vi allerede
§• 13. not. y. have bemerket/ hos de Frankiske Skribentere her og
der finder/ at Kongelige Prinzer kaldes Reges og de Kongelige
PrinzesserReginE, saa har dog denne Skrive-Maade paa disse
Tider ikke meere vcrret brugelig. Hvortil (2.) kommer endnu,
at Kayser Lotharius selv har ladet Sverdet bcrre for sig af ham,
og det paa en offentlig Rigs-Samling til Halberstadt/ men der
hos tilladt ham/ at hand maatte bcrre en Crone paa Hovedet,
hvilket dog/ i fald Magnus ikke Virkelig havde vcrret
en Aonge/ havde giort Kayseren latterlig hos sine eg
ne Betienter/ efterdt jo i folge af Regulis decori inter gen
tes recepti en Cron-og Arve-Prinz til et Rige/ saa lcenge
hand bare er saadan een, ikke pleyer at bcrre en Crone paa
Hove(*) Dette er og, ester at dette var skrevet, kommen for Lyset' i tvende Differtationibu«
Academicis, under den Titel : Scbediafina ex Jure Publico Dánico de Regii Vanda
lorum tituli AUGUSTISSIMIS DANIÆ RÈGIBUS jam pridem familiaris origi
ne ¿r caufaj og kunde vi NU herefter i mange Stykker beraade os derpaa.

Bb^

»94 C L. S. Bevils, at Dannemark ikke nogensinde
Hovedet. Har det da vcerct Kayser Lotharii rette Alvor at
grocesigfor Fyrsterne og Stænderne i Riget enLEre og Anseel
se deraf, at hand har sat den Kongelige Danste Prinz Magno
en Crone paa Hovedet/ eller ladet stg detieneafham, somen
kronet Konge/ som otto frisingensis l. vii. c. w.fw.
ep. URSTIS. striver / Regem Dacia in fignum fubjeiïionis AD DE
COREM IMPERIALIS REVERENTIÆgladium fibi Jub corona deferrefecit■ sññ har hand(Z.)uforbigængelig maattetværc betænkt

pññ/ hvorledes man ogsaa kunde staffe oq til veye drinae den
ne Prinz enten et Kongeriges virkelige B siddelse, eller dog
et for Verden gyldig jus, titulum vel præteniionem til et
Kongerige; Og da nu det Vendiste Arge i strå rit var ham
hiemfaldet, som et de Tydste åaystce tilffønbig aaben
Lehn; det og paa de Tider maastee ikke syntes saa «billigt
at forbigaae en umyndig Prinz, og overdrage det til en nær
Agnat af den sidst afdode Konge, i scrr da og ratio flatus hcr
concurrerte, og/ som allerede er sagt, det veden utæmmet
Nat:on var uforbigcengelig nodvendig at have en Konge/ der
var over sine Borne Aar: saa kand jeg (4.) ikke indbilde mig
andet/ end atlxaystr Lotharms her har sar denVendrste
(rone paa den Longelige prritz Magnr Hoved, forend
af de Tydste Herrer Publicister med bedre Grunde, end hid
indtil steet er, Danmarkes Lrones Lehnbarhed gotgiores/
og at følgelig denne afL.ayseren foretagne Actns har
havt Hensigt tü dette ^ige. I det mindste da fra den
Tiid af/ efter at Canutus var dræbt, indtil den Tiid/ at hans
Prinz Waldemar besteeg den Kongelige Throne i Danmark,
og i saa Maade kunde tvinge de rebelliste Vender til Lydig
hed, den Danste Nation idelig har ligget i Haare med VenLerne, (k) men man aldrig kand angive nogen nærmere Aar-

sag

(k) Dette er ogsaa deraf klart, at da under Kayser Oonrsdi ni. Regleriñtien stor Deel

af Saeh erne lob sig overtale atpaataqe stg et faa kaldet Koes-Tog og hellig Kriig
(Paffagium, expeditionem cruciatam) imod de vantroe Vender, figcrHELMOL.DUS
inChran Slaver. L. i. c. 62. f. 544. udtrykkelig, at de bare gjort det, fo at hevue den
Utroffab, som den Vendiste Nauon havde bega-et 'Mod de Danste.' Ultm-i mertes
(p exterminia, <pu« intulerunt U'Apic<jli¡, maxime vere DANIS, Dhl da, som
vi
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sag til disse Kriger, end at de maae vcere fordte i henseende til
Over-Herssabet over samme: saa er det saa meget lettere at
formode, atRongerneafDanmark paa deres Side ikke
mere have anseet denne til Prinz Magno overdragne
Inveflitur fOC et blotpailum perfinale, men have tVOet, at der
ved enevig og uryggelig Rettighed var bragt paa den
Danste Ronge - Stamine, hvoraf følgelig alle og en
hver af den Danste Thrones Besiddere burde høste
Frugten.

§. 37»
Man m erker ikke heller, at Rayser Lotharms har^L^'é
troet, at hand formedelst den Lehns-Eed, font den Affler
Danste Prinz Magnus har giort ham, havde naaet
t>e«
nogen Rettighed til Rongeriget Danmark i sig selv,
i det hand ikke allene har siddet gandsse stille, da denne Prinz i Danmark
iAaret 1135» af den siden varende Konge Eric Harefod eller »åen
Emund, blev med Krig overfalden og drabt, men har og £Ser/r'*
ladet denne Eric, (der efter Kong Nielses ligeledes paafulgte Lehmstsi,
Mafíacre havde sat flg paa stn Faderne Throne, fra hvilken d'g, er i,
Niels paa en ubillig Maade, som det synes, havde fordrevet s““®™*"*
ham, eller hans aldre Broder, den meer omtalte Vendisse
Konge Canutum,) regiere gandsse rolig og udenPaa-Anke i
Danmark, og dermed givet tilkiende, at de Stridigheder,
der i henstende til derr DansteArve^êFo» knnde yppes,
vare afen gandste anden Natur, end om de reiste sig i
hensigt til det Vendiste Rige, eller om nogen vilde tilfoye
denne Crones Eyere Vold og Uret, uden videre at hensee paa
hans Rettigheds Forsvar. Alleene, stge vore Modstandere,
hvis Tydstland ikke havde noget for sig, hvoraf man
knnde bevise den Danste Trones Lehns
: faa vare
dog de mange Attus fuperioritatis, fom under Friderici Barbavojfie Regierrng ere foretagne, alt nok, for at betage en
B b 2
hver
vi have hort, Pdbizlatw on Niclotus tilegnede sig det Vendiste Mge strap efter Canutó
Dsd : saa havde de Danste nsk at stride, naar de cum etkeåu jur» vilde forsvare dm
tf Kayseren bckomne Rettighed.
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hver al den derom barende Tvivl, af hvad Navn den
og nmatte vare, og derimod at gotgidre, at Danmark,
i det mindste til den Tud, er bleven en portio & acceffio impe
ra Germanici• Thi hos OTTO NEM PRISINGENSEM de geftis
Friderici I. Imp. L. II. c. 21. fol. 463. ap. URSTISIUM forefinde Vl
ikke allene Kayser Friderici I. egne Ord, hvor hand siger til
Romerne : Experta hoc eft DANIA, nuper SUBACTA, ROMANOQVE REDDITA ORBIi MM dMNk selvsamme OTTO FRIsiNGENSis er det, der i. c. cap. 6. ft 44s. udtrykkelig siger om
Kong Petro : PETRUS ACCEPTO AB IPSIUS (Friderici Imp.)
MANU REGNO fidelitate ¿s* HO MINIO ei obligatur. 9ÎU negtt
vi ikke, at denne Indvending er afftor Vigtighed, og dctååm, paa hvilket man her beraaber sig, er bleven fortalt af
saa mange Hiftoricis, at det vel er vard, noyere at oplyses,
efterdi det ey kand imodsiges, at hverken deinfavorem
afdenDanD <£tone have formeenc at ville refateu det,
eller de Tydske publicister, der faa mange gange pleye
at igientage det in favorem afdct Tydske Rige, have brugt
den i faa Fald nådige Circumfpeftion> eller foredraget det
saaledes, fom der stmmer Sandheden, og Sagens Beskafstmhed detudkrcrver. Thi faaledis sirider f. E. den
France Skribent 30. BODiNUSiffe med de beherige Vaaben,
naar hand l. il de Repubi. c. 3. foregiver, at Kong Petrus
havde handlet heel ur t derudi, at hand havde ladet
sine ^yen blinde ved den Kongelige Værdighed, og ik
ke allene for sig, men og for sine Efterkommere fat sig
afMajestcetens herlige Stand, Frihed og Independenz t
Underdanigheds og Lchnbarheds elendige Tilstand, ja
at hand ikke engang havde kundet Mresiigtet Pacium
eller forbinde sine Underfaatter til dets uryggclige Hob
delft, i det hand jo ikke havde havt imperium abfoiutum el
ler herile ovet dem, men staaet i enforma regiminis addufta
med dem, udi hvilke t Fald en Konge fine confenfu Procerum
fuorum ingen Forbindtlighed kand hefte eller forplante
paa sit Land. Derimod kunde vi ey heller leage den berommkligk TyLffe Publieist/o/z. limnæo dette til Roos, at hand
giver
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giver os ttlstrekkelig Satisfaétion, naar hand T. i. -juris publici,
c. 9. n. 23. formener, at dette jo ikke har vareret ttyr pncrum, efrerdt Tydffland allerede trlforn har havtAongertteafDattmark under sitt Lehn Rettighed, følgelrg
har Kong Peder dermed mtet bortgiver afim Majestart, fordi hand jo ikkun har beqvemmet sig til at møtre
det, hvad hand de jure var ffyldrg ar grøre, og hans
Formand allerede in fimiu cajú havde giorr, hvorfor
dertil ey heller behøvedes hans Folkes Samtykke, jaafomdettelkke varen nye Forbtndtligheds Indførelst,
men lkkun en gammel Obugatrons Fornyelse. Thi begge
disse Mand stude her omet Factum, hvis Exiftenz enhver af
dem paa sin Maade forestiller sigssaaledes, som hand efter sit
forhen filtrede præjudido onffede, at det maatte vare ffeet:
folgeiig vrl den sidste af en falsk Meening og Præjudice af
denne loso absoluts uddrage Danmarkes Riges Lehn Pligtighed rttdet Tydffe Rige; tuenden forste, da hand desuden be
standig gier sig en Forneyelse af at tale paa det foragteligste
om det Tydffe Riges Majestät og Kaysernes Hoyhed, negter
og kulc kaster dette PacA Virkninger, af blotte Affecter, uden
at have ret indseet dets sande Natur og Beffaffenhed. Den
ellers larde Danffe Rigens Raad OTTO KRAG har i den
ne Post lkke varet meget lykkeligere ; Thi da hand i sinUngdom
fiuderteimin Fodeby Straßborg, har hand under den og sam
mesteds da varende beromte Juristes JOH, OTTO taboRIS Præfidio ventileret Difputationem IL felefiarum juris qvæ.
flionum adfaciliorem Paratitlorum WESENBECU intellecium diretfarum, som i de af ANDREA MYLI0 ederte Operibus TABORIS
T. II. ffi.fq. forefindes, og tilfoyet samme et Corollarium,

hvorudi hand forkaster dette hele fadtum som en Digt, og det
affolgende Aarfager, fordi man (1.) hos ingen dygtig Skri
bent afden Danffe Historre finder nogen Kong Peder, og det
(2.) er latterligt, omendffiont nogen Kong Peder havde levet
paa de Tider, at troe om ham, at hand ved enKonaeligVardigheds Glands ffulde have ladet sig forblinde, at giere sia den
Bb z

Tydffe
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Tydste Kayser Friderico I. Lehnpligtig / da jo Danmarks
Beherffere mange hundrede Aar forhen, og, jeg vil ikke
sige, førend det Romerffe Zxaystrdom er kommet til de
Tydffe, men end og vel paa den Tud, da Tydffland
endnu, hvad den Drste Deel angaaer, var et t det
Frankiffe Monarchie indlemmet Land, allerede have
varet respecteret i Verden som konger. Omendstiont
jeg nu formoder, at endog de, hvilke det ellers synes noget
fabelagtig, naar vores saxo grammaticus opramser
en Mcrngde Konger, der lange for CHrifti Fodsel stal have
fort det Kongelige Scepter i Danmark, ville tilstaae dct sidste:
Saa veed jeg dog ikke, hvorvit den i denne Konges Navn
sogte Udflugt kand finde Bifald hos dem, der noget noyere
haveseet ind i Historien; Thi at forbigaae, íUBircherodius in Specimine antiqvæ rei monetari<e Danorump. 78. fq. allere«
de ikke urimeligt har beviist, at Kong Sveno Grathe og ha
ver heedt Petrus, saa vide de Tydste Skribentere ved denne
Leylighed meget omhyggelig at berore dette Navns Varia
tion, saa man umuelig paa denne Side kand vinde noget
imod dem, eller derudaf giore et Indicium falfiratis imod de
res Fortcrllelse. Vi ville allene hore ottonem frisin
gensem, en Scriptorem coævum, saa stulle vi strax fin
de, at man i Tydstland vel har vidst, at denneRong Peder
ellers og har heedt Sveno: Erat, siger hand i. c. z. n. c. /.
fol, +8s, in Regno Danorum inter duos conjangvineos, Petrum fcilicet
qvi & Sveno (nogle Eremplarier lcese Svevus, men som er
Copiistens Forseelse, ) & Cnutonem (den man atter finder
corrupte kaldet Gunotonem,) de Regno gravis contro verfia. Vi

Ville derfor for flige ringe Aarsagers Skyld ikke fatte nogen
Videre Mistanke til de Tydste Skribenteres Relation, men
ret naturlig foredrage kåm quæftionis; Thi hvis vi ikke
ellers smigre,for os selv med et forgieves Haab, stal Dan
marks Crones Mee og Frihed ikke i mindste Maade derved
forulempes.
Z8.

har vceret et Lehn ñf det Tydsse Rige. 199
§* 38«
Nemlig Eric Lam eller Spag, hvilken nogle Skribenters Relation out
udgive for en Rigets Forstander / andre for en virke-åstZ'mel.
lig Konge i Danmark, havde/ da hand dede/ for ITS"'
at forebygge al Striid om Slrtip » Succesßonen i Dan- prinyer
marks Kongerige imellem sine trende Fcettere Svend, Eric E- Sv,nd0?Camunds Son, Knud/ den oft ommeldte PrintzMugM Son, LvgA-v.
og Woldemar, den ñf Magno ihielstagne Vendiste Konges
Canuti Son/ maastee af egen gode Meening/ eller maastee med
de Fornemmeste i Riget deres Samtykke, gloet denne Anord
ning / at Sueno skulde have Lronen / mm Canutus og Waidemarus skulde hek^mme deres ^rederne 2lrvedeel. (O
Men
Cl) D'l denne Controverfes Oplysning ville vi hosfoye nerrvarrende Schema Genea logicum, hvLNldl vidvgikke vitlc m6de om nogen anden Person, endåneomdem,
vm hvilke i denne Afhandling er giørt Erindring:
'
S veno Eftrithfon Rex Daniæ,
fio74.

Oluf Hunger,
Rex Daniæ f

EricEyegod/
Rex Daniæ, -f
1102.

1095*
r-—

Anna, maritus
Hagen,

Nicolaus Rex
Daniæ f n;z.

'

ErkLamlHr
Spag
Adminiflrator regni
Danici.

Canutus S. Rex
Venedorum f 1130.

Çh’tC EMttNd,
kik. Hare^od/ Rex
Daniæ f 1139.

Magnus Rex Venedo
rum , t HjZ.

Waldemarus, idem Sveno f. Petrus Rex
qvi Ducatum Regni Daniæ & VenedoDanici accepifle di- rum, Merfeburgi in
citur^pofteaRex Da- Comitiis inveftitus,
niæ.

Canutus afFeélavit
Regnum Daniæ &
Venedorum, fed fi
ne effeétu*

dog bliver det derhos uvist, hveden det er kommet, at saavel Eric Spag i Hensigt til
Ar ve - Succesfionen i Danmarkes Rige, som siden Kayser Fridericus i. scia vidt de
Vendiske Landes Snccesfion angaaer, have foredraget Prinz Svenonem den anden
giri.i} Waldemaro, da dog denne i Ligning med him, stammede ned fra den Libre
Broder, og maastee kand denne Tvivl ikke haves, med mindre vi fimplkiter (tø
staae, at D.i Canutus aldrig havde verret virk lig Konger'Danmark, hans Broder
Kong Eric Emund derimod har besteget denne Throne, man i dette Rige har indr ommet Svenoni et Fortrin ; men i Henseende til der Vendiste Rige har man hvidt der«
for, at Canuti Prinz, som en cengang st« Arve Successionen ndelnkt Prinz, ingen
Tiltale havde til dette Rige, saa l^nae nogen afdem va. iLioe, afhrilke, elieraf
hvis Forftrbre hand i førstningen var bleven foroigaaet.
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Men fordi det meget vel kand vcere, at nogle af de Store i Ri
get ikke have fundet deres Regning ved denne Difpofition: saa
blev/ fomERICUS in hiflor. gentis Danor. f 269. ap. LINDENÆÆOG.ftger/Canutus udraabtforKonge afJyderne.Herover rei
ste sig nu en blodig Krig imellem Kong Svenonem øgCanutum,
hvilken HELMOLDUS in Chron. Slav. L. I. c. 80. og INCER
TUS AUCTOR Chronici Slavici c. 21. f, /97. VitlSftig fortælle.
Da nu Canmus tabte, og maatte retirere sig ud af Danmark
til den Bremiffe Erke Biffop Hartvig, om hvilken det dog er
meget uvift/ om hand har vceret hans Ven eller ikke: saa betienre hand sig a.1151. af denne Leilighed, og vendte sig ved en
ydmyg Skrivelse til Kayser Conradum, hvilken ex epiflolis
WIBALDI Abbatis Stabulenfis ÔcCorbejenfis, MARTENE
Og DURANDUS i deres siivnne Collefiione Monument. T. II. f.496.
have indlemmet, hvor den findes under No. ziy. Skrivelsener
kort, og vi haabe, vi giere ikke met, at vi anfore samme her
heel og holden: Conrado DEI gratia Romanorum Imperatori Augufio, Kanutus Rex Danorum falutem.
Qvpniam Vos Rex Regum ad
hoc conflit uit, ¿r unum ex multis elegit, Nominisqve fui gloria deco
ravit, ut pater juflitiœ filiusqve pacis fieretis, merito debetis in omni
bus juflitiam corroborare, & injufie afflifiis folatia exhibere. Privati
igitur non filum Regno, verum etiam patrimonio, (m) Chriflo
Vo
bis conqverimur, ut juflitia difiante nobis exulibus condefiendatis 6*
compatiamini : Ad imperium enim Romanorum expulfi confugimus,
avia ibi confilium & auxilium invenire fperamus.
Vefiram igitur
Regiam poteflatem fuppliciter exoramus, qvod nobis fubveniatis,
pro Veflro honore nobiscum paterne agatis, ut, qv<e injufie amifimus,
gladii Veflri feveritate rehabeamus.
Ños vero Veflra praecepta in
smnibus veluti filii conftanter feqvemur, DtN f0M tt fñldet i et

dybt
(m) Det er merkeligt, at denne landflygtige Fyrste gior her Forstiel imellem sit Rige
og Patrimonium; Under hvilket sidste ikke med Fsye kand forstaacs Jordegods/ der
stunde liage i Danmark; Thi om end Prinzerne af Danmark i fordum Tud vare
blevne aflagte med nogetLand, eller Jordegods/ eller Magnus havde efterladt denne
fin Son noget Patrimonial-Gods til Arv: saa kunde dog hans Samvittighed sige
ham, at hand havde forbrudt samme derved/ at hand havde indladt sig i en Krig ft
mod den a majori parte stadfæstede Konge. Vi forstaae altsaa der under den A»'
deel, som band i ku ide have havt i det Vendiske Rige / efter Eric Lams for,
bemelvte Uddeling ; følgelig giver dette et nyt Beviis / at hans Fader Magnus
virkelig har vaeret forleent med det Vendiste Rige.
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dybt Vand / betænker sig ikke længe vaa, ved Hvad Middel
hand vil redde sig ; men Angesten og Noden lærer ham begierlig at udstrekke Hænderne til hver Busk og Green hand kand fee
ved Aae- Bredden, var det end starve Hekker og Torne, paa
hvilke, om hand greeb fat, hand paa det smerteligste vilde saare
sig; Ligesaa er den arme Lsnums ikke at fortænke, om hand
end maatte synes ar have ydmyget sig alt for dydt for
Kayfereir. Hvo vender vel gierne Nakken til et Kongerige?
og hvo griber ikke til de alleryderiigste Middcler , for at befæste
paa sit Hoved en vaklende Crone? Dog kand man, dersom
man overveyer dette Brevs Indhold, ikke præcife sige, at
Canutas CV gaaet hans irrdbildte Kongelige Værdighed
eller hansFcvdernelands 2Lre sira overmaade meget for
noer. Vi have i andre Riger fundet Exempler paa landflygtige Konger, som vel endnu ydmygeligere have bedet omHielp.
Dog det maae være dermed hvordan det vil : saa kand det vel væ
re , ilt Kong Sveno har faaet Efterretning om denne hans Mod
standeres ^.åeile; og efterdi hand har, som det synes, været
megetvel bekiendt ved detKayserlige Hof: saa meldede hand sig
ligeledes i dette Aar 1151. med en hoflig Skrivelse hos denne
Monarch. Vi sinde samme, som det 318. Brev iblant de for»
beror te Epifioias wibaldi i. il com. mårtenen du
randi f' 49S- og haabe,vi giore ikke Uret, at vi og fette det her
hos, faaledes lydende: Conrado DEI gratia Romanorum Impera
tori gloriofi ¿r fimper Augufio, Sveno ejusdem nutu Danorum Rexfi
lialem dileílionem & debitam fubjedionem, Impenfi beneficii haut immemor Paternitatis Vejtræ clementi<e femper gratias agimus, omnium
qve remuneratorem DEUM jugiter exoramus, ut ubi nofiræ parvita
tis vicisfitudo defecerit, fumma fita mifericordia retribuere dignetur•
Serenitatis autem Veflræ experta dulcedo accipiat, qvoniam in Veftra
Majefiate manutenentionis noftr<e anchoram a primævæ juventutis flo
re fiximus,
immutabiliter efje fixam pjl DEUM femper exopta
mus, Eiqve vita comite decenter - - - usqve defideramus. Convenit
igitur Paternitati Veflræ filii honori providere, ¿r fi qvi ad noflri deJirudionem emerferint, eorum temeritatem compefiere. Curiæ autent
decorem ¿r defiderabilem Celfitudinis Vejtræ vultum videre cupientes
intime precamur, qvatenus dr locum adeundi commodum & tempus
apparatus idoneum defignetis,
Jecurum dudum nobis procurt »r.

Cc
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His vero amicis noßris fidelibus, videlicet Domino Bremenfi Archi-Efificopo, & 0. Marchioni legationem noflram commifimus , ut Ducis
mfidias (n) declinemus. Valete,
Principes Vefiros ad Slavorum
depresfionem excitate, ¿r fuper his, qvne digna videntur, refcribite.
Nu seer man ogsaa meget klarlig herudas, at Kong Svend iligkmaade meget kunstig har vidst at smigre for Kayseren. Dog
kand det og pardonneris ham, at hand har lcert at snoe stg efter
de Omstcendigheder, hand var udi; Ister siden ndi alle disse
Complimenter atter aldeles intet forekommer , der kand prxjudicere hans Fcedernelauds H^yhed, eller hans Folkes
2Lre. Thi maatte man ikke forundre sig over, dersom
Danmark havde vceret et Lehn af det Tydffe Rige, hvor
ledes det har kündet ffee, at ingen af disse tvende prim
zer, Lhvormeget de end syncs at sinigre for Kay feren,
har dog med et eenesse Ord meldet om denne Lehns«
Nexus? Sandelig, dersom fligt noget havde nogensinde vceret
til: da havde det ikke allene vceret favorable for i em, at forelegge Kaystren samme lom et argumentum movens, hvorfor
hand burde melere sig i disse Tvistrgheder / men dk havde endog
let kündet giore sig den Regning, at d.t vilde udfalde til dercsegen Ulempe, hvis de vilde disilmulere det, ogat fligt ufeilbarligen vilde î rage dem K nsserens Unaade paa Halsen. Fornem
melig havde dottevcrret et Hoved Argument for Canuto, til
ret at svcrrte hans Modstå- dere hos Kayseren, at hand egenMcegtig, non exfpeâata Domini directi fententia, havde
sat
Hl) Herunder foistaaer hand Hertug Heñric, kaldet Loven, med hvilken hand havde
m? e-i Si rud om det Sarisse Rige, saa jeg snart maatte faldr paa de Tanker, at
Kong Svend har ry k?ert sig meget om den dsmds Kong Enc Lams Difpofition,
»g ligeledes beholdt det Vendisse Rige for sig. Hvilket da og de sidste Ord i dette
Brev vdviise, hvormed hand gtsr Änssgning om er-siñenr imod Venderne; og
af anden Grund kand man ey beviise, hvorftre ha"d kalder Trkc-BispenafBremen og Marggreve o. sine kiere og troe Venner, oa ffirker disse Tydsse Herrer og ik
ke Dansse, som Mellemhandlere og Gcsandrer hl Kaysiren, end fordi ar de har
hort med til dît Vcndiste Kongk'ige,og der i den Hentende vare ham Tro Lg Pligt
skyldige. Naar daRong Svéndher ttlbxder sig atviile m^de paa RsgsDagen, faa er det let «formose, atdermaae varee ssert i .Henscexde til at faae
dett Kongeriget Forleening, eller at fornye og ydermere stadfæste Nexum fubm¡$fionis i Hensigt ul samme.
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sat ñg i Besiddelse af dette Lehn-Rige. (o) Nu kandjeg vel
ikke prædfe sige, hvad foren Virkning disse Skrivelser have
giort i Kayser Conradi il Sindelaug ; men saa meget er vist,
at denne Monarch har levet alt for kort til at kunne blande sigi
de DanffeStridigheder.Thi Hand er allerede a.ii52.den i$.Feb.
gaaen altKieds Vey, som otto prisingensis de gejl. FridericiI. L. I.c.63. f 44.6. OTTO DE S. BLASIO in Append. adCbronie. Ott. Frifing.c.4.f.ißS. CONRAD URSPERGENS. Chron. f.282.
DODECHINUS in Appendice ad Marian. Scot. ad. an. 1132, f. 474.

og flere trovcrrdige Skribenters berette, og som man seer af
Sviten, at Canutus længe efter den Tild har stridet med Svenone herom, og Tiid efter anden hvervtt mange nye Krigs-Trop
per i Sachsen; men imidlertiid Conraäi in. Efterfolgere Kay
ser FriderieusLarbarollà formedelst chans forehavende Jtalicrnisse Tog gierne vilde have Ro og Fred i Tydffland : ssaa gav det
ham Anledning til, deels at aZere en Dommere, deels en Me
diateur imellem disse tvende Fyrster, (p).
Cc 2

§. 39.

(o) Vilde nogen indvende og fige, at man kunde retorsere dette Argument paa or
selv, i detligeledes hcllerimet meldesomdet Vendisse Rige: Da har denneJndvending i den foregaaendel^ote tilstrekkelig
i tiet Svcno indire&e noksom er*
f torer sig, at hand cy ville gaae Kayseren forbi i dette Fald, ey heller difputere det
Lydsse Rige fitiejura vaa det Wendisse Rige. Men Canutus maae vel forud have
sect, at fligt et Argument ikke kunde hulpe ham meget, fordi8veno enten kunde have
anftetham som en Rebell, eller dog undskyldt sig hos Kayseren, at hand forholdt
ham det Vendisse Rige ex jure viéloriæ øg in fatisfaétionem belli injufte moti.

(p) Den Relation mon finder om denneKrikg og hvorledes den blev bilagt £ i V. fi
Chronic. CARiONiS, er, i Ligning imod de nyere Tydsse Skribenteres Fortålft, overmaade billig, og fortiener bar iden Henseende her et Sted.
Men det
heder sammesteds saaledes: Compofuit (Fridericus I.) Çÿ controverfias inter Svenonem, Canutwn ¿X Waldemarum Reges Dánicos Merfeburgum evocatos , qui
de Regno inter fe dimicarunt aliqvot annos magno cum detrimento 'vicinarum
terrarum qva erant imperii„ Sunt qui tradunt, Danos> occupata Lubeca exer
citus toto Hio littore habuijfie firmisfimos ; Fridericum vero, qvod verfaret ani
mo expeditionem Italicam, ne implicaretur domi longo bello, ¿X ut averteret
omnes motuum domefticorum occafiones, Lubeca recepta, cum Danis certis con
ditionibus transegiffie in cafiris ad Lubecam in eam fententiam, ut gentem fortisfimam, qva diuturnis fy difficilibus bellis Imperatores exercuerat. Jodetate at
que amicitia Germania devinxerit.
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§• 39Gü, Rasser
Nññr da Kayser Fridericus BarbaroíTa har budet de tvenBarbar^ de Fyrster Peder og Canutum til sig / og disse gode Herrer have
i viste Tvi ladet sig det befalde / at/ fordi just samme Tiid blev holdet en
t îydss Rigsdag til Merseborg, deres Tvistighed ogsaa ved dem
en Domme- ne Letlighed i Kayserens Ncervcrrelse maatte underseges og ind
re eller alle stilles til hans Paaffion : sññ have vi ingenlunde at ansie dette
"""ààsom en Aétum judicialem, hvor de uden Indsigelse havde er«
kiendt Kaysiren som Judicem competentem : men denne
Monarch / om vi end tilstaae, at der ttUigcmed kand
verre bleven meldet om Prinz Camm Prætenfion paa Danmarkes Rtge/ var intet andet enden Arbiter, Underhandler
èllcr Mediateur, som enten interponerte sine gode officia ad amicabilem compoffiionern,eller/faasom begge stridige Partier
havde voldgivet ham Sager, afsagde en endelig veeffion, paa
selvsamme Maade, som endnu den Dag i Dag er pleyer at ffee
af kronede Hoveder i andre frie Folkes Tvistigheder/ over hvilke
de ellers intet have at befale. Endffiont det er neppe troligt,
at den Danste Nation stalde have tilstaaet disse printzer,
at flig en Contrôlers, hvorudi fornemmelig de Store t
Riget vare interejjerede, maatte foredrages en fremmed
PuiJJance, som derved per mdirettum kunde tilstandes at
melere sig i deres negotia domeflica: og under det paastud
athielpeden eene eller den anden/ asfiftere ham med en
anseelig Krigs-Magt. Ister da det foruden dette er efter
Fornuften billigt, ac in regnis ufufruétuariis vel fideicommiiTariis Tvistighederne de fueceffione arbitrio populi
afgiores.
San er det ikke Heller troligt, at Kong Peder,
som den der ex jure vtâoriœ besad Danmarkes Rige / og
hvilkm det Vendiste Riges Beholdelst laae saa ncvr paa
giertet, fom vi af Slutningen udafhans Brev til Aaystr Conrad have fornummet/ ffulde have teet sig faaemfoldia, at hand endnu ffulde have overladt til Kayserens Kimdelsi dette vigtige Spsrsmñül: hvo der ffulde vare Ronge
i Dau-
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i Danmark? hvilket hand allerede, foruden at hand havde dm
storste Deel affine Undrrsaatters Medhold og Eric Lams An
ordning paa fin Side, med Kaarden i Haanden havde decide
ret. Har det dog altid idlant frie Folk vceret Brug at troe, for
tium virorum jus omne in armis elfe, og dekfore Mkd Pompejo
Magno at forundre fig over, naar man har villet anmode dem,
ut armati leges cogitent. Jeg cr altfaa formedelst alle diste
' Slutninger meere og meere overbevirst, at al den Struds
hvorom her tales, har angaaet det Vendiste 2\ige, og i
faa vit holder jeg fore, at Kayseren, sorn fammes overste
Lehns Herre derudi har vceret judex competens, (q) I faa
vit er det og rigtig, at Sagen har henhert trl en Rigsdag, for#
di alle Tvistigheder over fouda legalia, og altfaa meget meere
over Kongeriger felv, maae afgiores, efter de Tydskes celdgamle Rigs'Vedtcrgr, for judicio Parium Curia?. Naar
man setter dette forud, og tager saa de Tydste Skrrbentere til
haande, som fortæller os, hvorledes Petrus derhos er forleent
af Kayseren med et Kongerige, men Canutus med et Hertug
dom : saa stal man finde, at ingen af Deelene rimer fig paa
Danmark, men begge Deele meget beqvem paa Vendenland.
Thi herudi havde Kayseren frie Hænder, da atter derimod de
Danste aldrig havde tilftædt, at deres Rige ved at fra
stille et Hertugdom derfra, var bleven stækket. Thi om
endog Kayseren vilde have tilkrendt Canuto et Danst Hertug
dom: saa havde det dog ikke stikket fig, at hand selv havde
Cc3
forleent
(q) Raar altfaa den ostanfsrdelirrde Forfattere af 9inma?rfntngtrtte over conring
formeener at give de Danske Skribentere et uventetHi'ertr«Stoddermed/ at hand
paasiaaer, det er et 'orgieves og ubeviifligt Foregivende af Vore/ at de ville anfee
Kayser Fridericum Barbaroflam allene blot og bar som en Meglere i denne Controvers, øa berfore meget exprefliv figet : Judicem egiffe Imperatorem tot probatorum
and orum aut coeetaneorum aut propius ad Friderici tempora, qvam SAXO, acce
dentium conflat teftimoniis. Qvis crederet, Svenonem viitorem Friderici effato cauJa decijionem permittere voluijj'e, nip juris religione fe ad hoc obflrifiurnjciviffet ? faa

er dette et Argument, for hvilket vi ni gen Aarsaa have videre at frygte, faafom vi pa<»
de« eeneSi>e gierne tilflaae Ra^sèren fit Dommer-Embede in prafenti co troverßa, men paa den anden Gide iydeli-1 nok cotuore, detv-med Fsyekunde
fiqe, at hand har været bonde Judex og Mediateur : og Kong S veno, endi-kisnt hand
ellers har h rffet over te Danst!, som ove- et ftft Folk, horalligerelham Aarsagnok
til at underkaste sig Knyferens Kiendelse, ved all sine Vandens lykkelige Fremgang.

2o6 C L. 8.Beviis, at Dannemark ikke nogensinde
forleent ham dermed, mm Forleenmgen havde nødven
dig tilfaldet
Peder, som den, hvis Undersaat og
Vasirll hand dog havde blevet; og.at gi-re noget deri
mod, strider gandffe mod naturam Subfeudorum Imperil. Vi
tor derfor frit lade Scriptores COEVOS, paa hvilke de Tydske
Publicister hidindtil have beraubt sig, trå frem imod os, for
sikrede, at ingen af dem meere stal kunde skade os. Vi
giore Begyndelsen ineb ottone frisimgensi at. l. il
c. 5. de rebus geflis Friderici I.f 44-S.fq. hvor hand stråledes ffriver:
Erat illo tempore in Regno Danorum (r) inter duos confangvineos, Pe
trum fiilieet, qvifirfivenus, & Gunotonem (Cnutonem, vel Canutum)
de regno (s) gravis controverfia, qvos Rex (Fridericus I.) ad fe venire
praecipiens, curiam magnam in civitate Saxonia Martinopoli, qv<e &
Merjeburg, cum multa Principum freqventia habuit. Et prafati juuenes venientes Ejus mandato humiliter fuppofuerunt, eorumqve adul
timum caufia judicio feu confilio Primatum fie decifiafuijje dicitur. Gunoto relidis fibi quibusdam provinciis Regium nomen per porredum
gladium abdicaret. ( Ejf enim confio etudo, ut Regna per gladium, pro
vincia per vexillum a Principe tradantur vel recipiantur, ) Petrus vero,
accepto ab ipfius manu Regno, fidelitate & homínio fie ei obligaret, (t)
Ita corona Regni per manum Principisfibi impofita in die Sanda Pentecofies ipfie coronatus gladium Regis (Friderici I.) fiub corona incedentis
portavit,
(r.) Det er visselig ikke uden Aarsag, at denne Skribent her siger, af ControvnTcn bar
vñret in Regno Danorum, og ikke de Regno Danorum, efterdi saafremt samme, saa
vilt den oar iudstcvnt til Kasserens, som Dommeres, Kiendelse, maatte i Allmindelighrd have angaaet Kongeriget Dannemarks Eyendom,den nestsslaende Repetition,
de Regno,{saaMaader havde kundet udelukkes.

(«) Skribenten narvner uden Tvivl Kongeriget s-lv ikke, i det hand har formodet, at
enhver afsig selv ffulde giette, at hand ey kunde meene noget andet, end det Vendisse
Rige, i det der ikke har kundet certeris imellem disse Prinzer coram throno c «faris om
noget andet, der havde hvrt til den Tydsse Jurisdiétion.
(t ) Sveno kunde meget vel beqvemme sig til denne Condition ; thi I. vare de Tydsse
Kayfereu imvdsi'.eliqLeens-HcrreroverdetVcndisseRiger r. havde band allerede
udi sit forberorke Brev til KayserConrad ikke utydelig erkiendt denne Monarch pro
judice competente, fölgelig var ingen Aarsag, hvorfor hand ikke ogsaa ffulde til«
staae hans Successori Rettighed til samme Ober-Leens Herlighed; Da ham ester
Eric Lams Difpofition, intetvar tklfalden afVendenland, men hand havde maattet
overlade det til Canuto og Waldemar : saa tabte hand intet ved den heele Process,
i kald Dommen var gaacn ham imod, ognu, da hand erholdte M saa favorabel
Kiendelse, vandt hand et anseeligt Rige.
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portavit. Gualdemarus etiam, qvi ejusdem fangvinis Princeps fuit,
Ducatum qvendam Danise (u) accepit.
Og dM ypperlige Pvkt
GUNTHERUS fortæller oô, dette fa&um med samme Omstcendigheder i hans muntre Helte-Digt Ligurmo l i. allene

med den Forskicel, at hand har taget feil af Prinz Cannti
Navn, og giort Guidonem deraf. Hans Vers forriene her
et Sted/ fordi de ere et Mester-stykke af de Tiders Poesie:
Men hand striver, talende om Rigs-Dagen til Merseborg,
saaledes:
Huc etiam geminos> Petrumfimul atqve Gvidanem
Danorum Proceres ,qvos interfang vine junftos
Moverat ejusdem Regni fucce/fio litem,
Evocat, ac tali caufam ratione diremtam
Terminat, ut qvcedam provincia tota Guidoni
Cederet, at Regnum cum nomine Petrus haberet.
Ergo ubi vexillo partem, qvam diximus, ille,
Hic autem gladio Regnum fufepit ab ipfo:
( Hunc etenim longofervatum tempore morem
Curia noflra tenet, ) pofito diademate Petrus
Regali dextra tulit alti Cefaris enfem,
Prxceffitqvefacram brevius diadema coronam♦

Nu
(u.) Dette var ufejlbarlige« et Ved erlag/ efterdi Waldemar/ ester Eric Lams meerbemeldte Anordning/ ffulde have havt den halve Deel af Vendrnland. Men det synes/
at Kayser Fridericus Barbarofla ikke har erkiendt denne gjorte Diipofition for gyldig/
men meget meereilagtdiffr tvende Printzer Canuto vgWaldcmaro det til Last/ som en
Felonie, atde ey havdevppcbiet Over-Lehns Herrens Sententz / og efter en »'ved
kommendes Afsigt tragtet ester at bemñgtigesig det Vendiste Rige. Idet mindste er
-ct her meàrdr'qt/ at,- da Skribenten nu udtrykkelig melder om et Danst Hertug
dom, hand ikke setter dertil, at samme for den Layserlige Throne bannem for
medelst et Symbolumer bleven overleveret og forleenet, hvilken Vmstom«
dighev hand dog ey forgictter at melde ved det -Hertugdom, so»» blev Canut®
ttlkiendt. Og dette bestyrker vores allerede fremsatte Meening, nemlig ar det
Hertugdom, som Canutus fik, varafen gandfle anden Natur, end som det«
te, og er bleven agret som et Stykke af det Vendiste Rige. Naar derfore
CONRINGIUS flint derne AlM?rktti>Ig h?r0ver: Fridericus Imperator itaqve etiam
Ducatum ilium Waldemaro contulit, sager detatter haandgkibelig, at denne larde
Wand ikke laadristig havde, som man pleyer at sige, forvendt og fordreyet en gammel
Skride"' Orden- i Munden, dersom hand havde ffrevet uden Affect. Tb' OTTOMis frisingensis Ord taole ingen anden Forklaring end denne, ar Rayser
Fridericus har formare r A mg5ré til, at hand har afstaaet dette Hertugdom
til Waldemaro, a$ WaldemarbiX accepfertbct, 0g dermed ladet sig N-ye ; D«‘.
fatum accepit, id eft, acceptavit.

2o8 C L, 8/Bevüs, at Dannemark ikke nogensinde
Nu vente vi ikke, at nogen skal yppe en Grammaticaliff Dispu
te over denne Poetes Ord: ejusdem regni fiicceffio, og abfolute
paastaae, at samme ere verba relativa, der reserere fig tilde
foregaaende Ord: Damrum Proceres, og folgelig skulde bevise
faa meget, at controverfia qvæftioms ffulde have angaaet
Succeflionen i det Kongerige Danmark. Thi ligesom man
rettelig kand sige: Peder og Canutus havde stridet med hver
andre de eodem Regno, naar mail fupponeter, at begge hav
de tilegnet sig Succeflionen i det Vendiste Kongerige , hun,
fordi hand meente/ at dette Rige burde agtes som et Acceflbrium til Danmarks Kongerige, folgelig tilhore den, der stulde vrvreretmcrssig Ejere afKongeriget Danmark/ men denne,
fordi hand havde den tit mentionerede Eric Lamms Difpofition for sig; saa tilfoyes nu den Poetes GUNTHERi£)rb
ikke mere nogen Tvang, naar man rotunde ncrgter, atpaa
Rigsdagen til Merseborg er bleven tvistet om noget an
det, end det Vendiste Kongeriges, ogde
dependerende
provinzers Eyendom. Er dette nu faaledes: saa begaae
sandelig de Tydste Herrer Publicister en fallaciam argumen
tationis a caufa non caufa utcaufa, som Logici pleyer at tale,
naar de flutter og siger: Kongsvem har bekommet sit Riges
(Leone afRaystr Frlderlco BarbaroJJa, Ergo var det den Kon»
geligeDanste (Crone. See vi ham dog nu malet for pynene,
som en Herre, der har vnretvrydet med tvende ¿rotier,
nemlig den Danste ogVendrste,og at hand,naar hand har ta
get den sidste til Lehn afKayseren, har i henseende til same fremstilletsigpaade TydffeRigs-dage som en Vasall, ogbeviist de
Tydffe Kaysere alle figna af en ydmyg Underkastelse; saa kand
stigk saa lidet komme Kongeriget Danmark til nogen
NakdeelisinMajesteet og Independent, jom det den Dag i
Dag er ikke i ringeste Maader regnesKongerigerne Engeland, Polen, Preussen rc. til nogen Forklejnelse, at
deres stormægtigste Beherstere, t hmseende til deres i
Tydstland havende Lande, indfinde sig paa Rigs-Dage
ne, /m^refor de Tydste HFyeste Rette, lade sig forleene
coram
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coram throno Cafareo, 0g Vtd den^gystpltge <Lr0Nlttg fOkrette deres ErzEnibeder.
§. 40-

Meere, end allerede er sagt, lcere vi ikke Heller af Epifloia »à
Imperatoris Friderici ad Ottoneni
hos URSTISIUM T. I. Script. Rer. Germ, f.403. Thi ey at melde AmieSkriom, at samme ester en upartiiff Rets fornuftige Slutninger venter- «
intet kand bevise in præjudicium tertii, der aldrig har feet det,
folgelig ey har kunder modsige dets Indhold/ og desuden ingen-«s sé<
kand fuldkommen love for, at Knyfer Fridericus Barbarojfa ikke ringhar roost sig afmeerez end som hand paa den Did virke
lig havde udrettet/ (y) saa er det ikke eengang nvdig at fore
kaste
(x.) Ja metre siger ikke heller ellers en teñiste Of de gamle Skri'bentere, af hvad Nav»
hand vane kand ; Thi, ak seg endnu skal nævne een af dem, saa heder dctf.E. bos
ALBERTUM STADENSEM, ada. iiÿi.fol, si6. Fridericas Kanutum parte Reg
ni (Vandalise) ¿71 paffejfionibusfilis propriis contentum efe fecit. Iîltsaa lærer jÇtl'C

Hoftaad von Goebel i sine lærde Ar rneikninger over Conring os noget, som
endnu ingen for Hain har dromt, meget mindretaltom, naar hand/Utt. «. fore»
giver, At, endog be tvcttíc Prinyev Cavutus og Waldemarns vare bievne Long
Svenouifiibfiituetebe i Succeffionen udi Regieringen dfÄoyfer Friderko 1. ©08
meget nemlig kand man aabenbare og bringe for Lyset inhiflorids, naar man er lykke»
lig i ak fingere. Men vinder man ogfaa noget derved ? Sandelig, intet andet, end
at man aadner Dorre og Porte for Sceptidsmo, og giver sine Læsere Anledning til,
naar de har grebet nogen een og anden gang i flige Fi&ioner, at de end og fatte MiS*
tanke tilsandfærdige Tildragelsers Fyrtællelse, og efterdagsintettroeog antageander»
ledes, end cum formidine oppofiti.
Cy) AtK içfcr Fridericus Barbaroffa ellers ikke har været saa gandske frie for all Vanitæt
og Roes Syge, var vel en let Sag at beviise. Poeten guntherus , der end
nu medens denne Monarch sar i Live, har beskrevet hans Bedriftermed en munter og
fyrig Geist, tiistaaer udtrykkelig i hans Figurina L. I. v. 124. fip. at hand vil saaledes
fortælle alle Ting i sine Skrifter, at hand for heele Verden kand afmale hans Kayser
ret stor, hvilket ey havde ladet siggiore ved en Sandhed elskende Fyrste. Lader os
hore ham selv talende, thi det kand tiene til et Beviis , hvor meget man kand bygge
paa hans Fortæliki'er:
Qvifcripfere prins, siger hand, capientes ordine certa
Diftoria fervare fidem, non pauca videntur
lnferuijfefuis, hceat modo dicere, chartis,
ffiut neqve Cafáreos augent vehementer honores,
Mec contexta rei, fedtango am adfuta coherent.

At

D d

aio C. L. s. Bevils, at Dannemark ikke nogensinde
kaste den modige Kayser noget i dette Stykke, siden hand jv paa
anforte Sted ikke melder med et Ord, at det har varet den
Danske Lrone, som hand havde tilbømt L.ong Peder,
men det heder ikkun flet hen : Pefl primam uv.ftiov.em^ Aqvisgrani
& acceptam coronam Teutonici Regni generalem curiam Merfeburgiin
Pentecofie celebravimus, ubi Rex Danorum Petrus ad curiam noflram
vocatus venit, & hominio ac fidelitate nobis fafta coronam Regni de
manu nofira accepit. Hvilke Ord, lige saavel som de foreg cm civ
de Skribenteres Vidnesbyrd, lade sig reñrinZere og forklare
om det Vendiske Rige. Men den larde Herr Commentator
over CONRINGIUM farer fremdeles fort og siger, at det jo
dog er vist, at Aayser Fridericus i. har anmoder den Danske
Prinz Lann tum og virkelig formaaet Hain til, at hand
a. 1152. ordentlig har opladt kongeriget for ham, hvil
ket hand siden iglen har overdraget Rong Peder eller
Sveno som et Leen, hvilket alt ikke havde kundet skee, hvis
ikke Danmark havde varet et gammel Leen afdet Tydste Rige:
Si Danix Regnum antiqyofidelitatis vinculo Germanite Imperatoribus
non fuifiet obnoxium, dici non potuiJJet, Canutum illud in manus Fride*
rici
At ms, fi qvid eritpulchrum minus eximiumqve,
Vel qvod ad egregios non multum Cafaris atfus
Pertineat, veri nihil adjectura decoris,
Sponte relinquentes tantum petiora fecuti,
De multis modicam nitemur condere flammam.

La paa det ingen ssal forekaste os/ at rn Poetes Hpklerle og Smigre« « sngrn Se,
»iis imod en Fyrstes Modeítie, saasom jo ingen kand tvinge en sulten Vers mager, at
forskaaneham med sinutiNgeRoos; saavillevi aklenemelde, atvi «dette selvsam
me Brev, hvorom vi tilfor« have talt, sindede kiendeligste Fvdspor dertil: En vero,
Ariver Kayftre« i Begyndelsen, tilvores Otto, Biffop til Fr-ysingen, qya ab ingrejfn
regni a Nobisgeflafont, ad petitionem tuam breviter compilata notitia tua libenter
commendaremus, nifi qvod adfimilitudinem priorum geßorum^ qua ab excellenti[fi
mis viris editafont, magis dicipojfunt umbra, quam fatia. Tamen qvia tuum praclarum ingenium humilia extollere, & de parva materia multa fcribere novit, plus
confifi tuis laudibus, qvam noflris meritis, tantillum hoc, qvod in Romano orbe per
qvinqvennium fecimus, paucis peífiringere curamus♦ £) g in fíne hujus epiftolæ heder
det: Hac pauca paucis comprebenfla illuflri ingenio tuo dilatanda & multiplicanda
forrigimus : Slikne b(l Fridericus Barbaroffa cllers hñr vceeet en Ypperlig Fyrstt/

saa tilstaae vi dog gierne/ at det vilde falde tungt strar at beviise af diffc Ord, at hand
xrLcise endog ffulle have fundet Behag derudi, dersom nogen havde agtet hopere og
skrevet meere om ham/ end hand i Sandhed havde udrettet i Verden. Er dog ikke
en hverBeArlighedesterRo lasivmdigfor Mederi/ som meget meere holder ambitionem laudabilem convenable med det MeNNiMge Selstabs Regler.
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riti refutajfe *, nam per Fridericum de eo nondum invefiitus erat:
faa er dette nu paa Herr Hof Raad VON GOBELS Side
intet andet f end petitio principii, og fortiener ingen videre
Refutation fra vor Side. Hand beraaber stg vel paa et Do
cument, hvorudi der skal forefindes en ncermere Bestyrkelse for
hans Meening ; Ogdette er just det samme Document, som fin«
des i den, for den lcerde.Verden hoy meriterte, Herr Cantzeler
VON LUDEVIGS Reliquiis- MSCtor. medii <eui T, IL n. 11. 0g hos
SCHATEN in annalib. Paderborn. P. /. L. 8. p. 703. sññ 0g t
PAULLINI Dijfertationibus hifioricis Dijf. II. §. 2. p. 24. fq,
I dette nu seer matt/ at iblant andre Vidner har ogsaa Kong
Peder afDanmark og Hertug Canutus underffreven; hvor
formula fubfcriptionis er denne : Tefies vero hi adfuerunt, Sveno,
Rex Danorum, qvi ibidem (Merfe burgi) Regnum fufcepit de manu
Regis (Friderici I.) Knut, alter Danus, qvi ibidem Regnum in manus
Domini Regis refutavit, Hartivichus, Bremenfis Arcbi-Epifeopus, <¿rc*
Men matt maa billig forundre sig over, at Herr VON
GOBEL, og endnu meere, at Herr Cantzler VON LUDE
WIG have villet giere saa megen Ophavelse tned dette Argu
ment, at og den sidste i sin Erleuterung der güldenen Bull
P.11. p. 979. der aldrig nok kand roses, har foregivet, at dette in
fallible Document allene er tilstrækkelig til at decidere det
Sporsmaal : Dm Danmark har vceret etLeen afdet Tyd
ffe Rige? Thi, siger hand, det er klart deraf, at (i.) Iwg
Tanntus stlv har holdt sig for en Leen Mand af Riget,
(2.) at hand har refutertt Rayseren sit Rongerige / og til
den Ende opladt det, ar hand (z.) iglen kunde faae det
af ham i Forleen-ng, og det (4.) efter de Trders Til
stand, da mait ikke jaa meget har forttyet det annamme
de Leen, fom virkelig har taget det, følgelig blev det al»
lettder eragtet forneden, at Leens - Herren r Forveyen
ffnlde bekomme det i sine Hcender, og Vajallen iglen an
namme det afhant, hvorfor i overdragne Leene ogfaa
Refutatio feudi eller dets Vverladelfc til Leens Herren har
vceret n^dvendlg.sz.Mt dette Lehn ey har strakt sig bar
til et Stykke afDanmark eller Cimbriam, eller til de pomDd 2
merffe,

212 C. L. s. Beviis,at Dannemark ikke nogensinde
merste, Vendiste eller tNcnktste Lande, men til det
heele Kongerige Danmark, (z) Thi faa meget som jeg
ellers venereret Herr Cantzler VON LUDE WZG/som min
forrigePræceptorog hidtil gode Velyndere/ faa kand jeg dog
ikke undflaae mig for at diiTentere i dette Stykke fra denne store
Dtand/ fordi jeg al min Lives Tiid har holdt derfore/ atiden
lcrrde Verden er enhver Med Borgeres billigste Pligt, at hand
kand fige: Amicus Plato, amicus Ariftoteles, magis tamen
amica veritas. Nemlig dette Document bevifer lige faa iîdct
det, hvad Herr Cantzlern og Herr Hof -Raaden deraf ville bevise, fom det er fandt, at famme af Herr Canzelern forst er
dragt frem for Lyset udi hans Reliqviis MSCtorum medii ævi, der
ellers ere opfyldte med faa mange herlige Documenter ; faafoin
det allerede tilforn paa forbemrvnteSteder er trykt. Og maae
det faaledesvirre os tilladt/ endogsaa ved dette Document, at
dlive faa lcr-rge vedvores forrige Meeting/ nemlig/ nr det
Kongerige/ jomher er blevenKaysercn refutem fom et
Leen, og siden af yarn tgtrn taget r Forleening, har ikke
Vieret andet, end det reOKiØb tilKdngerne t Danmark
komne Vendiste Kongerige : faa lcrnge/ siger jeg, fom de
ikke ved ncrrmere Beviis have kuldkastet de af os i den henseende
lagte Fundamenter, og bestyrket deres Weening med bedre
Argumen(z) Den ypperlige Au&or Chronici Gotrpicenfs, anseer dette tifSchatcnio ederte Diplo
ma med sammeHyen, naar hand T./. f.3^7. staer: Hac satis firmumnobis

pråbentfundamentum afferendi. Regnum Dania temporibus Fridericianis vincule

bominii Imperio fubjetfumfuijfe,
inde etiam Superiorit atem ejus agnovife. Lige
Hsyagtelse synes og dm skarpsindige Forfattere af forrige ttl Hå udgivncNeue
BibFiothec at have havtfor dette Document, derfor striver hand l\ XX. c. 4. p. <5,92.
tzed at recensere det Schwkderiffe Theatrum hiftorieum Pratenfionum saaledes ’ Das
ZO. Capitel ist mit der Prætenfon (des TeutschenAerchs) aufDänuemarck be
schäftiget. Der Autfor føt Recht, wann er mit Vielen andern behaup-et,
Daß diese Rönige ehedesten Vasirllen des Römischen Rcrchs gew> sen. Nur
wrl ich ihme annoch ent Diploma anjágen, alwo bcyfce Dänische Priytzen/weh
cbe Fridericus Barbaroffa aus einander gesetzt/ mit nachfolgenden Worten un<
1er andern Vasallen sollen unterschrieben baden t Sveno Rex Danorum, qvi ibi
dem Regnum fufeepit de manu Domini Regis, Knut alter Danus, qvi ibidem Reg
num in magnum Domini Regis refutavit. Selbiges hat NICOL. SCHAFEN in
feinen Annal. Paderbomenf f. Lp. 737. ff ans dem Archiv ZU ¿orvey drucken
lassen. Der Lehns - Nexus aber hat sich mit dem Interregno perlphren; der

Kftxstr WvdssRkichdenckr» nicht mchrd»rgn.
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Argumenter ; Thi dm Formular allene , at disse Prinzer
have kaldet sig Danos, men ikke meldet noget om det Ven
disse Rige, det maae ikke komme nogen fremmed for/ faafom
det med mange hundrede Diplomatibus kunde bevises/ at det
for det 15.8'eLuio er sseet meget sielden, at Konger og Fyrster
i deres Tituler have ved Navn fpecificerct alle de Kongers
ger og Lande, som de besadde, men allene have kalder sig
a Regno digniori; Nu er det u imodsigelig, at Kongeriget
Danmark har vcrret langt heyere agtet, end det Vendisse
Rige, ikke allene fordi det var et crldere Rige, men og fordi de
Dansse havde antaget den Christelige Tro lceuge forend Ven
derne; hvilket Argument/ efter den ringe Indsigt man i de
Tider havde i frie Folkes og Staters Rettigheder, var ikke af li
den Vigtighed ; og derfor er det ingen Under, at Kongen ligele
des kalder sig af hunt, endssiont aétus inveftituræ, hvorom her
handles, angik dette. Meere Precaution giortes ikke heller
n^dlg- i det panden Did ingen kande indbilde sig, ar
der efter nogle hundrede Anrs Forlab skulde findes
Folk, som det ffulde falde i Tanker atpaadrgte denne
Handling etgandffe andet OM; og saaledes er der gaaet
de gamle i mange andre Ting, ak de ikkun saa loselig have fortaldt os samme, fordi de have havt de beste Tanker om deres
Laseres Discretion, i Formodning , at enhver ssulde indste og
paassionne Sagen saaledes, saasom den er i sin Natur og var
dennem bekiendt.

§.41.
Men fordrer nogen af mig, at jegssal beviist/ det denne Forleening ingenlunde har vcrret Dannemarkes Ri- me m¿8Ct
ge vedkommende, men meget meere sigtet til det Ven- mer"vå
drffeRlge; sta er jeg vel erbodig at gotgiore det, endssiont overeens
jeg ellers defiriólo jure kunde excipere, at det modsigtnde Par- Uhfiaenhf
tie har ey tiistrekkelig beviist Rundarnentum aåionis sure, folgelig ex diffidentia caufæ ssydk Onus probandi fra sig og kaste
os det paa Halsen. Thi som jeg altid har vcrret en Hadere af
rabulistisse Srrcrger, saa negrer jeg ikke, at exceptio deficienDdz

tis

2-4 CL, s. Beviis, at Dannemark ikke nogensinde
tis probationis a parte adoris ofte efter æqvitatem naturalem
er kommet mig gandste urimelig for; i det mindste synes det
migi de lcrrdes République en afgiort Sag, at den, fom be*
frriber en communem opinionem, den maae vLkrc affirmativa
eller negativa , maae fremfore fine Beviiser ; Og altsaa vil jeg/
uden at oppebie den gunstige Lersers inrerlocutorium, friit aab*
ne mine Tanker, og blot overlade det til hans gode Skien , om
jeg efter Logicam naturalem eller artificialem, eller efter beg
ge tillige/ har giort rette eller falffe Slutninger. Sagen er
saa meget mere Umagen vcrrd, som vi her forefinder en Ager,
den ingen for os har ployet. Nemlig auctor chronici amitum Schauenburg. HERMANNUSDE LERBEKE f. soi. ap. MEIBOM.
T. I. Scriptor'. Rer. Germ. deretter os den store Umage, som saavel

Kong Sveno, som Canutus, efter Kong Erics Dod, have giort
sig for at bringe Grev Adolph afHolsteen paa deres Side/ men
hand beretter og strap det derhos / at Lykken har allene foyet
Kong Lanuto herudt atnaae sit foronffteOyemeed/ ogatbe«
vcege Greven til at svcere ham Trostabs Eed. Occifo Erico Danorum Rege remanferunt tria genimina Regum, videlicet Sveno, Waldetoarus
Kanutus. Nec mora Kanutus conatus efi accipere regnum,
movit contra Svenonem prœlia multa. Rorro Waldemarus partes
Svenonis adjuvabat, (a) Certabat ergo uterqve Regum adfcifcere fibi
Comitem Adolphum, miferuntqve nuncios cum donariis, plura offeren
tes
ampliora promittentes. Complacuitqve Comiti ad Canutum, habitoqve colloqvio fecit ei HO MAGIUM. Nu spyrgtk jkg kN hver:

dersom denne Tvistighed havde ey angaaet noget an
det, end Dannemarkes Rige, hvorledes da Grev 2P
dolph afHolsteen havde havt n^dlg at fveerge een af de
krigende Fyrster Trostabs og Underdamgheds Eed?
(thi
(a) End o<i dette / om Vi ellers (luffe rettelige«, atoer tilkiende, at denne Krig for
nemmelig bar angaaet det Vendisse Rige. Thi ndi dette ssnlde tValdemarus og
Canutus, efter Eric Lams Aksstt, hver have sin halve Deel ; da det er let at eragte,at
»Valdemar aldrig med ligegyldige Hym kunde ansee et Rige at decles imellem ham

og San af den, der ikke allene havde myrdt hans Fader, men havde og brugtakl
optvmkelig List og Svig for at fortrcenge ham selv fra sin Fcederne Throne. Deri
mod y ar Sveno hans kisleliae Sodssendebarn, og hans Fader havde, saa at tale,
i ke kundet legge sit Hoved til Hvile, fsrend hand havde h«vnet den Vendisse Kon
ges Oani-ti Dsd paa Magno,

har vcrretet Lehn af det Tydffe Rige, si;
(thi det er egentlig det, som homagium i sin rette Bemerkelse
vil sige ,) da dog hidindtil Holfteen aldrig havde varet en Pro
vinz afDanmarkes Rige, men alletider agtet oganfeet, som
en Deel af det Tydffe Rige, og paa dette Fundament afKayser
Lothario Saxone givet til Greve Adolph af Schaumburg / som
et til Riget hjemfalden Lehn ; hvorom den forhen bencevnte
HER MA NNUS DE LERBEKE, in Chronico Com. Schauenburgenf
Tom. I. MEIBOM. Script. Rer. Germ. fol. 498., CHRONIC. HOL*
SATIÆ, c. XII. P. I. Accesfion. Hifloric. LEIBNITII. p. 21. 0g HELMOLDUS, den Vi billig ffulde have forst navnt/ L. I. Chroni
Slavor. c. ¡6. kunde eftersees. Men efter vores Hypothefin lig
ger Sagen klarlig for Lyset; Thi Grev Adolph var en mcrgtlg Herre ubi de tri det Veltdrffe Rige horende Lande;
hvrlket forstbemeldte Chronicon Comit. Schauenburg, p. 902. sige om
ham : Fuerunt parentes mandatis ejus plebes Holfatorum, Stormariorum & Marcomannorum. Vocantur autem ufitato nomine Marcoman
ni plebes undicumqve collect£, qvœ Maream incolunt. Sunt autem IN
TERRA SLAVORUM marcee qvam plures, quarum non infima Wagrienfis eft provincia > habens viros fortes tam Danorum, qvam Slavorum; Super hos omnes funftus eft Comes honore Cometi<e. Hand
havde i den Striid, som hand havde fort med Grev Henrich af
Badewide, anlangende en stor Deel af de til det Vendiste Kon
gerige horende Lande / bekommet Landffabet Vagrien, ligesom
denne derimod tilfaldt terra Polaborum, deter, det som i ef
tertiden er kaldet Stiftet Raceborg, som helmoldus l. i. c.st.
melder: Dijfenfiones ergo, qvee fuerunt inter Adolphum & Henrieum, taliter compacateefimt, ut Adolphus Sigeherg & om ni Wagriorum,
terra potiretur, Henricus in recompenfationem acciperet Raceburg
terram Polaborum, 0g f0k dkNNe Aarsags ffyld NU sogte disté
Prinzer at drage ham, hver paa sin Side. Tage vrog Sa
gens videre Uddrag inoyere Overveyelse, sinde viderudi et nyt
Beviis / til at bestyrke vor Meening. Kong Svend tog Grev
Adolphs Forhold meget ilde op, og odelagde derfor de Stocher
Oldenborq og Segeberg i Vagrien med Ild og Sverd, ja hand
tcrnkte aldeles at stille det Land Vagrien fra det Tydste RigeS
Syftéme, og at forbinde det med det Kongerige Danmark;
hvorom den tilforn anfortk CW«» Comit. Schauenburgenf l. c.
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figCT fltttt saaledes : Qvodfaffum zelotus Sveno omnem terram Wagrienfium tr(infilt, demolitusqve maritima Aldenburg <¿r fiuburbium
Segeberg fiuccendit, & qvxcunqve in circuitu ejus erant, flamma vo
rax abfiumfit. Hujus autem mali fuit auffor Éthelerus de Dethmarcia
natus, qvi divitiis Danorum fublevatus faillis efl duffor Regis, vole
batqve Comitem patria expellere, terramqve ejus Danorum Regno addere.

Da Omstændighederne vare nu af den Bessaffenhev , at er
anseeligt Stykke Land stood rFare for at blive afrevet
fra det Tydste Kayferdom og indlemmet under en udenlandst Krone, kunde Kayser Fridericus BarbaroiTa visselig ikke
sidde stille. Hand tog sig derfor, som Over-Lehns Herre af
de Venders Rige, denne Sag alvorlig an, og paadomte den,
som for er sagt, paa Rigsdagen til Merfeborg. Da nu alting
indtil denne Tiid var gaaet Svenoni efter Onsse, og forbencrvnte Greve Adolph selv igien, somdetssorhen paaberaabte Chroni
am Schauenburgenfe udtrykkelig fortceller, var falden fra Canuto
og til hans Parti: faa blev det Vendiste Kongeriges
Ejendom , til hvilket hand dets uden^ jure victoria var
berettiget, hannem af Kayftren paa Rigsdagen ttl
LAerfeborg tilkiendt, enten ex ratione Status, (fø r detsbe«
dre alt holde Venderne under Ave, ogat bringe de (gien»
stridige Men tr! Lydighed, naar man tillige engagerte en
mcrgtlg u^oe-Nation i lige interejfie, fom det Tydste Rige
herudi havde,) eller ex ratione juris, fordi man havde
knndet legge Canuto det til Last , jom en Felonie, at hand
inexfpeffata Cefaris fiententia, Havde tilegnet sig Rtget, 0g
maastee derved givet Anledning til Krigen. Og er der
ister merkvcrrdiat, at da Skribenterne saa tydelig sige, at hand
af Kayseren er stadfcestet i sit Riges Besiddelse, helmold. l
I. c. $4. p. dog. Svein, Danorum Rex, & vifforiarum profperis Jue
cesfibus efi Cejaris aufforitate firmatus eft in Regnum. ALBERT.
STADENS. ad a. 1142. Fridericus Pentecofien Merfieburgi celebravit,
ubi Regi Danorum. Suenoni Regnum confirmavit ; af hvilke kog ikke

en eenefte, end ikke Kayser Fridericus Bardarolla selv i den forallegerte Epistel til Bissop Otto af Freystngen, har tillagt
Danmarks r^rges Navn, hvilket OTTO FRISINGENSIS
dog vel har bemerket, da hand, som vi tilforn have hort, har

_
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fortalt om Waldemar, at hand havde bekommet og erholdet et
udiDanmark beliggendeStykke Land, under Titel aset HertugLom, i Steden for hanspaa det Vendiste Rige/ efter den af
Erie Lamm giorte Diipofition, havende Prætenfion : Gualdemarus etiarn, qvi ejusdem fangvinis particeps fuit, Ducatum qvendam Dande accepit, HÎCtl
íiffc tttclôcV Miet' Ct eenesst

Ord øm nogen ydermere Lehns Overdragelse, Let hand
Dog, som vi oven for have hert , gandste egentlig og noyagtig
har berert med alle sine Solennitcrter, i Henseende saavel til
Kong Svends, som Hertug Knuds inveítitur ; Alt til et klart
Bevlis, at Sagen har hcrngt saaledes sammen, som hidindtil
af os er bleven fortalt/ ogatRayser Fridericus blot og bar i
Qvalitæt af kN Arbiter og Mediateur, hartilkiendt dentóngellge Prinz waldenrar dette i Danmark beliggende
Hertugdom, men lomen Over-Dommere og LehnsHerre tillagt Svend og Knud Vendernes Kongerige
med er deraf hengende Hertngdom; hvorfore det, i Hen
seende til hunt, var nodig at circumscribere Sagen/ for at gi
ve Lcrseren et tydeligt Kiendemcrke , hvortil hand havde at ret
te sine Tanker, men i Henseende til dette/ kunde Det vcrre nok,
simpliciter at melde omet leh'chahr Kongerige og Hertugdom,
fordi det har voeret, paa den Did, en hvermand bekiendtGag/ at det har angaaer de Vendisse Lande/ og
man, som allerede er sagt/ ikke kunde indbilde sig, at Der med
Tiden stulde findes De/ som stnlde paadigte Deres Ord en anden
Meenina, og applicere det paa Dannemark, hvad de
havde skrevet om det Vendisse Rige.
§. 42Dog jeg maa ogsaa oprigtig tilstaae, hveden det kommer, tr^^bis
at de yngere Tydste Herrer Publicisters Mod og Dristigheds^'
er steget til den Hoyde, at de saa formastelig oa uden Undseelse ààdtor tale haant om den Danste Crone. Nemlig, vore
indenlandsse Gknbentere have visselig givet den fyrste
Anledning til at tale mere friit om flige Paiiager, end de maaEe

stee
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stee nogensinde ellers havde underftaaet sig at giore t efter de
gamle Tydste Hiftoricorum Beretnmger/hvilke vi hidindtil ha*
ve hort talende med deres egne Ord. SAXO GRAMMATI
CUS har ventelig allerforft overilet sig/ nnar Hand l. xiv. hiß.
Dan. f 2Ó2. nteener / at B^ayseren paa en snedig Maade
har taget Svenonem med Fôrdeel/ og ikke allene under et
gandske andet Skin lokket ham MMerseborg/ men og
^mmefteds med Magr tvunger ham rrl at Mre ham
Troffabs-og Underdanigheds-Eed; Kong Sveno havde
derfor, faa snart hand var kommen hiem, rgien opsagt
ham all Huldskab: Reverfus in regnum Sveno , deqve ¡emulo,
(Canato) comitem nacías remisfis e vejligio litteris, fidem ('¡efaris aperta fraudis exprobratione damnavit, initasqve cum eo pactiones obfeqvii negatione fuhvertit, in eas fe conditiones fallaciter addufitum af
firmans > in qvas Dantcorum adhuc Regum nemo concejferit. (b)

(b) Conring har ber i Sandhed glemt baade sig selv og sin ellers store Indsigt/ naar
hand endnu paa folgende Maade vil bevise Kong Svends Lchris - Pligtighed og
SAXONIS urigtige Foregivende: at verifimilius eft reverenter magis cultum a
Svenone Cafar em, cum ex atilti reverfus, fpreto Dánico ritu, Germanicum amplexus fit, cultuqve Saxonico ajfumto, ¿T in omnem militiam fuam pertratfo,
■uxorem etiam ex Saxonia duxerit, & Regno pulfus reftitui meruerit per Henvicum Leonem. Thi h ad kand vel dêune Slutning bevise / oghvokand deraf, at

et Fo^antaaer det andels Sår, eller sammes Regent tager en Gemalinde af det
Land qotgiore hans Underkastelse under L mdets Herstab? Men leg agter ikke
præcife at UuMfw om ben SacbsiNe Nations Goeder have vñret bedre end
de aamle Dans? s ? saasom videre deraf dependerer det Gpsrdmaal: à Roncs
Svend bat giore ret eller urer derud«, at baud har omififtet diWmev hines
Jog nil allene »nfore den »nge Mona ch, Kayser Ottonis in. Bekendelse, som ikke
er synderlig favorable Hand striver nemlig til Ml erige fremefter, d-n berosnmel-g' Gerbertus, hvilken hand, soru gf HUGONE EL A VINIACENSI P. /,
Chron, Virdunenf. p- ¡57. 0g GLABRO RODUl.PHO L I. hijlor. Francor.e. 4. p ->.-rbckiendt, til Takne^mcligbed siden hargiott til Pave, paa denne
M ai)♦ Volumus Vos SAXONICAM RUSTICITATEM abhorrere, fedGrarei gratia huic nofiro igniculo veßra J cientne flamma abundanter app.qita b&tnili prece depofcimus. Kaysel ens Skw-el se selv finde vi iEpiflolis GERBER T1 ep.
JS3 p 689- Men erdet nu masssee ide folgende Tider, fta Otrone in. (t tW¡
Fridericum l. da imedens halvandet hundred. Aar ere forb'bne. kommet saav-t , at

Saehle ha f r 'ent at reíanos i'blant d- bst civiiifercde L nde, oa ved si Polj.
teffe brvegr'e« Danst Monarch EEf.erfakgelft: Saa er det nel en'Wk far den
S -cbsiffe Nation, men l>vo viide vel deraf tage er Bevits til ar infime en
Lehns ptigr tii den Danste Crones PräjudizI
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I hvilken Beretning vore nyere DansteSkribentere trolig have
ffrevet llb efter denne udi Jure publico og fundamentis deci
dendi controverfias liberarum gentium gandste Uvidende
Munk af Soree : Ligesom det var lige saa let en Sag/ at ret
te for sig efter Naturens og Folke Retten med Exceptione doli
malieller metus incusfi, som det er gient efter de borgerlige Lo
ve / at setle samme imod den, som i dette Stykke har handlet
imod Billighed med os. Vi kunde altsaa ligesom nred HcrnDernetagepaa og oyensynlig see dette eenfoldige Foretagende,
Dersom vi ville giore os den Urnage at kaste op hos meursium
biflor. Dan. L. V. f. s<>. fq. PONTANUM Rer. Dan. biflor. L. V. f.
22i.fq. VIRUM BERING I UM in Floro Danic. f. zw.fq.
Og év
det merkeligt, at meursius ister , saasom hand var en

Mand, der mere var stikket til at forklare en Grakist eller Latittst Auétorem, end til at bestrive et Folkes Historie/ hvis
Bedrifter hand meestendeels maatte samle af Barbariste og imod det Latinste Sprogs Nethed mangfoldig peccerendeSkribentere , har understaaet sigatampliflcere en Sag af saa stor
Vigtighed med opdigtede Tillceg af flere Omstcrndigheder, som
ingen af hans Forgcrngere udi den Danste Historie har giort
for ham; Thi saaledes foregiver hand f. E. meget latterlig ,
hvorledes Kong Svend ab initio paa Rigsdagen til Merseborg
(ret ligesom Chursyrsternes Durchleuchtigste Collegium t det
Tydste Rige paa den Tiid havde vcrret allerede bekandtog stadfcrstet i sine hoye Rettigheder, hvilke i de sildigere Tider allerforst ere komne i Obfervanz, og ved Med Stcendernes stilletiende Bevilgning samme meddeelt) havde udbedet sig, at den
ne Tvistighed i deres Ncrrvcrrelse maatte afdandles: Uti caufa
utriusqve in imperii tribunali ab ipfo (Nfare & Septemviris cognofcatur> ubi palam fit futurum, neqve Regem Danite fuperiorem ullum
agnofcere > neqve Je aut in majorum confvetudinem, aut in jura Regni
Danici, adeoqve ipfum Cœfarem, aut Canut um qvidpiam admifijje;

og da hand ikke kunde erholde dette, havde hand tog brugt den
ne Forsigtighed , at hand ikke anderledes havde cilsiaaet den
ham anmodede Lehns-Pligt, end saa frentk samme af
Damnarkes Rlges fravoerende Stander nraatte vorde
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samtykt ; men da dette ikke var steet , havde hand tilstrevet Rayseren forbeineldte Brev, og igieit opsagt ham Lydighed. (c) Thi siden Kong Svend , da hand i de folgende
Tider for sin grumme Regierings styld af de tvende Prinzer
Canuto og Waldemaro blev fordrevet fra Thronen, har hñvt
det Hierte at flye til Tydstland , hvilket saavel helmoldus
l. c. p. 609. ALBERTUS STADENSIS ad a. 115$. fol. 12SS. CHRO
NOGRAPHUS SAXO, ada. usó. foin den gemeenlig under Kong

ERIGI POMERANI Navn Ein!te ubekiendte Auctor ap.
LINDENBROG ad a. usó. f 270. foregive, folgelig og der har
sogt den behovende Undsetnmg: saa er det ikke at formode, ar
nogensinde tilforn har varet tankt paa saadant et Brev,
langt mindre stal nogen, efter denne afos gr'orte Forklaring ind
bilde sig, at denne Herre, efterår hand, som allerede er
vrist / ved A.aysi rens Ixiendclfe var bleven Ejere af de
Venders Rige, stnlde have havt Aarfag at strive stige
Breve til Rayferen. Jeg vil altfaa heller oprigtig sige nun
Meening om vore Danste ñístoriciz. Danmark, det larde
Danmark, ndi hvilket Guds Forstn hidindtil har ladet
alle Ronster og Vrdenstaber vlomstee, kand dog neppe, i
Ligning med andre Rrger,beramme sig r at det har føot
een eller to faadanne dygtige Mand, der have havt tilstrekkeligBeqvemhed trl atbestrivedets politiste Histo
rie. Nogle have havt Mangel paa Tird, andre paa den udfo
drende Fliid til at lcrre de udenlandste Historier/ andre paa Ind
sigt i Staats -Lcrrdommen og Natur - samt Folke - Ratten:
og saa lange een af disse Hoved-Feyl exifterer, saa kand man
ve!
(c) Naar derfor Hr. Hof-Raad goebel, forattñ intet gkore dettEerirñiForegs
vende, om delte af 8venone forud betingede sit Riges Standers Samtykke, tilset
ier denne Anmerkning • Et fi quid tale faffum, tude tanten Regnum a vinculo,
quo Germania tenebatur, nonfiiijjet liberatum. Reflauratum enim erat impeferante Friclerico , ad qvod Dani imperio Germanico OPTUMO MAXUMO
JURE ab antiquiori tenebantur tempore , saa klinger dette vel Mkgkt oratori k; M?N

Den slige Exclamationes homiletic« overalt in jure ikke ere af nogen videre Brtydcnhed, behsver dette ey heller nogen ydermere Refutation ; Thi der maassee find r sig
herefter een eller anden uparthiljk L«ser/ som a^ sig selo begriber, ae
so-n har
siuntes Herr Hof- Rññden ñk VW Optimum
Ät faldes umbra juris.

maximum jus,

neppe fortiener
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vel giore dem fyldest, der alleue legge sig efter Fcrderne Landets
Historie,til denEnde,at de i enViin-Kielder kunde haveMaterie
tikn Difcurs ; men kand ingenlunde giore dem fuldkommen
Satisfaftion, som med Iver og Alvor bekymre sig om at udfor
ste Sandheden. Hvilken Lykke vilde det derfor vare, dersom
vores hoy sortiente Herr IustitzRaad GRAMM, en Mand,
der ved sin utrættelige Flird har forhvervet sig den Forfarenhed
ogEorceiFcrderne-Landets og udenlandste Historier, og der
hos besidder den storste Skionsomhed og starpeste Judicium,
in conrroverfiisjuris gentium & publici,Vilk giore eet med vo
res hoystflittige Herr AíTeíTor HOLBERG, (hvis politiste Hi
storie for ncrrvcrrende Tird er den eeniste, ved hvilken vi ey have
at stamme os i Danmark, saasom der med Rette kand siges om
ham, qvod primus in hiftoria patria nugari defierit,) og endnu
behageligst vevise sit Fcederneland den sårdeles Vclgierning, at
legge Verden en HiftoriamDaniæ Diplomaticam, hvortil hand
allerede eyer storre Forraad, end som nogen efter ham maastee
kand naae, for Synene, eftersom dette Verk allene var i
Stand at give os ncermere Oplysning i mange af det Stags
qvæftionibus dubiis, og lykkelig at giore til intet en mcrgtig
Mangfoldighed afforefattede ugrundede Meeninger.
§. 43»

Men saa lidet som de Tydste Herrer Publicister formaae trye >»,
med nogen Skin afRet, atgioreenfast S utning imod Danmarks Crone, og dens formeente Underkastelse, med det Ar- sQf2J„3
gument, som de have laant af Kong Svends Lehns Forbin
delse, (thi om deres hidindtil provede Beviisnings Grundes
Gyldighed, lade vi, uden videre Bekymring, enhver, hosåi.s-gee
hvilken meere en sand Oprigtighed end en blind patriotist Kier- Áí¡>09 lalighed herster, domme, ) med lige saa liden Foye kand de ogveJ ,m*
siutte noget, der kand staae sin Prove, af det, fom er for
handlet imellem denne Larfer Fridericum 1. og den i Dan
mark efor Svenonem fulgte Long s Waldemari Gesandter,
da de, efter nogle Skrrbenteres Beretning, i deres h^ye
E e 3

Herr
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Herr Principals Navr; stal have giort Ansognmg hos han;,
oin dette Riges Lehns Fornyelse, conringius henvi

ser os vel i hen henseende til Continuatorem af denne store Kay
sers Levnets Beffrivelse, fam otto frisingensis havde
begyndt, jeg meener denFreysingiste Dom-Herre RADEVICUM. Men efterlåse vr denne Au&orem selv/ da fortaller
hand veh at Kongens afDanmark Gesandter Z. 1158. ere kom
ne tilKaysrren iAugsborg/ som da just stod ftrrdig at gaae til
Italien/ og paa bemeldte Maade have Mt Lehns-àEà,
nred L^fte/at deres bøye Herr Committens, efter Rayftrens
Trlbagekonrst fra Italien/ ligeledes i egen person vilde
indftlUe sig og vedb^rlig svaere hannen; Trostabs Ecd.
Vi ville/ efter vores eengang vedtagne Maade/ herhos foye
denne Skribentes egne Ord/ af hans l.i. de Reb.geßis Friderici I,
c. 24.fw.ap. urstIsium, efterdi ikke enhver Laseres Did og
Ieylighed tillader ham/selv at eftcrsee denne kostbareSamling af
Scriptoribus Rerum Germanicarum : Eodem loco, striver hand/
iisdemqvediebas nuntii Regis Danite nuper elefti, Principis (Friderici I.)
adeunt præfenti am, poftalantes, qvatenus invefiituram de Regnofuo Regi
mitteret, ac eledlionem de ipfi fallam ratihabitione confirmare dig
naretur. Exaudivit eos Imperator, præbito & accepto ab eis fiteramen
to jurisjurandi, pcß reditum (itum de Italia infra XL. dies REGEM
AD CURIAM VENTURUM, ET REGNI ADMINISTRATI
VEM DE MANU PRINCIPIS INTERPOSITA DEBITÆ FIDELI
TATIS SECURITATE SUSCEPTURUM.« (d) Allene hvokñNd

heraf bevise, ac det, som er bleven afgiort imellem Kayscren
og
Meere siger os ikke heller guntherus , der dog er en Poet/ og paa adssillige ©tes
(d)
der afhans Helte. Digt gandffe tydelig giver tilkrende, det hand veed:
- - - Piétoribus atqve Foëtis
Qyidlibet audendi femper fuit æqva poteftas,

fig vel gan&|ïc dristig paa ham, men vi ville herhos fette
og saa indstille del fil vore uparthsiffe
Lcesere, ont det er Urnagen vmd at givre saa megen Ophævelse af dette Vidnesbyrd :
Delydesaaledes:

conringius beraaber

fønticQttcOtbexLigurmoL. Vii.v.iq4

Jamqve precatores aderant a Rege Danorum
Ele¿lo nuper populiqve favore creato (Waldemaro,)
Principis (Friderici I.) arbitrio fcep trorum jura petentes.
Annuit hoc paéîo Rex, (Fridericus I,) ut poft bella reverfum
Ante qvater denos properaret Regulus illum
Cautus adire dies; REGNUM SUMTURUS AB IPSO,
OBSEQVUQUE FIDEM JURANDO JURE DATURUS.
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og de Kongelige Dansse Gesandter, har i og for sig selv egentlig
añgaaet Danmarkes Rige, og ikke mere sigtet rrl de Wen
ders Rige? Dette, da det eengang var kiobt for
Danffe Penge, og ved adffillige Lehn - Renovationer var
tilkiendt Kongerne i Dannemark afde Tydffe Kaysere/ og, som
det afRigsdagens til Merseborg oven anforte A<9tis synes/ blev
holdet og agtet for dens Eyendom, hvilken Standerne i Dan
mark overdroge deres Riges Crone, kunde lige saavel kaldes
Waldemari Rige, sonr Kongeriget Danmark. Vel seer jeg
forud, at man imod dette mir Foregivende og sogte Udsiugt vil
indvende, atRADEViCUS giver alt for tydelig at forstaae, at
hand ikke taler om det Vendiste Rige, men om den Dansse
Crone, idet hand udtrykkelig melder, at Kong Waldemar ved et
Val var sat afsineUnöerfaatter paa Thronen,og begierte nu, at
Kayseren ex plenitudine poteilatis vilde confírmete samme,
ut eletiionem de ipfi faftam ratihabitione confirmare dignaretur Impe
rator ; hvorimod det er ikke at formode eller kand siges om Ven

derne og Slaverne, at dem, efterdi de bleve holdte og ansecte af
det Tydsse Rige som et overvunden Folk, tilkom nogen ValRettighed, mèn det var meget meere klart af det, som vi selv
hidindtil have fortaltog forebragt, at Kayserne havde frie
Heender udi disse Lande, og ikke allene tilegnede sig Rettighed
til OberLehns Rettigheden, nun pretenderte og, at det stod
i deres frie Magt og Behag, at fette den Vendisse Crone paa
hvilket Hoved dem selv lystede. Jeg ncrgter ikke heller, at den
ne Indvending er a fstsrre Vigtighed, end at den dermed ssulde kunde hcrves, hvis jeg fímviiciter vilde svare, man kunde jo
paa ingen Maade beviseafdisse Ord, at de ikke vare uden eit
bar Compliment, hvormed Waldemari Gesandter ikkun
vilde sige dette, at efter deres Konge havde vundet den lykkelige
Scycr paa Brache Heede ved Wiborg, vare saa mange Ven
disse Herrer falden ham ril Fode, og havde saalkdes ikkr utyde
lig givet tilkiende, at de enssede at leve under hans Scepter:
Dog veed jeg ikke, om jeg ikke torde finde nogles afmine Lcrieres
Bifald, derlom jea vjldk sige, at det Ord, Eleétio, noar det
forekommer hos Skribeutére i de midiere Tider, betyd? r ikke
præcife
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precise et Val/ men ofte den Hyldina, som et Folk beviser de
res Konge; hvorom MRTius allerede har meldet i fm Notitia
Veterum Francorum Regni, SñÑ ñt Ordene/ foniRadevicus
her legger de Danske Gesandter i Munden, indbefattede dog
ikke meere/ end oin de havde sagt : Rong Waldemar var af
de Dansse Rigs Ståender kaaret ttl Ronge, og udbad
sig altsaa afRaysereir, at, da hidmdtil den Dansse Ero
nes Eyere trllrge havde besiddet de Vendisse Lande,
Rayftren ligeledes vilde forleme ham lamme, og for sira
vilt famtykke den af det Dansse Rigens-Raad fuldfør
te Val, ar hand i henseende til disse vigtige Vrovintzer
ikke maatte Vivre deterioris conditionis, end hans Formend.
Thi omendfkiont Canutus, denne Waldemar! Fader, allerforst
for en stor Summ Penge havde tilkiobtssg det Vendiske Kon
gerige, som vi have hort, afKayser Lockario Saxone, og end
nu dets foruden havde kundet grunde sine Jura fucceflionis, om
vi ville troe Saxoni grammatico, paa et med den sidste
Vendiske Konge Henrico oprettet Patio fucceffionis, og man
altsaa maatte formeene, at Kong Waldemar ey havde behovet
at bruge mange gode Ord, saa synes mig dog virkelig, at denne
Fyrste ved dette (Aesiandssab har giort alt det, hvad en
klog Regent burde i agt tage, uden at gi^re den Dansse
Natron nsindste Akaar i sin Frrhed. Hand begreb nemlig
meget vel, hvor nødvendig det var forden Dansse Ero
ne, at den aldrig mere maatte lade sig fordrrve af
de Slaviske Landes Besiddelse : Errdskiont nu Kong Svend
vardod, saa maatte hand dog befrygte, atdct ey vilde fattes
paa Beylere til Over Herskabet afdette Folk, fornemmelig da
Ved diste Tider de Tydske Fyrster Henricus Leo og Albertus
Urfus begyndte at merke, at deres Forfadre visselig derudi
havde begaaet en stor Staats Fkyl, at de ey bedre havde pas
set paa denne Nation og disse Lande, men havde ladet dem kom
me til en Udenlandsk Crone, der i dag eller morgen eftertrykke
ligkunde tugte Tydskland ved at hielpe dets Fiender i paakom
mende Tilftelde- Lehnene vare og paa de .Tider langt fra ikke
indiftintie arvelige, mindre Kayftrnes Htender faaledts bund

ne.
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ne, at de jo frit kunde difponere over Tvistighederne i Lehnbare
Forstendemmer , Ardeles saadanne, der ikke ex fpontanea
conventione vare coalefcerct med det Tydsse Rige, folgelig
vareatansee, fontfeudaoblata: men betragtedes som Lande,
der ved Sverdet vare undertvungne; og som man alle Tider,
naar man ikke vil een vel, letteligkand finde en Prætext til, ob
leviffimas caufas fub fpeciofo feloniæ obtentu at unddrage Eyerne, ja endogsaa vel ved foregaaende Dom og Ret at frakiende
dem samme iglen; hvad Under var det da, at 2\0itg
Waldemar gav åayser Fridmco Barbaro^ de Adeste og be*
hageligste Ord,for desto lettere at naae sit Kyemerke ?

§♦ 44*
Allene, sige de Tydffe Herrer Publicister,den heele Sag/ De työi
hvorom inlkllem Kayseren og Kong Waldemar! Gesandter er
bleven handlet, lader sig allerbest dijudicere, naar vi tillige ve, hv»rpa«
anseedet, der ester Kayserens Hiemkomst fra Italien, imellem de»»- Ind,
disse tvende Fyrster er paflcret; Thi da de Kongelige ©efonb' ^“*3 ***
ter havde lovet, at deres Herre inden 40. Dages ForAH ~
efter L.ayftrens Hlemkonrsticgen person vilde indfinde
sig ved hans Hof, faa kommer det nu fornemmelig derpaa
an, enten band har giort dette, eller ikke? Men vi svare, at
Kong Waldemar, i f-lge af hans Gesandters LlSfte,
vel har knndet fremstille sig coram throno Cœfareo, uden at
man deraf kand uddrage et Beviis til at gotgi-re, at
hand derved har fornærmet fit Folkes naturlige Frihed,
og formindstet det allerringeste afdets H^yhed og Majest^t. Thi krcrre Î kunde hand ikke have indfundet sig der, som
en Vasall,: henseende til det tit omtalte Vendiste Konge
rige? og tilkommer det dennem ikke nu selv, eftersom dette ForeKwendes Probability tilfulde afos er viist ogbekrceftet, at
derned uyeog grundige Beviisninger stadfceste contrarium?
Dog vivMe giore endnu meere, enfcProcuratoreri Rettergan
ge almindelig pleyer at giore : Vi ville nemlig gaae oprigtig til
Berks, og betragte, hvor disse Fyrsters Samling ffeede, og
Ff
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hvad der fornemmelig blev afhandlet? Vel ere Skribenterne i
Almindelighed derudi ikke eenige, hvor det. egentlig stal vcrre
ffeet/ at diss' tvende Monarcher have talt med hverandre/i det
nogle ncrvneveon^ en liden Kiobftcrd ikke langt fra Befancon,
hvorom vi linde et Beviis i GOTFRIVO, Monacho S. Pantaleonis, in Chronico ap. FREHER. T. I. p. 239. Andre derimod,
som f. E. OTTO DE S. BLASIO in Append. Chronici OTTONIS
frisingensis c. 2.?. f. 211. ap. URSTisiuM, foregive, at det
har vcrret vole; og èndnu andre med alberto stadensi
ad a. 1163. fette Befançon selv; Men SAXO GRAMMATICUS,
og den under erici pomerani Navn af lindenbrogio publicerte og allerede ofte anforte Auétor hifioriæ gentis Danorum
f. 270. angive Mez, som det rette Sted/ hvor dette Mode ssal
vcrre holdet. Dog vi ville ikke meget bryde vore Hoveder ben»
ne gang med at conciliere denne Variation, efterdi det gier al
deles intet til Hoved Sagen at vide, hvo af disse Skribentere
haver Ret eller Uret; Thi det kand vcrre os nok ar have sagt, at
ikke en eniste iblant disse Hiftoricos, naar vi undtage Abbeden
afStade, (e) siger os egentlig nogekxoñtiv om det Kongerige,
hvormed Kong Waldemar af den Tydffe Kayser Friderico
Barbarofla ffal paa den Tiid vcrre bleven forleent. Den forst
bencrvnte Munk gotfridus flyver i. c. Adfuit huic synodo
Rex Danorum Waldemarus, qvi ibidem coronam de manibus Impera
toris fitfeipiens, homo ejus faftus'efl. Hos 0TTONEMDE S. BLASIOdififol. 211. heder det: Praterea ante hac omnia incuria Tholenß
fe) Vi kalde her albertum stadensem et reneste Vidne: Thi endffisnt
AUCTOR INCERTUS bißoria Archi - Epißcoporum Bremen/, f. 92. ap. LINDENBROG. fortteller lige det samme totidem verbis, naar hand siger : Ann»
Domini cl» CLxiIIj Imperator tam Rotandum, qvamOtfavianum vocat ad ju
dicium, curiam indicens Bizuntia. Venit Imperator, venit Rex Dacia Wal
dernavus , in cujus comitatu Dux Dorius erat, qvem ipje poflea fubmerfit,
mia Regnum affidavit. IBI WALDEMAR US DUO REGNA, DACIÆ ET
S VECIÆ, AB IMPERATORE SUSCEPIT.• San er hand dog ikke faavel et nyt
Vidne, som meget meere en grov Plagiarius, der har udskrevet denne heele Passage,

som flere andre, Ord til andet af alberto stadensi, «deniringeste Maader
ofrefieéierepna, enten hand ffrev sandt eller ikke : Naar derfor ALBERTI sta.
densis Vidnesbyrd kuldkastes,saa falder ogsaa denne «tilforladelige lMoriograxli!
Udsigende afsig selv bort, i såda denne desforuden har skrevet sin Historie ncesten
150. Aar sildigere, end Abbeden til Stade sin.
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lenfijuxta Bifuntium Regi Danorum corona impofita Regnum fub hominio concejjit (Fridericus Imp.). ALBERTUS STADENSIS CV flit«

sññ/ som fer er meldt/ den eeneste som udtrykkelig har erklcrrek
sig/ at denne paa Waidemari Hoved af Kayser Friderico I. sat
te Crone/ har vceret corona regni Daniel : ibi, siger haN/ for«
siaae i Staden Befançon, Waldemarus duo [Regna, Dacia & Sne
tid?, fufeepit ab Imperatore. Alleene ALBERTUS STADENSIS Vidner her omen Ting/ dererffeetvelioO. Aar forend Hand har
ffrevet stn chronieon, og rober des foruden sin Uagtsomhed
og flette Judicium hiftoricum, i det hand foregiver/ at Kong
Waldemar har og taget Sverriges^ Rige af Kayseren r
Forleemng/ (f.) oa dog Waldemarus aldrig har vceret Kon
ge i Sverrig/ men Kong Carl den VIL beherskede paa den Did
dette Rige. Vi ville derfor see til/ om vi kunde giore Sagens
Grund klar og tydelig for vore Lcrsere/ ved at fortcrlle den op
rigtig/ og dette er det/ hvortil vi paa deres Side udbede os en
liden Taalmodighed. Det er nemlig en almindelig Tradition
hos de Tydffe Hiftoricos og Staats-Rets Lcerere / at Kong
Waldemaru8 i Danmark modte paa det offentlige Concilio til
Leon eller Befançon, efterKayscrens/ Friderici Barbaroflæ,
Begiering/ og der annammede sit Riges Crone af hans Hcrnder. Ved denne Fortcellelse nu kommer det fornemmelig an
paa tvende Sporsmaale/ som ere af en gandste diverfe Natur,
afhvilke det forste er: Om Kong Waldemar efter Kasse
rens egentlige Invitation og Udskrivning er m^dt paa Conci
lio til Befaron ? Men det anvet : Om hand samme Tild har
Ff2
annam(f) Mendetermueligt ikke skert af ungefehr, at Albertus stadensis melder
om tvende Kongeriger, og tror vi visselig, at denne Skribent har vel hort det ringe,
som man siger for et Ordsprog, men ey vidst i hvilken Bye det var. Vi ville ikke pr«,
cife b$|Tpibt ALBERTUM, at hand aflLagtsomhed af SIotohhh 60(1' Sciavia hgx
gjort det Ord Svcci«, men hvo vil vivre god for, at hand ikke har havt en Copie aftn
Historie for sig, hvorudi en halvdrsmmende Munk og Skriver havde begaaet flig
grov ofdtantz ? Vilde man nu fette, at det i Original-Texten havde hedt, Walde,
warns Dacia, Sclavix Regnumfufeepit ab Imperatore, hvSk lkt har det da fülltet stev,
atm eenfoldig Copiist, da Hand horte tvende Navne nævnes, har formeent at ville
forbedre dem ex arte Critica, og sat Regn« i steden for Regnum, formeenende, at for,
di Waldemar vat en -Herre over tvende kongeriger, hand da og med beage
afRaxseren maatte være bleven forleent.
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annammet Danmarks Lrone af Kaystrens Håber?
Det ferstes Rigtighed ville vi ikke ncegte, endffient vi/ hvad
-et sidste er angaaende/ endnu ikke have kündet overtale os selv
til at troe det allerringeste deraf/ ogiden henseende, endnu den«
ne Time agte denne Sag en ncrrmere Provelse vcerd, den vi i
GUds Navn ville paatage os.

§-45.
<bw¡m<
Vi formeene nemlig / at det er en i Historien gandffe befysîiümïf kiendtSag/ at der efter Pave Hadriamiv.Dedhar reist sig
det herhos en stor Spliid iden Catholffe Kirke, i det en Deel af Cardinain qyaßiw' (ernc vate Alexandri ni. der fordum som Cardinal havde varet
fa£m. e bekiendt under det Navn afrRolandus af (Siena; det andet
Parri hcengte paa det ivrigste ved een af Navn Oétavianus, der
efter Vallet havde antaget det Navn Viâor ni. som radeviCUS de geflis Friderici 1. Imp. L. II. c. 43. f. 531. ap. URSTIS.

vitlostigere forklarer. Begge disse sogte nu at beholde og besid
de den Pavl lige Stoel, endog, om det ey anderledes var giorligt, med Vold og Magt. Med den sidstes Parti holdte efter
OTTONIS DE S. BLASIO og CONRADI ORSPERGEN8IS Vidnesbyrd/ Kayser Fridericus BarbaroITa, men den fer
ste favoriserede i seer Franzsserne, som sies af gothofreDO Monacho S. Pantaleonis, adskillige dOH. SAR1SBERIENSIS Epiitolis 0g Adis Alexandri III. MSCtis hos B ARON IU M
T XII. Annal, ad a. usp. Da nu dette Schifma foraarsagede ikke
ringe Forargelse i den heele Christenhed: saa tankte den gode
Kayser Fridericus Bardarolla at raade Bod paa dette Onde/ i
der han, for desto bedre at paadsmmk/ hvilken af disse wende
Candidatis til det Pavelige Scrde,eller'/ rettere at sige/ hvilken af
disse tvende Prætendenter paa CHristi Stadtholderffab/ fful
de i Fremtiden vcrre det formeeutlig almindelige overste Ho
ved af den Christ elige Kirke ? sammenkaldte et almindeligt Kir
ke-Mode til Pavia. Men da Pave Alexander ni. ikke agtede
dette ConciliiKiendelff/ men meget meere paa det heftigste excommunicerede saavel Kayseren/ som sin Med Pave Viétorem in. med alle hans Tilhcengere og Hielpers Hielpere/ og
derimod
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derimod samlede et Concilium til Tours, PÑÑ hvilket Patres
Concilii Papieníis bleve forkastede og deres Dom som falff
og vildfarende underkiendt: Saa foranledigede dette Kayseren til en nye Convent til Lodi, og om denne heder det alle
rede hvs MORENAM in hifl. Rer. Laudenfium ap.LEIBNIT. T. T.
Script. Rer. Brun[vie. p. 834. at samme Tild er indlsbet til Kayseren en Undffyldings Skrivelse fra Kongen i Danmark:
Fuerunt in ipfo concilio récitâtes litter& exeufatorue REGIS DACIÆ,
Regis Norvegûe, Regis Ungariœ & Regis Bohemia, & VI. Archi-Epifeoporum ¿r XX. Epifcoporum multorumqve Abbatum - - - in
qvtbus omnibus litteris continebatur, ipfis Reges cum univerfis eorum
provinciis prxdittos Archi-Epifcopos, Epifcopos ¿r Abbates & Pr.epofitos velle tenere praefatum Viliorem pro Papa
Domino, & fi velle
ratum habere non filum, qvod Vittor flatuit in ipfo concilio cum aliis
ibi prae[entibus. Men eftersom Conventets til Lodi afsagte Dom

endnu ikke kunde bringe den urolige og. opblceste PaveAlexandrum III. tti Raifon: saa forordnede Kayser Fridericus Barbaroífa cn K rke - Forsamling i Leon, i Haab, at handi en
mundtlig Conferentz med Kongen af Frankrige / der / som
sagt er f meest protegerte Pave Alexandrum III., endelig vilde
give ham det sidste Hierte Stod. Mllnken af St. Pantaleon
GOTHF ridus siger os /. c folgende derom: Eodem tempore
Ludovicus Rex Franche Legatos ad Imperatorem pro componenda pace
¿r unitate S. eedefie mißt, qvos ipfe gratanter fufeepit : Igitur gene
rali Synodo indicia in municipio, qvod Leona dicitur, [uper fluvium
Pænam in Epificopatu Bifintino Imperator cum Papa Vittore multisqve
Archi ■ Epi[copis, Epifiopis, Abbatiburqve adjuit in die decollationis S.
Johannis Baptfle. Rex autem Franche ex altera parte fluminis pridie
advenerat, fed ex confilio Pap£ Alexandri
fibi parentium in proxi
mo caftro refedit, nec ad Imperatorem pervenit\ Fordi tlU Kayst-

ren af forbemcldte paa Synodo til Lodi indlobne Skrivelse,
hvorudi Kong Waldemar havde erklæret sig saa favorable for
Vigorem ili. nok forud kunde see, hvormeget denne Konges
Ncervcerelse kunde contribuere til deñe forehavendeForretnings
lykkeligeUdfald/saa kand det vel vcere,at hand paa det indstcrndigste har anmodet denne Konge, atbandjoikkemaatte blive ude,
men ved sin NcervcereFe hielpe at bringe saa vigtig en Handling,
hvoraf den heele Chriftenheds Flor og Velstand dependerer,

FfZ
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desto for til Ende. Kong Waldemarus modte og virkelig i eñ en
Person ; Men dersom vi ville giore alle de Fyrster, der have ind
fundet sig paa dette og andre af de Tydffe Kaysere foranledige
de og udffrevne Kirke-Moder / til det Tydffe Riges Vasaller
og Undersaatter/ saa vil der vel blive saare faae Konger til overs
i Christenheden / som man ikke ffal kunde sette i Lehnsåxum
med det Tydffe Rige, (g) Men hvor latterlig vllde
vi
(g.) OTTO DE S. BLASIO in Appendice ad Librum VIL Chronici OTTONIS
Frisingensis c. 13. f. 202. a?. URSTISIUM, siger os det udtrykkelig/ at nesten alle Konger have vieret indbudne til Concilium Papienfe ; Imperator , miflis
litteris fuis omnibus cismarinis Regibus, utpote Regi Ungaria, Anglia, DACIAE\
ti omnibus Regibus HiJPania, ut Epifcopos fuorum regnorum ad hoc concilium
pro flatus Ecclejla neceflitate dirigerent, ROGAVIT. Extant diverja ad diver
ts utriusqve partis de hac caufa epiflola, fuum qvaqve pars elecium canoniza»
re cupientium, flcut in geflis ad Ottonem Frifmgenfem Epifcopum plenarie de»
feribitur. Igitur EX OMNIBUS MUNDI PARTIBUS Ecclejiaßicorum &
SÆCULARIUM PRINCIPOM PERSONIS cum infinita multitudine Cleri»
corum , Laicorum •> Nobilium five Ignobilium ad banc curiam Papiam CON»
FLUENTIBUS, concilio ab Epifcopis habito , exclufis primum cum Imperatore
Laids, 0Bavianus, qvi ¿7 Vitior, cum fua parte judicio ijiius Concilii fle præflentav it, fleqve judicium Ecclefia humiliter Jubire profitetur. Ruolandus au
tem, qvi ¿7 Alexander, cum Jua parte fle canonice, utpote a majori & flaniori parte eleAlum affirmans , nec Summum Pontificem a Laico citari, omnesqve
ejus judicio flubjacere, Uf ipflum a nemine judicari debere conteflans, huic con
cilio fle abJentavit, nec reflponflales aliqvospro fle deßinavit. £)g iÄdk Friåerici l. Brev / som hand om dctte Concilio har ffreven (il bemeldte Cardinal Rolaiidum, heder det apud RADEVI CUM de geflis Friderici I. Imper. L. II. c. $3.
religioflorum virorum confilio generalem curiam Uf conventum in o tiava Epipha
nia Papia indicimus celebrandam. Ad qvam etiam evocavimus TOTIUS IM
PERII NOSTRI ET ALIORUM REGNORUM, fcilicet Anglia, Francia,
Ungaria, DACIÆ Archi Epifcopos, Epifcopos, Abbates, ¿7 viros religioflos ac
DEUM timentes &c. Hvoraf man klarlig seer f at Kñyseren aldeles ikke har vår

ret sindet, at agte Danmark som en Part af det Tydske Rige, thi hand taler
udtrykkelig om samme saaledes, at band feparerer det fra de Lande, font
Vare indlemmede i det Tydste Staats Corpus. Hvorfore der oasaa in Rejcripta
generali a Synodo prafentibus per partes mundi diretlo ap. RADE VICUMf.frr.
ep siges meere om Kong Waldemaro i Danmark, end mon finder sagt sammesteds
om andn Konger, der ey vare det Tydsse Rige med nogen Lchns-Pllgt forbunden,
rraardet nemlig heder i Underflriften : Henricus Rex Anglorumper litteras uf Le
gatos Juos confenjit.
Rex Ungarorum per litteras ¿7 Legatos fluos confenJit.
Rex Boe morum confenfit. Rex Danorum confenfit. Som
samme AUCTOR
beretter os /. spe at Kayseren har ladet gi-re disse gefta concilii nesten alle kronede
Hoveder i Verden bekiendt ved sine Gesandter : Mlfit Legatos ad Reges Hiflpania,
Anglia, Francia, DACIÆ, Bohemia, ¿7 Hungari a , ad Imperatorem qvoqve
Gracorum Manuel nuncios direxit. Vilde MÑN ñltsaa herudaf inferere noget

imod
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vi vel givre os ved fligt Foregivende? og paa hvor
svage Fsdder vilde saadan de Tydffe Kayseres Hoyhed og OverHerffab beroe? Veed man jo dog hvorlidet fordum andre Fyr
ster og Konger have vegret sig at tilftaae Kayserne et flrrdeles
Fortrin i Henseende til den Rettighed at sammenkalde alminde
lige Kirke ^Forsamlinger? Detmaaeda vcrre enten sandteller
falfft / hvad SAXO GRAMMATICUS T. XIV. biflor.Dan. f. joo.fq.
foregiver / at Kayseren stal have giort Kong ^åmari Sä
vörie 8.åcjulpbo^da hand opholdt sig somGesandtved hans Hof,
utallige CareiFer, og tilbudet Kongen selv en Provinz i Italien,
og det heele Vendiske Kongerige til Vederlag for denne
Reist; (b) saa bliver dette dog vist, at Kong waidemarus, da
Sagen var af den Beskaffenhed, har, uden at tabe det
mindste af sin Kongelige independen, eller fit Rlges Has
hed
imod det Danske Riges Hityhed, saa mratte lige der samme ogsaagielde
i Henseende til Engellcrnder, Spanier, Lranyoser ¿fe. ,a end oa tilden
GrcrkisteRñsser selv.
(h) Ordene, med hvilke Saxo beskriver denne Kayserens Underhandling med de«
Dansse Gesandt, ere meget mrrko-rrdige, naar Kayseren forestilles saaledes talen
de : Se magnopere prudentiffimi Danorum Regis alloquium affeAare, partium
/narum moderationem, ejus potiffimum fententia crediturum, quippe qvem ani
mi virtus & generis /anilitas tanta rei judicem depo/cant.
Praterea atten
dendum effe, quantum pietatis opus ederet, fi tot animarum f,'Autem ancipiti ju
dicio fluctuantem fententia fua fagacitate fervaret. Super hac omnia fi tant
religiofi itineris laborem fufeipiat, fe ei in pramium fatigationis unam ex Ita
lia provinciis CUM TOTIUS SLAV1Æ PRÆFECTURA daturum.
Vilde

nogen fortolke de sidste Ord saaledes, at hand deraf vilde uddrage den Slut
ning , at Kong Waldemar paa den Did endnu ey havde det Vendisse Rige udi Eye,
-den Kayseren nu forst lover at give ham det-, folgelig kunde den oven for/. 43.
giorteForklaring omdansForleening med detDendisse Kongerige ved Gesandter
iffcverificeris : hand betænker ikke, hvormangeVendisseNationer der paadenTiid
neglede, baade de Tydsse og Dansse, Lydighed, folgelig var dette ligesaa meget,
som om Kayseren havde lovet, at hano vilde bfelpe ham at tvinge Venderne
under Aaget. Dog fard det og virre, at Kong Waldemar den Did har vieret ind
viklet i endefvaerlig Processor det KayferliacLehn-Hos med nogle Tydsse Fyrster,
Í fæt Henrico Leone Od Alberto Urib, hvilke , som for er sagt, det smertede, at
saa anseelig ctLand varfaldet titen fremmed Crone, og derfor fogte fub qvovis
prætextu i aten at tilegne fig det; i saa Fald kunde Ordenes Menina virre denne:
Rayseren vilde afflige Dommen i faveur af Rangen, og derved forbinde
disse tvende mægtige Fyrster til, at de fremdeles- kulde lade ham blive t disse
fendisse Landes rolige og ukreenker Bestddelse og Exendom-
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hed og Majestæt/ med F^yekundet indfinde sig paa'et
Concilio, hvor der blev delibereret over saa betydelig en Sag/
som denne var/ hvilken der af tvende hinanden excominunicerende Kirke - Hoveder de jure kunde tilegne sig den af
Sanct Peder forleente Binde # og Löse - UØgeL Vi titflane i saa Maade hiertelig gierne , at Kong Waldenrar kom
paaConcilium, for at fyldestgioreKayserens Begiering. (i)
Men fordi han modte her rkke allene som en Vendisk LehnKonge/ men fornemmelig som Konge as Danmark/ der
ffulde forestille et mægtigt og friitFolk, hvis Erone ey
tages L Forleening af nogen / uden af Gud; saa fteede og
hans Oplog i meer endKongelig Pragt ; thi hand kom frem med
et saa talriigr Folgestab/ ikke allene af sine egne Tienere og Dra
banter/ men end ogsaa andre fornemme Tydske Fyrster og
Herrer, der frivillig/ og formodentlig af en sirrdeles Hoyagtelfe / havde begivet sig i hans Selskab, at SAXO GRAM
MATICUS, en Mand/ der har levet nesten ved samme Tider,
/. c.f. 302. beretter , at Indbyggerne i Kmbstcrder og Lands
byer, igiennem hvilke hand reiste, afForffrekkelse for den sto
re Mcengde af hans Folk og anseelige s vite, lode Huns og
Hiem staae tomme, og allevegne krobe i Skiul udi Kirker og
Klostere: Crefiente ejus comitatu , cum multitudo jpeciem hoflilis
exerCi K infer Fridericus I. var dets uden ttt Herre/der 1' heele Europa stod i storste Anseelse;

Lbrendffîontman noqenleoes kunve excipere imod RADEVICUM, som en i dsodt
Skndent/ saattoerftgdog, atdtterikkealdciesusandt, naar hand L. 11. c.?6(
f. 157, tip. URSTISÏUM fizer; Regcs Hifpania, Anglia:, Francia:, Dacia,
Boëmia atqve Hung aria, quamvis fufpeelam femper ejus baberent pot.ntiam,
ßbi adeo per amicitiam få fiocietatem devinxit, få ad fiuarn voluntatem fie inclinatos habet , ut qvoties ad eum litteras vel Legatos mifierin t, fibi cedere
auftoritatem mperandi, illis non dee (fie volu at m obfeqvendi denuntient. Im
peratorem Confiantinopolitanum Manuel ultro amicitiam få fio cietatem ejus ex
petentem um fije, fient antccejfiores fui, Romanorum appellaret Imperatorem> file,
xit, ut fie non Romee, fed Neo-Roma vocet Imperatorem. Et ne mults morer,
toto Regni fini tempore nihil unqvam duxit melius, nihil jucundius, qvam ut im
perium urbis Roma fiua opera, Juo labore, prifitina polleret få vigeret aufioritäte. Dog maae man ikke extendere flige faure Ord oser Co plimenteré naturli

ge Grendser. Thi dvad freer der ikke i Menneskenes daglige Omgængelse, end og
iblant kronede Hoveder ex regulis decori & prudenti«, fom vel maatte blive tilbage/
dersom man vilde tvinge dem hertil ex præceptis juris, eller Mbyrdedem fligs,
(om et flags Virkning af en Obligatione perfeáa.

bar v«ret et Lehn af det Tydffe Rige, szz
exercitus reddere videretur , perterrefaili incola cum uxoribus ac li
beris divinis femet penatibus intulerunt, a Jaerarum £dium hojpitiis
auxilium qvafituri. Eo comperto Rex pramifit, qvi gentis trepida
tionem pacis denunciation corrigerent. i^VO (Pulbe da Vil ÍC0Í
betom saa moegtig en Fyrste, at hand sita let stnlle lade
sig stille ved sin Frihed, søm hans Erones sti-mreñe prydelst øg Glands?
§. 46.
Vilde de TydffeSkribentere nu indvende, at vores egen smved
nys bemeldte Saxo tilstaaer ikke utydelig, at noget fligt var paf- ffjÆ*
feret: saa forraader de visselig dermed, at de ikke have fattet seende til
SAXONis rette Meening : Thi hand taler jo ikke et Ord v-t på,
om Kongeriget Danmark, men i det hand siger, at Kayferen havde forekastet Kong Waldemar, fordi hand kom noget saxone.
sildig, sin Forhaling og lange Udeblivelse, med det Dllceg,
at hand havde ventet af ham, som en det Tydste Rige
med Lehns Pligt forbanden Prinz stirre Villighed 05
Færdighed, eum ob Regnum, qvod Romani Imperii beneficio ge
rat, fibi fervitiorum debitorem exiflere -, saa kcmd man dog altid, uden paa nogen Maade at fordreye og tvinge hans Ord, forsva
re , at ha,rd ander dette Beneficio Romani Imperii har meent
og forstaaet det Vendiste Rlge. Ja, fare de fort, var
der intet videre bleven handlet imellem Kong Waldemar
og Kaystr Fridericum BarbaroJJdm , end ØM det Vendiste
Riges Forleenittg, hvad var det da ttMg, at denne
rndlandste mftoricus stalde vceresira ilde tilfreds nred sin
egen Konge, at hand ey har andstet sig ved at strive:
qvod fupplices Cæfari manus DEFORMITER dederit ? 0g hvorle
des stulde det vel rime sig sammen, at Kaysererr, der som Over-Lehns-Herre vel kunde have difponeret anderledes 0ver det Vendiske Rige,og med sammes lnveítitur giort sig en andcn mcegtig Fyrste til Vens, dog har givet Kong Waldemar
faa gode Ord, blot i den Afsigt, at hand vilde overtale ham
til, at hand maatte beqvemme sig til Lehnets Modtagelse ? thi
det er jo noget gandffe uhert, naar det heder hos saxonem
Gg
Z. c.
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l.cqf.303,
Gefar vim Regi inferre veritus, cum ejus famulatum
coactionibus impetrare nequiret, beneficio eundem mercari tentavit. Uni?
verfos qvippe Germanice principes facramento adaélos jurare compulitt
fe ejus ditioni Silaviam fubftraturos. Qvod fi parum perficerent, fe
ipfum id, cum primum ex Italia reverteretur, executurum fpopondit,
eaqve fraude adobfeqvia fibi pacifcenda ambas Regis manus pertraxit.
Gœterum ei non curiam communi Principummore petere, non in Romani
Imperii prcefidium copias duclare, fiolaqve fpecie, non re, Cafari pa
rere concejjiim. Filio vero pofi eum regnaturo liberum fore promfit.,
paternas conditiones abjicere, ne ad omnem Danorum gentem hiereditarium marteret obfeqvium: Ja, fette de til/ hvis der cy blev talt

om andet, end de Vendiste Lande: hvor gandste ubegribelig
vilde det verre, atAong Waldemar kunde studse ved Aayserens Foredragende om Lehus-pltgt, ligesom det hav
de veeret en nye og uventet Sag, hvorrrl dog laa vel
hand selv a.uss. da hand begyndte sin Regiermg i Dan
mark i ved sine Gesandter havde erouder sig / som hans
Formand L.ong Peder eller Svend-allerede tilfornpaa
Rigsdagen til Merftborg havde beqvemmet sig til?
hvilket og havde sin forste Oprindelse fra hans Herr Fader, den
hellige Canuro. Og taber ikke SAXO end og efter de allcrgemeenste krobabiîàts-Regler all Troværdighed, da hand
f 303. understaaer sig at strive om ham : Qp° «g™to à. moniti
falutaris fpreti poenitentia affliffus, tametfi mucronem cervici fuce
applicatum adfpiceret, ante fe eumferro, qvam patriam fervituti fubjetturum ajjeverabat?^^ alle diste JnLvendniger lade sig ikke dets

mindre meget let afvise og besvare ; Thi/ efter vort Skion/kand
det meget vel staae tilsainmen / at Kong Waldemar tilforn har
lovet Kayseren Lehns Pligt i Henseende til det Vendiste Rige,
og dog alligevel nu har sogt at declinere samme, som en overfiodig Ting / hvoraf ingen videre Nytte til ham eller hans Efterfolgere kunde ventes; I fcrr efter at hand havde merket,
hvor megen Moye Hertug Henrie, kaldet Loven, og Marggrev Albrecht, med Tilnavn Biornen, giorde sig forat drage
det Vendiste Rige til sig, og hand derved let kunde giore sig den
Regning, at denne i faa fald af disse tvende Fyrster yppede
Tvistighed dog til sidst medKaarden i Nerven maatte decideres.
Thi hans Lofte ffeede a* 1153., folgelig paa en Tiid, da hand
kork
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kort tilforn (som vi oven til have sagt,) havde besteget Thronen,
oa stilt hans Formand, Kong Svend, t det forbemeldte Slag
paa Grathe-Heede ikke langt fra Viborg, ved Liv og Rige.
Men siden den Tiid havde Bladet mcegtig vendt sig.
Kong Waldemar besad nu sin Throne i Roe. Hand nod sine
Undersaatttrs Kierlighed. Hand havde den Lykke formedelst
adskillige over Venderne beftrgtede Seyervindinger at udvide
sit Riges Grendser, og kunde efterhaanden vente, ved den ind
vortes Rolighed, som hand saae blomstre i sit Rige , at vcere i
Stand til, end og uden det Tydste Riges Hielp, baade aldeles
at dcempe de striidbare Slaver og Vender, og bringe dem gandste under sit Herredomme, og at byde Hertug Henric Loven,
og Marggrev Albrecht, Biornen kaldet, Spitzen. Denne
forandrede Scene kunde altsaa nok foraarsage, at Äoitß
Waldemar maaffee den Tiid har haadek, at besidde
Venden Land t Fremtiden ligesaa frre ogindependent, som
Kongeriget Danmark Var frre og independent.. Men er det
saaledes, hvad Under da, at denne store Fyrste begyndte at
studse, da Hand merkte, at disse hans Concepter saa vceldig
vare ham forrykkede ? Og dette er den Fare,som Staats forfar«
ne Maend havde forud seet og svaaet, at den vilde mode Kongen.
I seer maae den kloge Bistop Abfalon fornemmelig have sigtet
dertil, da hand saa eftertrykkelig fraraadde Kongen denneReise.
Thi da hand var en tro Tilhcengere afPave Alexandro III. hvilkenKayseren gav sig al optcenkeligUmage for at stllle ved denPavelige Vcerdighed, og hand dog alligevel kunde giore sig den vis
se Reigning, at, naarKongen, hans Herre, stulde tage Leh
net for det Vendiste Rige, saa vilde hand af Refpeti for Kayferen og det Tydste Rige nodes til at erkiende Ami-Paven
Viåorem in. hvorefter det siden ty vilde blive giorligk, at hand
i hans frie og independente Kongerige stulde ncrgte den Lydig
hed og de Rettigheder, hvilke ham, som Christi Statholder,
kunde tilkomme, for hvilken hand eengang , i Henseende til et
andet Laud, havde erkläret sig, at hand vilde holde ham for
den hellige Apostels Petri Eftcrfolgere ; Thi hvad som heldst
man end ellers lcrrer og philosopherer i Ethica om at temporifeGg 2

re,
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re, fimulere, diflimulere, om den Konst at forstille stg og
fficereKaaben efter Vinden: saa er dette dog uncrgtelig/ «talt
sligt aldrig finder Sted i de Ting, Ler angaae Religionen, hvor
man har at bestille med Gud/ der prever Hierter og Nyrer.
Af denne Grund nu fegte ferst Biffop Abfaion at vende Kon
gen fra denne Reift/under ReligionensPaaffud : Tune Abfaion,
siger SAXO l. c. f. 301. fidem Cafans afiutiamqve damnando fallaces ejus premijjîones fideli fpe excipiendas negabat. Ovin etiam fine
religionis violatu familiaritatis ejus ufum haberi non pofie , qvod
fchismatica factionis acrior, qvam jufiior defenfor exifteret i Og dñ dkt

ikke kunde hielpe / tilskyndte hand maafkee andre / der med ra
tionibus politicis skulde hindre denne Kongen anmodede Rei
se; hvoryendenafLsbernoholdneTalesigter/ derom det hos
Saxonem f 301. faaledes lyder: Tune Esbernus mirari fe, inqvit, qvo impetu Hex tantum iter, duce vacuus, ingrederetur, juam
autem patriaqve falutem in unius Cafaris perfidis praecordiis depofiturus.
Videri enim, qvod liberam gentis fua cervicem, nuliisqve
Barbarorum obfeqviis ajfvetam, per fædam & ignobilem fervitutem miferabiti Teutonicorum jugo fubigere cupiat. Qvid autem fi ullius efe,
qvam, nullo impendente periculo , ultro ad deditionem procurrere,
Jummamqve libertatem extrema fervitute mutare, infuper Regno preca
rio, qvam potenter, praefie malle? Itaqve Cafarem, cum Daniam fua
ditionis effecerit, miraturum, qvod tam validam gentem ante promisfis fuperaveritj qvam armis tentaverit. Mm ster MÑN PÑÑ dm

sande Grund, yvorpaa disse Skin-Grunde beroer/ Laer det
ingen Mden/ end denne/ at man maassee ikke bar vidst at giere sig et ret Begreb/ i hvorvit flig Lehn-Forbinding, r
henseende til det Vendiste kongerige, kunde forulem
pe en Longes af Danmark Majestet/ eller ikke? Thi
va hverken Kong Waidemars Fader / Knud den Hellige , som
var primus acqvirens af disse Lande f eller Magnus / der
efter vores ovenanførte hypothefin er fulgt ham i samme Rige,
have tillige nogensinde besteget den Kongelige Throne iDam
mark; men Kong Peder/ eller, som hand kaldes af vore
Skribentere/ Sveno Grathe, Ler/ fom før er bleven beviist/
ligeledes af Len Tydsse Kayser Friderico Barbaroffa var erklcrret for Vendernes Konge, men regierede ikkun stakket i Dan
mark
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mark , og det endda ved stedsevarende indvortes Uroligheder,
faa var denne Sag endnu saa nye og ubevandt, at man bil
lig maae holde det et Folk til gode, der har gandsse andre
Love og inflituta, at det ey saa strax har kundet giore sig det
rette Begreb derom, men have anseet en Konges Bessaffenhed, der i henseende til et vist Rige stood under Lehn-Ret,
med saadanne Oyen, at hans andre Sraaters Frihed derved
nodvendig maatte lide Tort. Hertil kom endnu, foruden
de afos allerede anferte, andre politiffe Aarsager: De for
nemme Herrer i Danmark saae af Svenonis og Canuri
Exempler, at en fremmed Magt lettelig i Fremtiden kunde
deraf tage sig den Frihed, per indireéhim at blande sig i de
res Riges Succesfion ; Men Gejstligheden derimod befrygte
de / at dette med Tiden kunde blive et Middel til at drage
dem efter haanden tilbage igien under en udenlandsk Kirke«
Jurisdi&ion og Erke - Bispens til Bremen hans Opsigt,
(k) og hvad deslige inconvenienzer meere vare, hvilke
Kayseren. da paa flig Maade maatte vcrre betcrnkt paa
med Lempe at remme af Veyen.
Kottg Waldemar
Íclv manglede ey heller Aarjager til ar declinere Lehn«
»arheden i henseende ril der Vendiste Arge: hans Fader
Canums havde, fom meldt er, forhvervet det, deelsexpaâo
med den sidste Slaviffe Konge Henrico, deels ogsaa anvendt
store Penge-Summer paa den Kayftrlige Confirmation : De
Tydsse havde handlet imod den Pligt, som en Dominus direétus er sine Vasaller skyldig, i det Kayser Lotharius ikke
havde hcevnet det paa ham, Canuto, begangne Mord, men
meget meere, etter vores foranforte Formeening, forleent
hans Drabsmand, den Dansse Prinz Magnum, med dette
G gz
Konge«
(k) At den Danske clems ey «den Aarsag har frygtet derfor, har strax Sagens
Udgang vlist, ?dl AVCTOR INCERTUShifloria Archi Epi/copor. Bremenf.ap.
LiNDENBROG. f. pi. til'iaaer, at Waldemarus al'rig saa snart var blevcn
inverteret, fv-rendErke> Bispen af Bremen atter fremkom Mkd sin Klage over de
Ham unddragne Danske Bilkopper: Venit Havtvicus, Bremenßs ArchiEpifcopus,
conqvwens ibidem, (fc. in tonventu Vefuntino) qvod tria Reyna, DACIÆ,
Svecia, Norwegia, SE DE SUA SEDE ABSTRAXERINT VIOLENTER,

CUM JURE DEBERENT SUAM SYNODUM OBSERVARE.
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Kongerige, til Waldemar! merkelige Prcejudiz: Denne
GrermnA var allene nok til at betage det Tydfte 2We
Vver Lecnsherllgheden øver de Dendrfke Lande. Over
alt besad Kong Waldemarus nti/ efterår hand lykkelig havde
overvundet sin Æmulum, den meer beucrvnte Kong Svenonem, sit Rige ex jureviétoriæ, og syntes altsita ikke at handle
imod Natur Rettens Grund-Regler/ naar hand nu fandt for
got at decimere Leeus-Pligten. Men Kayserm var det en
hoy Magt paaliggende Ting/ at det ikke maakte stes/ fordi
hand forud kunde fte/ at naar saa mcrgtig en Fyrste ville stille
sig fra det Tydste Riges Corpore, vilde hansldefpeS derved
mcegtig blivefvcrkket: Desforuden stod denne Store ogi
Sandhed Staats-kloge Monarch (i.) i en meget betcenkelig
Crifi,
(I) W have ingen Betænkning om at tillægge Kavftv Friderko I. dette Pré
dicat; Thi endssisnt vores saxo grammaticus l. c. f. zsz figer cm
ham, at hand ikke har sorstaart Jami ! Latina vocis admodum rudis, hvilket ey
heller sy es aldeles uden Grund, i det radevicus l. il. dc gefiis Fridmd i.
c. 76. f 557. bekræfter neste« det samme, dog med noget finere L rd, naar hand
skriver : In patria lingva Fiidcricas admodum facundus, Latinam vero melius
i nteiligerc poteß, qvam pronunciare ■. Saa er dog Latinen cn stor Herre saa
lider 'vdv ndlg lil ar regiere hans 80 k 04 Lande, ak det vilde være et stags p»danterie, ha s man sor dets styld kilde sværte Kayser Eriderici I. Ihukommelse
hos Efterkommerne. Alle andre Skribentere ere ogsaa d rudi fuldkommen een«
stemmlgr, at hand har været en Herre asyvperlige Qyaiitæter, der saave! i Krigs,
som Freds Tider vel ridste, hvad en Regenter egner og anstaaer. ©dr JOANNES
SARISBERIENSIS, der dog ellers« fine Sr fttrpleyer ak traåere han« iklnmdig
hart, maae inepiji. ,78. p 475. sige om ham : ßyis fimilis erat Friderico in filiis
hominum, an teqvam in tyrannum verteretur ex Principe > ¿7* ex catholico Im
peratore fchismaticus ¿T haereticus feret? og CONRADUS URSPEKGENS1S
P- L82. bcrommer hos ham hans igiemEttñne.eá Forstand og ugemecne Hu
kommelse: ingenium fabtile ¿T memoriam excelientisJim am, J)eVfOt (t det al

drig tommen mtg smigrende eller alt for hykkelff før, naar iea bar liquet denne
Monarchcs ffore Bedrifter med den Berommelse, Poeten guntherus l. i.
*. tf.Jqq.p. 2. seggn'paaham:
Nec folum noflri, Vir maxume ! temporis omnes
Prægrederis virtute viros, fed ctmtta retrorfam
( Pace loqvar veterum, ) cedunt Tibi nomina Regam,
Solus ab Augaflo conflorti gaudet honore
Et focium claris admittit Carolus atfis.

Man betragte allccne denne store Fyrstes Kier-'kghed til smde Folk, saa stål man
st ide, at/ dersom Ordsproget: ars non habet oforem, nifi ignorantem, stal forkla
res
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Crifi, ikke allene formedelst Pave Alexandri III. Haardnakkenhed/ men og, fordi Jtalicrnerne viiste sig overmaadegienstridige/ saa at hand vel havde Kong Waldemars Vmffab
nsdig: Og for den Aarsags ffyld brugte hand saa stor L-mftrldtghed og saa mange eftertrykkelige Forestillinger/ for at
bevcege Kongen paa det venligste til at annamme Leenet.
Men hvo vilde vel nu troe/ at der ved flig (Stigens Situation
ffulde vcrre talt eller handlet noget om det heele Kongerige
Danmarks Leenbarhed? Sandelig ingen/ der ikkun nogenle«
des kand ffielne imellem det/ der er rimeligt og urimeligt.
§. 47*

Dog laber os hore, hvad siger vores SAXO videre der- àê
om? Thi da CONRINGIUS og den meer bemeldte ^m^eci.ene &4‘
Forfattere af de ved hans nye Edition tilfoyede larde "An- åo"sler
merkninger/selv producere denne Skribent som et for deres b« »m v«
formeentlige gode Sag tjenligt Vidne: saa tabe de paa deres
Side den Rettighed/1 fald hans Vidnesbyrd ffulde gaae dem x
'
imod/ at excipere imod hñM/ under Paaffud/ at Hand er
partiiff; Thi det er en gammel Zuristiff Regel/ hvilken ikke
saa meget den cerlige krocurator-Trostere marantaí hans
Speculo
res e contrario, af Kukister og Vl'denffaber aldrig finder sierre Hoyagteste og
Kierligh d, end hos forstandige og kloge Folk- saa er visselig Fridtticus 1. at
regne iblant de i Sandhed kloge eg store Fyrster for den Godhed, hand har devlist imod lcrrde Mcend.
Hand var det - som gav de Studerende de herligste
Privilegier, dem vi endnu finde i c ad. juftin under den Sikul: ne filius pro pa
tre, udiden bekiendte Autentica Habita. SIGON. de regno hal. L. Xll.fi 302.
CONRING. in Differt. V. Antiqvit. academ. HaNNkM, 1)05 hvilken de 4. t hans
Tiid lmdeste Jurister Bulgarus, Martinus, Jacobus, og Hugo, som RADEVICUS
1.11. c. s. fi 508. figer, have havt frie Adgang,, haver Jus civile Romanuni fill
forste Skionhed, hvilkendet Tiid efter anden igien har bekominek, at takke, hvor
ved man i de sildigere Tider er dlevet opmuntret ti! at undersoge det Borgerlige Lev
nets Rettigheder og Pligter, ester den sunde Fornuftes Lys og Ret. esterar dct af de
Pavelige Lmdomme foådelig rar formærket; og hand har i visse Mader ikke
sagt for meget, naar band fos radevicum I. IL c. fi 5»/. roser sig selv sa a le
des t Noflis, qvod Jura .ovilia noftris beneficiis in fiumnum provenu, firmata,
ac moribus utentium appwbata fiatis habent roboris. So»! vi da ssietidikOUlke,
at der maattc blomstres lurer Alice og Roser paa alle dr Fyrsters Graver, frm have
giort sig vel fortienke veddenne Deel af Eruditionen : ligesaa onstr viogsaa denne
store Kaysers Deen eu sobHvile i deres Grav.

240 C. L. S Bevns, at Dannemark Ikke nogensinde
som meget meere
den sig selv forsvarende Billighed understotter: Qvcd, qui pro
Speculo P. VI. tit. de teflium repulfd, n. 10. ¿y 12.,

duxit teftern, contra ejus perfinam excipere neqveat, qvippe qvem
producendo approbavit. SAXONIS Okd lyde dñ fi 303. sñülcdes Í
Hujus fervitii pudorem minuere videbatur Gallorum ditioni IN
CONSIMILI FAMULATUS GENERE Britanniæ Regis inclinata
jnajeftas. Altsaa vi! SAXO lcere os med dette Exeurpel/ hvad

for en Leen Pligt Kong Waldemar har paataget og beviist
imod det Tydste Rige, nemlig liqe saadan een, som Kong
Henricus II. i Engeland ikkun faae Äar tilforn, nemlig a. 1155.
havde beviist Kong Ludovico VIL i Frankrige, om hvilken
ROGERUS DE HOVEDEN Annal. Parte pofier. siger: Deinde
transfretavit, in Normanniam, '& bomagium fecit Ludovico Regi Fran
corum de Normannia, & Aqvitania, ¿y Andegavia, <¿y Cenoniannia
& Turonia, <¿y de omnibus earum pertinentiis.
Hvad kunde
siges tydeligere/ end dette simile, omJndholden afden

Lehns Eed, fom Kong Waldemar har foret Kayfer
Friderico i.? har dog aldrig nogen Engclst Konge, som Konge
af Engeland/ faldet den Franske Konge til Fode f men naar
de ydmygede sig for de Franste Lilier, saa steede det af den
Aarsag, fordl disse Regenkere forestillede duplicem perfbnam,
forst saa vit de vare Konger af Engelland , siden saa vit de,
som Hertuger,besadde Normandie» og andre anseelige Provinzer i Frankrige, hvilken sidste Refpeåus forbandt dem til
Leens-Pligt. Hvo vil da lcenger staae i Beraad/ om SAXO
har talt om en anden Forleening , end i henstende til
de Venders Kongerige? Thi at hand afden Aarsag er
saa ilde tilfteds med Kong Waldemar, gior intet til Sagen,
saasom det Præjudicium, at en Konge kunde ingen i Verden
vcere Leen pligtig, om det endstront ikke præcife angik hans
Hoved Rige, har ligget den gode SAXONI, der som en Munk
og Klerk havde liden Indsigt i Staats Sager, og desuden
hans Lives Tiid havde meere omgaaet med Latinste Au&oribus, end med Scriptoribus Politicis og Juris Publici, saa
dybt i Sindet, at den (enfoldige Mand stod i den faste Tan
ke, at Kongen, hans Herre, maatte stammelig vcere gicrk-
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ket ñf Kayseren / fordi hand havde maattet svcrre ham en
Leens-Eed for det Vendiffe Riges ffyld: Men efter at flige
af den almindelige Staats-Ret hcengende Sager i vore Tider ere satte i et ftorre Lys, og nmit nu ikke nreere er saa
eenfoldig, at man ffulde legge Danmarks gamle 25e<
herffere det til Last/ at de 1 henseende til det Vendiffe
2xtge have beqvemmet sig ril L.eens pligt imod de Tydffe
Caystre: saa lade vi Let nu paa vor Side blive uden videre
Undersogning , om Kayser Fridericus Barbarofta har lokket
den Danffe Konge Waldemarum I. med Svig til sig paa Con
cilium, for at faae ham i Snaren/ folgelig paa en underfun
dig Mande,overtalt ham td at afiegge sin Leens-Eed? Vi
ville end ikke heller indlade os med Len lcrrdeHerrHof-RaaVON GPBEL i en Difpute, om flig List, som hand formeener, kand kaldes en dolus bonus, og ansecs som tilladelig
efter Naturens og Folkeretten? men vi lade os neye der
med/ at kongeriget Danmark felv derved intet har
tabt af sin Frihed , men dets Konget derimod bekom
met derved en udisputerlig Kettighed til at gi^re
paaffand paa et anseeligt Stykke Land i det Tydffe
Rige , hvilket CONR1NG1US selv og andre Tydffe
Staats rîets Lcerere ikke plcyer ar agte faa ringe/ at
de ikke allerede/ saa viit det staaer i deres Magt/ for
medelst adskillige af den; stiv opstmndne Grunde have
tragtet at underminere samme, om hvilkes Gyldighed
eller Ugyldighed dog ikke egentlig her kand handles.
§♦ 48Under Kong Waldemar! I. Regiering har i det mindste »S»S.
Kayser Fridericus BarbaroiTa ikke erlanget noget Over-Her- AhAsEf.
ffab over den Danffe Nation/ og endffi^nt denne Konge «wger«»
er bleven Kayseren Lchnpligrig, saa vidste hand dog c"
saa n^ye at erindre sig, ar hand/ Venden-Land undtalttto»
gen, herffede over er frit Folk, at LIMNÆUS selv, som ver Tyvge
er en stor Forfcegtere af det Tydffe Riges Rettigheder,^Hh
i«
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í)(lt MÑñet tíífhw / OX ^.ítyfC6
rm vel atter havde stevner L-øng Waldemar a. usó. til en
Rigsdag, mm gøngen var ikke møbt f uden Tvivl
af den Aarsag, efterdi hand vidste vel at erindre sig,
ae hand vel bejad de Venders Rige føm et Leen af det
Tydste Rige, men og at samme var er feudum franc um,
hvilket ved den første Invefiitur stray var givet der

in Jure publico L. I. c. 9. n. 2g.

Privilegium, qvodRex ejus, utut Imperii Vajalluscommuni tamen
Principum more, curiam Cœfaris petere non debeat. Meett hñvek

den Tydffe Kayser ikke Heller erholdet under denne store Kon
ges Son og Efterfølgere Canuto VI. ; Thi omendstiont vo
res 8 àX O GRAMMATICUS i denne Konges Levnets-Be
skrivelse melder, at hand ofte af Kayseren er bleven inviteret
til at mode paa Rigsdagene/ men at hand altid havde und
skyldt sin Udeblivelse dermed/ ar hand ikke med Foye kunde
forlade sit Rige/ efterdi mange Forhindringer siode dam ved
hans Regierings Begyndelse i Veycn ; saa kand bog af
disse og andre Komplimenter, med hvad Navn de
rmvnes maae, rkke dct allermindste infereris Danmarks
Crone trl Präjudiz. Og ssrot jeg ikke vil negle, at Kay
ser Fridericus lom en Fyrste / der gik frugtsommelig med
tt Umverfal Monarchie , jo Mññssee kand have hñvt i
Sinde med Tiden ncrrmere at forbinde sig Danmarks
Rige, og vel har staaet i den Indbilding, at denne Sag lod
sig mageligst fette i Vcrh medens Kong Canutas Vi. endnu
var mindreaarig: saa fordrister jeg mig dog ikke til, ved de
andre Skråteres almindelige Taushed/ præcife at affirmere det, men allerm'ndst understaaer jeg mig deraf at dra
ge nogen Slutning tilden Danffe Crones Prcejudiz; Thi
foruden det, at den gemeene Regel staaer ved Magt: qvod
propofitio in mente retenta nihil operetur : saa er det 10
GUds FørftN/ og ikke Dtenneffenes Ambition^ som dispo
nerer over sne Fylkes Scepter og Croncr; Oa samme er
det/ der ved flig Gagens Bestassenhed saaledes har
Met det ined vøres kiere Danmark, at der liMfom en
Dieppe/ der staaer midt r ^avet, øg maae taåatnrolige
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lige Bølger Wde og storme an derpå«/ men kand dog
deraf ey kuldkastes/ vel har vcrret mange flags Far
ligheder underkast/ men er dog igien vældig bleven
reddet derudaf. I det mindste fortceller os vores nys bencevnte gamle Hiftoriographus, SAXO GRAMMATICUS,
at/ efter at Kong Canutus Vi. havde oppebiet den Tiid, da
hand holdt det for belejligt at aflegge den paatagne Masqve,
ffal frirnodig have svaret Kayseren/ da hand truede/ at hand
vilde angrrbe ham med Krig/ og fette hamfta sitKongerige
Danmark t Qvarendum Gefariefie prius, quam fibi Regnum adimat,
qvi Daniam in Ejus beneficio reponere cupiat; 0g dñ KñyfkteN dkv*
estera. 1184. fendre'Landgreven Siegfried af Thyringen,
der havde Kong Canuti VI. Softer ill ZEgte, til Danmark,
for at bringe en ncrrmere Forbindelse i Stand inrellem de
Danffe Konger og det Tydffe Rige, faa har den da vcerende
R-gets Forftarrdere/den ftormodige Bîffop Abfalon, ikke givet
ham am er Svar,end dette : Ar Kong Canutus var lige sha
vel/ fom Kayseren, en fri og ingen underkastet Fyrste^og
at hand derfor aldrrg vilde beqvemme sig til at Mre
det mindske / der kunde have Akin afUnderdanighed :
Canuto, Gfiäriqve æqvum regnandi jus efie , nec minori cum libertate
hunc Danici Regni, qvam illum Romam Imperii gubernacula continere ;
proinde abiret, Imperatoriqvefuo referret, Danorum Regem ne in mini
nam qvidem obfeqvii partem dignitati ejus ac nomini delaturum..

Og paa det vi ikke skulle tvivle paa SAXONIS, som en Indenlandff Skribenters/ Vidnesbyrd: saa ville vi lade en Udmlandff fortcelle os Sagen: og det ffal vcere ARNOLDUS
LUBECENS1S, som L. III. hifi. Slavor. c. 2. siger: Jam inter
Imperatorem (Fridericum I.) ¿'ripfum (Regem Daniæ Canutum VI.) difcordia erat, qvia Imperator ab ipfo hominium exigebat,
qvod ei Rex negabat. Ja Hand legger dertil, at det meget har
fortrodt Kayseren, og at hand Lerfor har ophidset den Pommerffe Fyrste Bogislaum imod Kong Canutum, der vel yp
pede Krig imod ham til Soes, men var derhos saa ulykkelig,
at, da hand saae sig overvunden af den store og i Historien
hoyberomte Danffe Biffop Absalon, maatte hand falde
Hh 2

Kongen
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Kongen til Fode; hvorudover Kayseren vel atter blev meget
fortørnet, og, som Ordene i)oé forbenætnfe ærnoldumi. c.
C. VIL lyde, skal have beklaget: Dupliciter fe a Canuto Rege
injuriatum.,
qvod ab eo coronari noluerit,
qvod Slaves, imperio
Jubditos, fuo dominio per tributum & hominium ' fubdiderit. MkN

Det heedte denne sinde hos denne ellers store Kayser: vana eft
fine viribus ira,

§. 49.
øm ben
Efter den Tiid , et/ som conringius selv tllstaaer,
KJbvÆ intet videre tenteret af de Tydste Kaysere imod den Danste
ñfáneAf- Crones Frihed; og endstionc deri de folgende Tider have
dandling, reist sig adstiliige Tvistigheder imellem Kongerne afDanmark
og de Tydste/i henseende til det Vendiste Kongerige, faa er
det dog en Sag/ der ey horer herh d / men fortiener , som
fagter, en egen Afhandling. Vi kunde alrsaamed godFoye
legge Pennen ned / naar vi ikkun terfl kortelig have undersogt: (Dm det Spørsmaal, fom vi have foretaget os
at opløft og forklare/ har og varet Umagen vcerd at
undersøges nred faa vrtiøftrg en Forhandling? De,
fom nrgte det, ville maastee beraabe sig derpaa, at del synes
af saare liden Betydenhed/ enten Danmark fordum har veeret et Leen af det Tydste Rige, eller ikke? efterdi paa ncrrverrende Tiid, om vi end ville tilstaae fligt, det kunde vare os nok,
at dette kongerige er et friit, og ingen, nden GUD/
underkastet Land, hvilken alle cronede Hoveder tilstaae
denne 2Lre/ Høyhed og Independenz, hvorfore manknm
de belee nogle mrstrable Grillefangercs pédanterie, hvis
de undcrstode sig at mokke iroget derimod. Nu er det
sandt/ at endog den heftigste Forfcrgtere afdct andet Parrhies
Meening, vi meene den oft anforte conringium, ikke
kand negte, at man jo hermed Foye kunde sige med Poeten,
mutatis mutandis :
Hæc fuerant fub Rege Numa, fub Confule Bruto,
Nunc ætas alia « - -Thi/
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Thi/kfter at hand hñr forebragt alle deTydstesGrunde ogArgumenter, tilstaacr hand endelig rotunde den Danffe Crones Fri
hed og lndependenz.(m)2(itene jeg befrygtek/maasiee ikke uden
Aarsag, at lige de same, der stråledes ville rcrnke ved sig selv, vilde
derved meget forraade deres Uvidenhed om frie Folkes Stridig
heder. Thi ey ar tale om, ar det ikke kaud veere c r Folk lige
meget, om jamme har forsvart sin Frihed til alle Ti
der/ eller har staaet under er anders Lehn-pligr; (da
ikke engang en Person af borgerlig Stand pleyer at ansee det
for lige meget, enten hand er fodt af frie Foraldre, og folgelig kand nyde Jura ingenuitatis, eller hand har sin Frihed at
Hh Z
tllffrtve
(m) Lhi saédes har hand ikke allene sat Overskriften over det hidindtil besindede XIV.
Capttel i den horste Beg de finibus imperii: Regnum Dania binis per intervalla vici*
bus Imperio Germanico fuiffe obnoxium, SED LIBERTATEM RECUPERASSE;

men og i den forste §. af samme Capitel, ligeledes strax tilstññtt, pleraqve Reg
na extera (fcilicet Daniam, Hungarian^ Poloniani, Cyprum, Armeniam,) MI
NUS FIRMA POSSESSIONE Reges Cafaresqve Germanicos tenuiffe. Hgendliu

tydeliger lader hand sig forlyde §. 17. at r de bedrøvelige Ttd r, der siden over
faldt der Tydj?e Rige/ bar Danmark gandste unddraget sig fra all Lehm
Pligt: Mifera tempora, inivit, mox Germaniam exceperunt, ut Dani qvidem
aufi fuerint aliqvamdiu Slaviam ¿T Nordalbingicam Saxoniam redigere i?i di
tionem fuam, nemo autem Cafarum ex eo jus aliqvodin Daniam pratenderity
multo minus armis vindicaverit, ac proinde per annos qvadringentos feptuagintu
ampliusDania nexu clientelarifluta, priftinam fuam majeftatis libertatem cvnftanter tenuerit, ¿7 Imperii Germanici legibus fubduóta fit* Hvormed da 0g de

svrige Tydffe Herrer Hiftorid og Sraats-Rets Llerere stemme overeens/ undtagen,
at de til Deels med den Wttenbergiske Herr Profeflor SPENER in dem Leutscheu Staats,Recht L II. e. /.
litt. c. p 42. Partis II. og L. III. C.7.
/. 2. litt. d. p. 208. oz alle Lybske Publicisters Olbcfûber DOMINICO ARUMÆO, Vol. UI. difearfuam Academicorum de Jure publico, difeurfu XIV»
p- 468» ansee Danmarks Crones Fnhed som en Ling, der, affin forste Begyndelse/

ikke har âlisecert meget fra en Usurpation ; men til Deel- tilffrive Paverne dm>
som de, der afHad til Kays rne, ved deres Tilffyndelse stal have ligesom eggtt de for^
rige Sonoer i Danmark til Reb -llion imod det Tydfle Rige. Afhviiken Meemng
L1MNÆUS in Jure Publ. German. Vol. I. c.9. n. 23< snues 6t have VNN'kt/ Nññr
hand striver : Reges Dania, poft Waldemarum, in bacfide non*diu permauferunt, fed
INSTINCTU PAPÆ ab Imperio fecefj'erunt, atqve a. n66. ad comitia Herbipolenfia vocati, neqve per fe9 neqve per legatos comparueruntr idqveZf hodie frióle
obfervant, ita ut, qvod attinet Regnum, liberum illud prétendant, nec ullo vin
culo Imperatori adjhiiïum. Aliene, sag lidet som ut 4M pleye at forsvare Pavens

Sag, saasomdttafdetLydffeMaesHistoriecr alt Erklärt, at hand, ved idelig at
ophidse fremmede Magter, haver md Kayftrne een Edelstem efter dm anden af
deres àe-saa erdtt dssaàbatt af det foregaaende, at dm hellige Fader stem
stor Meti denne Post*
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tilffrive en Losladelse af Trceldom, og altfaa ikkun kand
v nte Jura libertorum vel libertinorum :) Saa har det med
det Tydffe Rige endnu en anden Beskaffenhed/ for hvilken
Det er andre Staater og Riger meget Magt paaliggeå,
at de , naar de ere fan visse paa deres Frihed , |øm vi,
Eind ffee Ldv! i Danmark/ forsvare den med yderste I
ver og Alvor imod al Over Herffab, som nogen maatte tilegne
sig over dem, om den end ellers ingen andensteds/ end i de
jcengft forlobne Tider og allerceldste Seculis ffulde have sin
Grund. Thi om vi endffiont vilde troe/ at den mindste
Deel af de Tydffe Staats -Rats Lcerere bifalder den larde
Frantzos DU PUY hans Weening/ at ingen Havd finder
Sted rblant frie Folk z i det denne forvovne Regel vari
Stand til paa eengang at fordrive al Fred og Roe af alle
Kongeriger oa frie Staater: saa ffal man dog maaffee fore*
finde meget faae iblant dem, der ikke med fuldkommen Al
vor og uden Undse else ville paastaae , at/ da de Tydffe Kayfere ikke allene i deres Tituler tillegge sig selv det prcrgtige
Navn: allezeit Mehrere des Reichs , og dermed ligesom
proteftere for den heele Verden, at de ey have animum derelinqvendi, end ikke i henseende til de allerringeste og mind
ste af de det Tydffe Rige tilliggende Lande og Rettigheder,
paa hvilket der dog allene i Pråriptions-Rcetten iblant frie
Folk ankommer ; men og foruden dette ved deres Capitula
tions in facie totius Europæ paa det allerkra stig sie ogíolenneste forpligtes / at de ville anvende al Evne og Magt/ at de
igien maae ffaffe tilbage de fta Rigets Corpore ffilte Lande
og Provinzer, og forhielpe den Tydffe Kayser-Crone til sin
gamle Splendeur og Anseelse/ at/ siger jeg/ rebus lie itan
tibus, Hcevd umuelig kand allexeris imod det Tydffe Rige.
Og endffiont man derimod igien vilde indvende, at flige
Meeninaer, eller, bedre at sige, flige Zuristiffe Dromme
ingensteds kunde have mindre Myndighed, end i frie Folkes
Tvistigheder, da og vel Konger og Republiqver vilde olive
ulykkelige, dersom deres Rettigheder ffulde dependere afen
uset Rabulistes og Ting-Studs Afsigt og Dom; saa veed
man
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man dog ogsaa, hvor ofte en les og gandffe uvis Sag har
givet den ferste Anledning til de sterste Uroligheder og blodmste Krige/ og at det derfor er saa meget desmere nedvendigt, i Tide at modsige alt det/ hvoraf det andet Parthi
ved vores Tavshed kunde tage / end og kun et Skin af Ncrt/
umbram juris pro roboranda fententiafua. Frie Folk have
dets uden her i Verden ingen Dommer over sig, og Kaarden maae skille alle deres Tretter. Er det da ikke bedre be
tids at afvcrge og forekomme alle Tvist < Materier af det
Slags , end da allerforst at fette sig imod dem / naar de ere
komne i Svang? Og sandelig/ faa Unge det skal regnes for
enTLre iblant de Loerde iTydsiland at fegte medpennen
for dette mcrgtrge Kaystrdoms H-yyed og Grendfer:
faa Unge maae det ikke verre fremmede Rlger nanstcrndlgt ar forfvare sig inrod flige Prætenfioner, og logge
Verden deres slette Grund for synene ; Jscrr naarfomheldft der ibiant dem findes Folk/ hvilke med Herr Hof Raad
von GOEBEL (n) fette alle Ting paa Skruer/ eller med
JOA(n) At det synes denne gode Mand uret,det Danmark skal v«re et fritNige/eer man me
get tydelig/ i det hand af yderste Formue lader sig det v«re angelegen at conteftere
for den hele Verden, at hand aldrig kand gi> e sit Minde dertil ; Tbi naar hand
Vid denforh nallegertez;. §. in neta d. formererdkN Objcétion ; Non deejje fee
dera, allarum([ve conventionum tabulas, ex qvibus conflet, cum Dania Regi
bus, ut talibus, tamqvam libera plane gentis capitibus ab Imperatore ¿p Impe
rio acium, atqve ita fallis & non faffis jurifuo renunciatum efe, og til d kN

Ende ansorcr den A. 1629 imellem den glorværdige Konge edrittisnum iV.og Kay
ser Ferdinaiuhim il fluttede Fred til Lybek : sta viser hand os sirax derpaa, at det er
hamenlnSag, hvishand vilde handle siaep med os/ at givre endog disse os af
ham indrsmmebe Fordeele til incet. Sed forte dixeris, (tqet hand / pacem hanc
ad Imperium non attinuijfe, fed particulare inter Ferdinandum ¿t Cbriflianum fuifii negotium, deinde ¿p imperii Principes fiduciario nexu Imperatori
¿P Imperio obligatos titulo Souveraine Fürsten uti MtN den lñrde Herr Hof-

raad/ da vi hidindtil i aste Stykker bave didentem fra ham, maae endnu tilfidst
hàostiîgode, at vi og i dette vildfarende Indfald / bvmudi hans muntre inge
nium har stirre Deel/ end den reene Sandhed, tor siae ham imod. Vi behove
ikke hans formeente Slotte oa Fundament ti! at beviise vores Frihed. Vi have i
foregaaende demonñreret/ at de Tydste Herrer Publicister hidtil med falste Grun
de og Argumenter have anfsatef Danmark Crones YEre eg F ihcd. Efter at vi
nu ved at refútete de urigtig" thefes, som de i -etttCapssel i siar Maenade have an srt,
noyagtig have heviiñ / atd« ty&ffe Rige aldrig bar kundce rc st str «<■ en Su
periority over Danmarks Crone, f-lgclig Ronserne i Da»-mark niZcnlunde
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JOACHIMO CL UTENIO med fuld Hals udmabe det som
dummy eller ufornuftigt og usandfwrdigt, naar man ikke vil
troe i Almindelighed, at alle Verdens Riger ere Kayseren un
derdanige, (o) eller vil isterdeleshed frrkiende Danmark
fra
ve have havt n-dig,for ftg og deres Folk, at agtes fot tn Souverain Staat af
det Tfdfke Rige og dets sverste Hoved : faa mastte vi for see os imod Logigicam, og begaae fallaciam plurium interrogationum, hvis vi vilde befatte os med
det Spsrsmaal: om? og paahvadTiid Danmark var bleven af det Tsdske
Rige crkiendt fom et frit og independent Aongerigc? Man beta nke ikkun, hvor
latterligt det vilde klinge, der som en Tydst Staats < Rets • Lærer i det capite de
finibus imperii vilde indbilde sig, og dromme, at det endnu ikke varsaagaudste
vist, at den store Mogul ikke var det Tydste NigeS Vasall, efterdi man ingensteds
finder Spor deraf, at dette mægtige Kayserdom har, ftasagt sig sin 3M til Indien-

(o) JÖAC.HIM gluten horer visselig til de Tydste Lærdes Tal, hvilke Kierlighe,
dm til deres Fårneland har giort halv-taabeliac; thi fea længe ct Menviste endnu
Har en sund Hierne, kand man umuellg vente saa latterlige Tbefes afham, som den»
te Mand i sin Sylloge Rerum quotidianarum de Statu Romani Imperii forsvarer.
Derhen horer, for Exempel, naar hand chef. vi! udfore benne Satz : Antiqvisfmi Romani Imperil fpolia opima, exuvias nitidas, triumphos fplendidos, titu
los innumeros Germania jola excepit.] Qvdt id fila unica monarchica, eaqve
divina praemiffentia omnia alia regna longo poft fi intervallo relinqvit. Uf lige
Indhold er tfieñs y. hvor detheder saaledes: Soins,Jummus Germanorum Princeps
efl dominus Orientis, Occidentis, Meridiei, Septentrionis, qvi & inter Princi
pes tmtnfli maxume refulget, tamqvam fanciifimus ¿J* nobilisfimus, ut ¿r' Cbriflianisfimus, immo corporalis [mundi Deus, eminens fuper omnes tamqvam fella
matutina in medio nebula meridionalis. Hos de gamle Skribentere CÏ alting op

fyldt med stige stionve flofeulis, af hvilke vi kunde frembringe eu for Mængde, der
som vi vilde spilde Tid dermed : Og hvordan kand det være anderledes, da jo den be,
rommelige Jurist bartholus a saxoferato beskylder den for Kiætterie,
der ikke vilde crkiendeKayseren som Verdens Herre? Et fi forte qvis diceret, striver
hand adl. ¡4. ff. de Captiv. & pofllim. reverf. Dominum Imperatorem non effe
Dominum ¿f Monarcham totius orbis, effet haretictis, qvia diceret contra deter
minationem ecclefla. Ia Kayserne selv have gjort sig al timelig Umage for at be,
kræfte en faa deylig Troens Artikel med de i den lærde Verden anseeligste Marnds Bi,
fald, idet mindste har Kayser Friderkus i. (åget bet faa naabigt op, da den Jurist
MARTINUS ham til Gefall havde forsvaret den sorberá Thctin : Ae band vat
Clt
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fra denne Nex«. Man here kun engang denne behiertede
Helt/ i Henseende til denne sidste Satz, og sige saa, om der
kunde siges og leeres noget meere præjudiceHtg itnod den
Danske Nations Frihed, end naar hand siger: itaiiam, GalHam, Hifpaniam, Angliam, DANlAM, Mediolanum, Subaudiam,
Burgundiam null« modo Romani Imperii nexu contineri, fed perpetua
libertatis beneficio gaudere, & fuperiorempon recognofeere fimpliciter
& indiflintfe affirmare, ABSONUM & m&..xs tutum. In fyHoge Re
rum qvotidianurum de flatu Romani imperii> thef. io. Ey hkllkr skal

nogen fornuftig. Tydst regne os denn? difTenfum til Onde.
Thi som der for lang Tid siden har fundet sig Folk, dernep«
pe har kundet bare sig for Latter, naar de have lcrst hos
Herr von ANDLER in Jurisprud. pM. flr privat. L. I. T. 5. §, 4p. in. at denne gode Mand kaster omkring sig med lutter Exclamationec/ naar hand striver: Pareat Imperio Africa - - Redeat ad Imperium Afia - - - Redeat Gallia, - - Redeat Britannia

&c. efterdi den daglige Forfarenhed jo larer, at hverken
Stader indtages, etter Kongeriger og Lande lade sig betvim
ge rned flofculis Rhteoricis, og den forbemeldte CLUTENius selv, har endelig /. c. thef u. ntt. c. maaet tilstaae: Sed
fruflra fudamus, clamantes, alienas ditiones etiamnum ad Imperium
pertinere; nam recuperatio non tam legibus armatis, ac armis decora
tis demandanda videtur ; altsaa formode vi, at de i dette Stykke

fette ai Partbusthed til Side, og enten definiere alle vore
forebragte Grunde, eller og lade den Danste irones
Frrhed og Independen) r Fremtiden nansirgret.
Vel kand jeg erindre mig min egen Skrålighed, og
anseer mig ingenlunde for den, der stulde eragte sig dygtig
nok til at forhandle saa vigtigt et Argument efter sinVcerdigIi
hed;
e« Herre over den bede Verden, at hand ikke allene facerte ham si« Liv »Hest,
(otti tt at see af MORENA <1$ rebas Laudenfib. in Collett. Script. Rer. Bruitsvic.
LEiBNlTll T. ip. $¡$. men haroa ophavet «sie hans Agnater i Rigs-Fyrstelig
Stand / efter CY NI Vidnesbyrd / «d I. /. /. tacet. C, de reí uxoria adion.

ago C. L. S. Beviis, at Danmarklkkensgensià &cz
hed ; Thi dertil udkrceves en langt lcrrdere Pen, end som min
er: Men som det i en stor Deel af de menniffelige Forret
ninger kommer meere an paa en god Villie, end som paa
Gierningen selv: saa haaber jeg at denne ogsaa hos mig stal
erstatte Krcrfternes Afgang og Mangel; Ligesom jeg og vil
hjertelig glcrde mig derover, saafremt jeg kand opnaae dette
Maal, at, da den Allerh^yestcs Forstn og Godhed
i dette Kongerige og Land allerede har stienker nrig
saa mange uforstyldte Velgierninger, jeg formedelst det
te mit ringe Arbejde maatte komme i Stand paa nogen
Maade at overbevise mine gunstige Lcrsere, at jeg af et op
rigtigt Hierte og uhykkelst Sind ønsker ak vare det,
lom Fodstien har forhindrer nrig at blive, nemlig,
en cerlig Danst patriot. Jeg flutter med mit daglige
puffe , at den H^yestes Godhed og Miskundhed maae
bestandig udbrede sig over Danmark og der dermed
foreenede Norge, og opholde begge disse mcrgtige
Riger under det nu regierende Ailerpriisvoerdigste
Kongelige Arve Huses Vcrrn og Varetogt, faa lcenge
Mennesker ere til, i uforanderlig Flor
og Velstand.

W

(o)
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Fremmede haver begaaet
udi

Danmarks og Rorgis larde Historie,
rettede ved
B. M,

/A^îndffiont den larde Historie er ikkuns en Deel af den Videnffab,som handler i Allmindelighed om alle stags vigtige Hcrndelser og Bedrifter fra Verdens Begyndelse indtil vore Tiher: Saa findes dog samme Deel for sig selv at vare afsaa
storVidtleftighed, og tit og ofte derved at mede saa mange Vanske
ligheder, at ikke allene maadelige Skribenter, men endogsaa mange
gange de ypperligste og lardeste Mcend neppe haver noksom taget stg
t agt for een og anden grov Forseelse. Til et u imodstgelig BeviiS
herpaa tiene iblant andet heeleRegistere paa sådanne til deels pragtige og latterlige Vildfarelser, som adffilligeberemmellgeMandtiid
ester anden med sårdeles Fliid have antegnet, og, endffiont de alle
rede ere bleven temmeligen vidtlsstige, dog alligevel endnu med flere
Exempler, end mand ffulde tanke, maaffee af mig selv kunde foreges.
Men siden saadant et Foretagende vilde gaae alt for langt fra det
. Hoved-Ayemeed, hvor denne Samling egentlige» sigter til; Saa
agter jeg mig derved forpligted for narvarende Tiid ikke at gaae uden
for vores Fadernelands Grandser, og noies derfore med at fremlagge denne gang ikkuns en halv Snees af deslige pragtige Vildfa
relser, fom Fremmede have begaaet atteneste udi Danmarks og Nor
gis lcrrde Historie. Kandffee folger ved en anden Leylighed flere;
Zi2
fardeles
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fardeles dersom andre, paa hvis Skisnsomhed jeg haver den Ere
at stole usigelig meer end paa mig selv, maatte behage at bifalde de
uforgribelige Tanker, hvorved jeg er bleven foranlediget ti! ar gisre
denne Prove: Nemmeligen at for saa vidt man ikke aldeles kand
undvcere fremmedes Hielp endogsaa til ar oplyse vores egne Lcerees
Bedrifter, for saa vidt ey heller dcflig? Fells Antegnelser burde agtes
at virre uden for dette Maal, hvorved ellers, om ikke andere, dog
i det mindste de, som enten ikke ere i Stand, eller ey have Leylighed
til at Move alting, alt for letteligen kunde forfores.

i.
Jeg begynder altsaa ved B-gerne, og siden deres Fode sted,
Oversættelse, Titel, Indhold, og; flere destkge Omstcendighedcr tit
og ofte ikke mindre ere merkvcrrdige udi den lcrrde Historie, end de
Personer, som baade ved Boger og andre Fortrenest^r sig haver for
hvervet et ubodeligt Navn; Saa meener jeg for det forste, at der jo
eren stor Feil, naar man anfeer et Nordist Skrift, for Mosco
pitist. Ikke desmindre vidner William Nicolfon udi sin Enghin Hiflorical Library p. m. 53. at have seek henimod Enden afdet forrige
Seculø udi det Wolffenbüttelste Bibliothec et strevet Exemplar af
vores Edda, som efter hans Foregivende si)ntes at vcrre fuldstcrndigere end den Refenius haver ladet trykke, men efter Hanifii, som dm
Tild havde Tilsyn med samme Bibliothèque, uforgribelig Indsigt
Var bleven betitelt: Et gammelt Moscovirist Manufcript. Er det
sira, som jeg for min Deel neppe feer nogen Aarsrg til at tvivle paa.;
saa maae ald Verden tilstaae, at den gode Hanifius haver forsmået
sig ligesaa flet paa Moscovitiste, som paa vores crldgamle Monu
menter, siden hand ikke eengang vidste, at Moscovikerne bruge Charaéterem Cyriliicum, som er udspinet af det Grcrkiste Alphabet, oa
ved den Grcrkifke Philofoph Conftantinus, siden kaldet Cyrillus, ab
lerede udi det Niende Seculo var bleven indfort udi det Sclavoniste
Sprog, hvoraf det Moscovitiste ikkuns er een Daatter ; og tvertimod
neppe kand nogen Tvivl bceres om, at jo forbemeldte Edda udi det
Wolffenbüttelste Bibliorheqve visieligett maae vcere strevet nred selv
samme Latinste Munke-Bogstaver, som sindes udi en Deel andre
Exempla-
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Exemplarier hos os, og fordum overalt i Norden, saavelsomiTydffland vare brugelige; folgeligen alleneste for den Aarsags ffyld ikke
burde anstes for Moscovitiff.

II.
Gaaer jeg videre fra Skriften og Skrive-Maaden til Svroaet;
saa moder jeg en y Vildfarelft, som bestaaer derudi, at mmt ha
ver antaget en Overstettelst for det Hoved-Tungemaal, hvorudi Bogen fordum blev skreverr. I fcrrdelesyed kand jeg i hen«
seende dertil ikke begribe, hvor i Verden den gode Reétor Gymnafii
Udi Oihabrtigg, Zacharias Gæzius, havde sine Oyene, da hand Aak
1710* Excerptorum five Locorum Communium Specim. 2. Tir. 5.,
som handler om Svendffe Sager, fordrlstede sig til atffrive: "Nor*
"dens Kongernes Historie haver Snorro Sturlefon fordum ffrevetpaa
"Latin, som nu er udsat c paa Svenff af Johan Peringfkiold Stock
holm 1697. ” Thi havde det behaged hannem ikkuns losligen at lcrse
der allerfsrste Blad af Bogen, saa havde hand allerede derudafffinbarligen kundet overdeviises, at Snorronis Kronike for meer end $oo.
Aar liden blev sammenffreven udi Fcrdernelandkts crldgamle Sprog,
og ved Permgfkiolds Omsorg trykt udi selvsamme Sprog tillige med
tvende Over-cettelser, hvoraf hand selv forfattede den Latmffe, og
Gudmund Olaffon den Svenffe. For Resten finder jeg mig befoyet
tit at rette ved denne Leylighed endnu en anden Vildelse, som fiudeS
Udi Va!. Emit Löfchers Literator Celta p. 62., og tilffriVkrRefienio^
hvilken i Registeret kaldes Thomas, at have ladet trykke Skorronis
(Snorronis) Sturlefons Kronike. J det mindste er lnig aldeles ubekiendt, at nogensinde en Thomas Refenius haver vcrret til, somved
lcrrde'Skrifter havde gi ort sig sortient af lit Fcrdcrnelands crldgamle
Bedrifter; og endnu mmdre, at deffge Edition af Snorronis Krø
nike hverken er, eller nogen Tiid haver vcrret stet af noget Menniffe
udi Danmark; men vel en anden, lom Olavs Wormius Aar i6zz.
lod komme for Lystt, endffisnt ikke udi Verkets crldgamle Tungen aal,
men mestendeels efter den nyere Fortolkning, som Per, CUufen, for
dum Sogne Prcrft udi Undal havde forfcrrdiget.

Iiz
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in.
Hvorledes een og andern Titel/ fom Danske og Norste lar
de Mand have behaget at fatte for deres BBger, formedelst
fremmede Acribenters Vankundighed er bleven omstabte til
Mennister, eller egentligere til Spægelser og Vidunder, fom
aldrig havde Dug og Dist hverken hos os, eller andensteds,
derpaa haver min Landsmand Joh. Moller allerede anført et meget
latterligt Erempel, øg fardeles udi stn Homonymofcopia p. il viiset,
hvor stammeligen Joh. Lud. Hannemann, fordum Profellor udi Kiel/
forlob sig/ da Hand Traft, de Auro p. 142. fordristede sig til at for
ege det larde Qvinde-Kions Tal med en Adepta, eller faadant et Fru
entimmer, som forstod sig paa Guldmager-Konsten, og efter hans
seldsomme åbenbaring kaldedes Edda; i staden for at hand burde
og af ketri joh.R.esenii Fortale kunde vide, at denne Edda ey no
gensinde havde havt hverken Kiod eller Been, menalleneftevarOverstriften, fom fordum Istanderne tillagde de Samlinaer, hvorved
fornemmeligen den aldgamle Nordiste PoéTie maatte oplyses; og det
efter de flestes Meening, fordi samme Ord bemarkede fordum en
Olde-Moder, folgeligen i denne henseende ey syntes aldeles ubeqvem
til at betegne det, hvor forommaldte Samlingernes Hoved Oyemeed
egentligen sigtede til.
Den starpsigtige Chrift. Aug. Heumann
haver fremdeles opspurdt ligesaa daarligt et Spøgelse af en lard
Mands-Person, som Jo. Henr. Seyfried Medulla Mirabilium naruræ
Lib. 2. Part. 3. p. 542. fq. haver navngivet Mufæus Wormianus, ef
terdi hand ikke vidste, nt Mufeum Wormianum var bare Over»
striften til den Bog, som indeholder en Beståelse over de karitæter,
hvilke vores berømmelige Olaus Wormius fordum havde samlet udi
sit Kunst og Naturalien - Cabinet; og derfore meere end alt for vel
fortiener den Skiemt, hvorved saa latterlig en Vildfarelse er bleven
igiennemheglet Aftor. Philofoph. Part. I.p. 6. saaledes: "Hvilken Cato
"kunde blive Mester over sit alvorlige Ansigt, naar hand finder udi
"Jo. Henr. Seyfrieds Medulla Mirab. Nat., at Mufæus Wormianus
"tvende gange citeres? Man haver Aarsag til at ttoe, at denne Scri
bent, da hand fandt allegeret Mufeum Wormianum, haver indbil"det
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"det sig/ at det var Auétoris Navn, fom for ikke at blive formcenget
"med den Ienisse Johannes Mufæus, og hans Broder udi Kiel Petr,
’’Mufæus, maassee af sit Fcederneland Worms sig havde givet det
Tilnavn Wormianus. " Endelige» er jeg selv kommen efter en kredit
Vanfodning af selvsamme Slag/ hvortil en af de lcerdefte Mcrnd
stod Fadder/ som Tydssland haver havt udi vore Tider. OmstcenLighedrrne ere korteligen disse: Landmrma var udi forrige Tider og
er endnu den Dag idag er et vel bekiendt Norsk Ord/ sammensatt af
Land (regio) og Nam (occupatio); hvorafscerdelesIflcrndernehave
detient sig til en Titel for den Bog/ som handler om deres Fcrdernelands forste Opkomst/ og hvorledes det samme fordum er bleven bebygt af Norsse Mcrnd / trykt ved Bisp Thordur Thorlakfons Om
sorg udi Skalholt 1688. med dette Paassrift: SaganLandnama
um fyrstu Bygning Istands af Nordmonnum. Men fordi baade
Let eene og det andet var strå got som ssiult for den ellers meget accurate Jo« Pet. Ludwigs Oyne, da hand Aar 1696. fbltt ProfeíTor
Philofophiæ Udi H ille skrev Vitam aeternam ex gentium concentu,
som siden er bleven indfort i hans Opufcula Mifcella Tom. 2. n. 7.,
og for at beviist/ at iblcmr andre scrrdelesIflcrndernk/endogmade^ Tiid
de endnu vare Hedni ger/ have giort sig Haab om et andet Liv ef
ter dette / udaf den Ypverlige Thomæ Bartholini meget lcerde Verk
de Caufis contemtæ a Danis adhuc gentilibus mortis lñÑNkde tvende
betydelige Vidnesbyrd om Thorulf Moftrarfkegg, hvoriblant det
forste og yngste sindes udi Arngr. Jonæ Specimine Islandiæ, det
sidste og crldste udi forbemceldte Landnam; Saa haver denne store
Mand derved ikke alleneste forforet sig selv § 4. p. 4H.gandssevraugeligcn at kalde Landnama antiqviffimum præcipuumqve inter fuos
Scriptorem d. e. tn crldgammcl og fornemme Scribent iblant sine
Landsmcrnd; men ogsaa vcrret Aarsag til/ at den/ som haver forfcrrdiget Registeret til de Opufcula Mifcella , og efter Ludwigs egen
Anmcerkning var Lazar. Heineman i blinde haver felgt hannem udi
selvsamme Vildfarelse, naar hand i Bogstaven L. udtrykkeligen scrcter:
Landnamam antiqviflimus Scriptor lslandorum, d. k. Landnamam
en crldgammel Istaadss Skribent.

IV. Der-
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Dersom fremdeles til en tilstrækkelig Kundstab om Begerne udkrcrves at vide baade naar samme ere skrevne, og hvor deres Hoved»
Øyemeede egentligen stgter til; Saa ber ligeledes med störst- Foye
paatales den Vildfarelse / hvorved tvert derimod udi Thom. Hyde
faa bekiendte Catalogo Bibliotheca; Bod lejana? p. 266. en Dansk
G^e Zxet tilskrives en Romersk Kayser, nemmeligen K. Friderich den Anden, hvilken allerede var meere end tre hundrede Aar dod,
da Danmarkes og Norges Konge, Friderich den Anden hoylovlig
Ihukommelse til begge Rigers saavelsom de underliggende Landes og
Forstendommers Brug og Nytte lod forfatte bemeldte Soe-Rett,
-som forst blev kundgiort Aar 1561. og efter den Did adstillige gange
<v bleven iglen oplagr sårdeles udi det af Hyde sammesteds anisete
Aar 1572. I Let ovrige giver mig denne Anmerknmg tillige en onstelig Anledning trl at rette endnu een prcegtig Vildfarelse, som ellers
vel kunde synes alleneste at angaae de gamle Rhodiste og Wisbyiffe
Eoe Retters Historie / men dog ogsaa her bor at finde Stced, for
saavidr ingen / som maatte behage at holde det eene imod det andet,
kand vcrre uvidendes om, at en Deel af de Articler, som staaer udi
foranforte Friderici 2. Soe Ret/ erelaante udafdencrldreWisbyste/
hvilken fordum overalt i Norden var bleven antagen under den Titel
afWater-Retten. Samme Vildfarelse findes udr Sam. StrycküUfu
ModernoPandeétarumTom.IL lib.l4.Tit.l.p.82. hvor denne storedurift i Anledning af Lege Rhodia de Jaéiu iblant adstillige andre urigtige
Efterretninger striver: "Da den Øe Rhodos 1522. var bleven indta"gen af Tyrkerne, saa blev denne (Rhodiste) Soe-Rkt forflytted td en
"Stadt paa Øen Gothland kaldet Visby - - siden Len Tiid be
gyndte den Wisbyste Soe-Ret at blive bekiendt; " og ved flig Uagt
somhed alt for tydelige« giver cilkiende/ at Hand langt ikke saavel var
dreven udi Historien og Geographien, som udi Lovbog Rettergangen.
Thi hvad er det ikke forst fer et steldsomt Spring paa eengang fra
Rhodis udt det Middellandste Hav mod den Afiattste Küste til Goth
land , som ligger snart midt udr ØsteEoen? Derncest maatte drlligen sporges/ ved hvrs Omhyggelighed en saa mcerkveerdig Forflyttelse
kunde
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kunde vare ffeet? siden man vel veed, at Johanniterne Aar 1309,
indtog Rhodus / men aldrig lasts nogensteds f at de bekymrede sig
sårdeles om dens celdgamle Soe?Rett, hvis Levninger desforuden
den Tiid maaffee allermindst sammestceds vare tilovers. Saa er det
ogsaa vist nok/ at da den Tyrkrffe Kayser 8olimanndenAnden/ Aar
1522. fordrev disse Riddere fra Rhodis, samme, efter meer end Syv
Aars Forlob tog deres Sade igien paasden Malta; menateeneeniste af dem den Tiid ffulde vcere kommen til Gothland / derom findes
ikke mindste Fodspor hverken udi Johanniternes eller disse Nordiffe
Rigers Historie. Endelige« om detce endogsaa fandtes, saa er det
dog alligevel ikke allene urimelig at troe/ at den Visbyffe Soe Rett
forst den Tud ffulde have begyndt at blive bekiendt, da Visby al
lerede langt for havde tabt sin forrige Anseelse/ men bliverogsaa al
deles usandfcrrdig/ saa large de langt aldre Veviisligheder bor staae
ved Magt, som andre udi denne Sag bedre oplyste Mand haver
anforr om dens SoyRettes Navnkundighed.

V.
Men for at komme igien til de Vildfarelser/ som Fremmede ha
ver begaaet sardeles udi vores larde Historie; Saa ffulde maaffee
neppe noget Menniffe kunde troe/ at et reneste meget betydeligt
øg overalt bekiendt Dansk Verk var bleven omskabt til fire ad
skillige Böger, dersom saa stor en Forseelse ikke alr for aabenbarligen laae for sdyene selv udi det nyeste Oplag af fcctcompendieufe ©e»
lehrten lhexieon sññvelsom af L. Moreri grand Diétionaire Hiftoriqve. Thi paa begge Stader tillegges vores ypperlige Hiftorico, og
fordum Rigets Cantzler / Arrild Hvitfeld, forst Opus Chronologicum, siden Hiftoria Ecclefiaftica, fremdeles Hiftoria &. Res geftæ
Rcgum Daniæ, og endeligen Danmarks Riges Kronlke; endffiont
vi her til Lands aldrig have vidst af flere end et saadant Historiff
Vark, som udi Landsens Sprog forst blev ttykt udi tie Qyartantaz
siden igien oplagt udi to Folianter, og begge gange indbefatter BispeKroniken/ hvilken ofte, sardeles af Latinffe Scribenter bliver kaldet
Hiftoria Ecclefiaftica, ligesom Hoved Varket selv baade Opus Chronologicum, og Hiftoria & Res geftæ Regum Daniæ.
Kk
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vi.
Og hvad skalieg sige om de Vildfarelser/ som af fremmede udi
Danmarks og Norges larde Historie fremdeles ere begaaede i hen
seende til personerne? Maae jeg med faae Ord vidne min Sand
hed f saa tor jeg paastaae, at samme nepve ere mindre, og til deels
lige saa prcrgtige , som de jeg hidindtil bare til en Prove haver udmynstred alleneste i Anledning af Danffe og Norske Boger. I sarLeleshed kunde jeg (for at begynde igien / hvor jeg flap nyeligen) an«
fore nogle Sneese mdsi-dde larde Mand/ soin alle haver havt
det famine ^Zkiabne, nemmcltgcn at de af vankundige uden
landste Scribe Ner hver for sig ere blevne anstet idet mindste
for to adstrlte personer. Men siden det vilde blive for vidtloftig
Lennem her alle at opregne ; saa beraaber jeg mig for denne gang Me
neste paa Joh. Francifci, som Aar 1532. blev fodt udi Ribe, og
baade forend og efter hand blev Proteffor Médicinæ ved det Konge
lige Academie, formedelst sine Poetiske saavelsom McdicinffeSkrif
ter forhvcervede sig et ubodeligt Navn. Thi udi det nyeligen anforte Compendíenle Gelehrten - Mexico bliver udi Bogstaven E. Joh.
Francifcus, og siden udi Bogstaven R. Joh. Franc. Ripeniis an fort
som to larde Mand/ hvoraf den eene ey vedkom den anden. Lige
ledes bliver udi Nie. Hier. Gundiingii Vollständige Historie der Ge
lahrtheit Tom. II. p. 2910. talt om Ripenfis med Fornavn Joh. Franc.,
som om en gandske anden Person/ end Joh. Francifcus, hvilken siden
p. 2976. opregnes iblant Medicos : Ja C. F. H., ved hvis Omsorg
Lette Verk efter Gundlings Dod er blevcn trykt, endskiont Au ¿tori
tit liden Roes/ og den larde Verden ikkuns til meget maadelig Nytte/
lader sig ikke engang noye derved, men vover sig udi sine Anmarkninger Tom. III. p.3080. til at udsinde den tredie Joh. Francifcum,
som havde varet Poet og Medicus tillige/ og better desforuden saa
stor Omhyggelighed for at hindre, at nmn jo ikke skulde holde disse tre
ftr een og den siunme Person, som de i Sandhed ere/ at hand atter igien
udi Registeret hver for sig besynderlige» opregner.
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VIL
I hvor galt det ogsaa var, at her ovenfor en Engelsmand tie#
teede een af de aldre Romerske Kayser den ufortienteLEre attillegge
hannem en Danff Lov; Saa er det dog endnu verre/at een af hans
Landsmand r Anledning af en Danff Scribent, hvilken hand
ikke noksoru kiendte/ haver f-rdriffet sig til at vanare en heel
Nation/ fom visseligen maae tilstaaes store Fortienester selv imod Eng
land; og det faaledes: jacobus Waræus havde 1654. udi London la
det trykke Diiqvifitiones de Hibernia & Antiqvitatibus ejus, hvilke sire
Aar derefter sammesteds bleve oplagt igien; og sardeles udi det 25.
Capitel, som handler om Irrlands aldgamle Mynt/ p. izi. anfort
hvad Saxo Grammaticus fortaller om en heel hob Penge, hvilke efter
den giarige Irrlandffe Konge Huglets Drab ffulde vare blcven fun
det udi hans Skatt'Kammer til Dublin; dog med denne Forsigtig
hed , at hand egentligen ikke lider derpaa / og derfore udtrykkeligen
tilsatter: fed Saxonis notiilimæ funt fabulæ d. e. Men Saxonis Fab
ler ere alt for bekiendt: En vis Elsker af deslige Skrifter overfatte
famme Bog Aar 1705. paa Engelff/ og foregede den tillige ikke alle
ne med nogle nye Capitler, men ogsaa desforuden med en heel hob
Feil og Vildfarelser; og da hand sardeles kommer til forbemaldte
Ord, faa fortolker hand de samme: but the Saxons we know are no
torious for fidtions d. e. Men vi vide / at Saxerne ere bekiendte for
at elffe Digt og Eventyr; ey tagendes vare paa, at Saxo ikke allene
betyder det Folk/ som fordum imod Enden af det tredie Secuto var
bleven navnkundig udi Historien, og siden i det femte Secuto havde
sendet en deel af deres Landsmand til England, hvilke tiid efter an
den sammesteds oprettede de bekiendtei Syv Riger; men var ogsaa m
Mands Navn / hvorved sardeles paa dette Sted betegnes Ven store
Danffe Scribent, hvis LEreminde aldrig bsr uddoe, endffient dm
som vil vare upartiiff, ikke kand nagte, at hand udi den alleraldeste
Historie ikke mere haver varet fri fra Fabler, end andensteds andre hans
Liigemand afsamme Alder for selvsamme Omstandigheder.
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Til Beviis, at de Titler , som lcrrde Mcend à Danmark
og Norge ere bierne tillagde efter en hvers Stand og Bestillmg, ligesaavcl som en Deel Titler, der findes for deres Boger,
harer forfart Fremmede, og fardeles udi Landsens Sprog
ukyndige Skribenter til Afreye og Vüdfarelstr, fremstiller jeg
videre den dekiendte NorsteKong OlafTryggvafons Historie. Au&or
til dette Skrift var visseligen nol Oddur, som levede udi det tolvte
Secuto, og fordi hand var baade en vittig Mand, og tillige Munk
og Prcest udi Thingeyre i den Vestre-Fierding af Island/ ofte kaldes
Oddur Frode, Pra st og Munk. Dog haver den sidste Titel allcrmeest
varet i Brug; hvorfor Olaus Verelius, da hand 1665. til Upsal lod
trykke en Part as ommcrldte Bog/ aldeles havde Foye til at forfatte
dens Opskrift saaledes: "Et Stykke af Konung Olaf Tryggiafons
"Saga, hvilken Oddur Munk bestrevet haver." Men siden Leng
iet du Fresnoy ey forstod sig paa den egentlige Bemcerkelse af
det Nordiste Ord Munk, endstiont samme ligesaa stindarligen er ud
spinet af det Latinste Monachus, som det ligelydende Tydste Ord
Mönch/ og det Frantzste Moine; saa er hand udi sin Catalogue des
principaux Hiftoriens, som findes bag ved den nyeste Parisiste Op
lag af hans Methode pour etudier 1’ Hiftoire, derved blfvkn foran
ledigede. IV. p.287. til at overscette forbemcrldte Verelii Opskrift paa
LatlN : Fragmentum Hiftoriæ Olai Tryggiafons per Odd urum
MVNCK-, og tager saaledes den Titel eller det Bi Navn, som Od
dur tilkom/ alleneste i henseende til den Munke- Stand hand fordum var
udi/ saavel paa dette Stcrd/ som endnu tydeliger siden udi Registe
ret, hvor hand udi Bogstaven M. setter: MVNK Hift. Tryggiafons,
ligesaa vrangeligen for et ordentlig Til-og Stamme-Navn, som Tho
mas Hyde det Ord Poftulatus, da 1)0116 in CatalogoBibliothecæ Bodlejanæ Part. II. p. 74. ûnfeoetHenrici Julii POST VLATI Decretum
in caufa Philofophica Academia? Juliæ, qvæ eft Helmftadii, contra
Dan. HofFmannum. Germ. & Lat. Wolfíenb. 1601., ey Videndes,
at Poftulatus, var ikkuns Begyndelsen af den scrdvanlige Titel, som
Henricus Julius, Hertug af Brunsvig i Anledning af Bispedommer
Halber-
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Halberstad brugte den Did suave! ellers overalt, som scerdelesudiden
Dom sammefterds anseres, og udi sin fulde Sammenhceng lyder saaledes: Henrici Julii, Poftulati Epiicopi Halberftadienfis, Ducis Brunfvicenfis öcLuneb.Decretum öcc.Hvilken betydeligeForseelse,endskiont
det egentligen ikke herer til dette Steed, jeg alligevel ikke kunde forbigaae ved saa god en Leylighed med faae Ord at rette, deels fordi,
saavidtmig ervitterlig, endnu ingen haver bemcerked det, deels ogfaa i
henseende til atbemeldteHertugflenricus Julius vargift medHeylovlig
Ihukommelse Kong Fridench den Andens Princesse Eiifabeth, som
visseligen vilde tabe alt for meget af hendes medfodde Hoyhed, der
som HUN i Anledning af Catalogo Bibliotheca? Bodlejanæ ligeledes
skulde aflegges ikkuns med den Stumpe af forbemeldte hendes Ge
mahls afbrudte og ufuldkomne Titel.
IX.

Saa meener jeg ogsaa, at den Omvexling der er ffeet imellem
en Overscrttelse og Hoved-Verket, neppe kand ansees for at vcere af
sierre Betydelighed end den, hvorved en ndenlandff og heel frem
med person regnes iblant IndfFdnmgerire; og holder mig der
for atter befoyed til at verre saare ilde tilsreds ined Gundlings for
omtalte Vollständige Historie dec Gelahrtheit; fordi Cunerus Petri,
fordum Bisp udi Leuwarder, som maaskee aldrig haver seet Dan
mark, Tom. II. p. 2601. gandffe falffeligen og aldeles uriimeligen
regnes iblant de lerrde Mcrnd, hvilke i detSrptende Seculo flg udi Dan
mark lagde efter Theologien: ondffiont der ikke behoves stor Konst til
at udfinde det, som egentligen haver givet Anleedning til saa latterlig
en Forseelse; nemmeligen at meerbemerldte Friesland ffe Bisp var ble
ven fedt udi den Neederlandffe foreenede Provintz Zeeland, som
å<ftor alt for aabenbarligen blandede med vores DanffeOeafsamme
Navn.

X.

Men naar en anden fremmed Scribent udi Lettres ferieufés 5c
badines fur les Ouvrages des Savans Tom. IV. Lettre 27. pññstññer
K k z
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at Udåndingerne ere bedre i Stand til at skrive et vist Lands Histo«
rie, end hiemfsdde, og til Bevns derpaa fardeles p. 558- bcraaber
sig paa Thor modi T orfæi Hiftoria Rerum Norvegicarum, med diste
udtrykkelige Ord: "Troer I, at delte er et Verk afen Norman, fem
' var bleven fodt oa ovfodt udi Skandinavien? Ingenlunde ! Audtor
"varen Istander:" Saa veed jeg aldeles ikke, hvad wr et Begreb den«
ne formodentlig Hollandsk Scrrbeut haver giort sig om Scandinavia
saavelsom om Norge? og indstiller til anderes Skionsomhed, om og
hvorvidt samme kunde synes rigtiger at vcere, erd hin Tydskes Tan«
ker om vores Forftedres Bogstaver, der ansaae et Nordist Skrift for
Moscovitist? Det veed jeg, at Istand imod Enden af det Niende
Seculo forst er bleven bebygt af Norste Folk: videre, at deres crldgamle Sprog, Viis, Skik og Love hart ad alletider haver verret de
samme, som fordum vare brugelige over heele Norge: endeligen Om
selv udi det trettende Seculo er bleven lagt under Kong Hagen af
Norge, og endnu den Dag i Dag er horer til Norge: folgeligen hver«
ken Tnormodus Thorfæus bor ansees bare som en Udlamdmg, eller
Norge, som et heelt stemmed Land, hvis celdre Bedrifter
hand saa ypperlige« haver oplyst scrrdeles udaf gamle
Jflandste Efterretninger.
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et Ord Herremand er ikke faa tot at giere Rede for, som det
lader sig ansee for de fleeste. Mangen een tcenker, at det er
upaatvifleligen udaf Herre, Dominus, paa een eller anden
Maade. Enten at det har betydet en Mand afHerrestand,
efter samme Analogie, som naar man siger Præstemand, Bondeinand,
af Prcrft og Bonde. I denne Meening haver, som det siunes, den
Svenffe Erke Biffop Haqvin Speget vcrret, efterdi hand setter i sit
Gloffario : Herremand, r. Dominus nobilis. Eller og det stal hede
Herrens Mand; som Christen Ostersson drt forklarer: Hvortil
Biffop Knud i Viborg har givet Anledning udi hans Latinffe Overscettelse af den Jydffe Lov, i det hand verrerer paa et par Stader,
Horno Domini > OQ homines Dominorum. Arrild Hvitftld selv bekrcrfter no
genlunde samme Etymologie, naar hand udi Kong Canuti VI. Hi
storie (fag. 2/. ed. in
taler om Danmarkes Adel,' 05 om Receptio
ne in hominem Regis. Zver HertzholM in Parergis de Servitute perfonali
& reali, bruger og denne Talemaade, pag.wo. Herrens Marnds
Vordnede. Nicolaus Heldwader er vel ikke nogen inarrkelig Scri
bent/ eller vcrrdt at give agt paa udi cerbare og gamle Sager. Alli
gevel vil jeg anfore ey allene hans Autoritet for Herrens ¿Hcmb,
men endogsaa hans heele Forklaring om de tvende flags Danffe Adel,
hvorudi det fornemmest-'/ (eller rettere, det latterligste/) er hans
Etymologie til det Ord Adel ( om dog ikke var hans egen/ eller den
Tiid nye/ men vel 100. Aar tilforne bragt paa Banen af Sebaft.
Franck.) Saaledes lyder det da t Heldwaderi Encolpodio, fol. 301. a.
"Der haver af Begyndelsen varret tvende flags/ som man kalder Adel
"i Danmark. De forste ere udsprungne og fodde af gamntel Danff
"Byrd
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kunde vare skeet? siden man vel veed z at johanniterne Aar 1309,
indtog Rhodus, men aldrig læsts nogensteds/ at de bekymrede sig
særdeles om dens celdgamle See? Rett, hvis Levninger desforuden
den Liid maastee allermindst sammestcrds vare tilovers. Saa erdet
ogsaa vist nok, at da den Tyrkiste Kayser Solimann den Anden/ Aav
1522. fordrev disse Riddere fra Rhodis, samme, efter meer end Syv
Aars Forlob tog deres Sæde igien paaren Malta; menateeneeniste af dem den Tiid stulde være kommen til Gothland f derom findes
ikke mindste Fodspor hverken udi Johanniternes eller disse Nordiste
Rigers Historie. Endelige« om dette endogsaa fandtes, saa er det
dog alligevel ikke allene urimelig at troe/ at den Visbyste Soe Rett
forst den Tud stulde have begyndt at blive bekiendt, da Visby al*
lerede langt fer havde tabt siri forrige Anseelse/ men bliver ogsaa al*
deles usandfærdig/ saa længe de langt ældre Bevisligheder bor staae
ved Magt, som andre udi denne Sag bedre oplyste Mænd haver
anforr om dens SoyRettes Navnkundighed.

V.
Men for at komme igien til de Vildfarelser/ som Fremmede ha
ver begaaet særdeles udi vores lærde Historie; Saa stulde maastee
neppe noget Mennlste kunde troe/ at et eeneste meget betydeligt
og overalt bekiendt Dansk Verk var bleven omskabt til fireadfftllige 23øger, dersom saa stor en Forseelse ikke alk for aabenbarligen laae for Hyene selv udi det nyeste Oplag af7 fcct compendieufe ©e»
lehrten lhexieon saavelsonr af L. Moreri grand Diäionaire Hiftoriqve. Thi PÑÑ begge Stæder tillegges vores ypperlige Hiftorico, og
fordum Rigets-Cantzler / Arrild Hvitfeld, forst Opus Chronologicum, siden Hiftoria Ecclefiaftica, fremdeles Hiftoria <3c Res geftæ
Regum Daniæ, og endeligen Danmarks Riges Kronlke; endstiont
vi her til Lands aldrig have vidst af flere end et saadant Historist
Værk, som udi Landsens Sprog forst blev trykt udi tie Qyartanter/
siden igien oplagt udi to Folianter, og begge gange indbefatter BispeKroniken/ hvilken ofte, særdeles af Latifiste Scribenter bliver kaldet
Hiftoria Ecclefiaftica, ligesom Hoved Værket selv baade Opus Chronologicum, og Hiftoria & Res geftæ Regum Daniæ.
Kk
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Tredre Bogs 8de Capitel. Med Adelen har det sin Rigtighed, at
den var iblant Undersaatterne/0g ncrstKongensHuus og Forvandtffab,
den fornemmeste Stand i Riget, og de ypperste deriblant blefve tagne i
Kongens Raad, og forlceente med de anseeligste Embeder. Men Adel
og Herremand var ey altid eet og det samme. Een kunde vcrre Adel,og
var dog ikke Herremand, (jeg taler om de celdgamle Tider.) Men en
Herremand var Adel ; hand blev det og, saasnart hand fik Herremands
Navn, og fortplantede siden Adelskabet paa sin LEgte-Afkom. Adel
betyder Fribaaren, og af fornemme Slegt. Herremand var en Kon
gens Krigsmand, og en Forlceningsmand afKongen til at giere KrigsTieneste: Afå, eller Hær, exercitus, og Man, vafallus, homo ; saa at
hand kunde med Rette hede, Miles feudalis, eller homo aut vasallus mi
litaris, En Adelsmand, som sad i Kongens Raad, som tiente beständi
gen til Hove, somvariIustitz-,etter andet Krigen u vedkommende Em
bede, havende ey noget Lcrn der forbandt ham til Krigs-Tieneste, hand
Viir Nobilis & ingenuus Vir,men i deTider ikkeHerremand,i.e.horno cxercitus aut miles. Begge stags Adel,Herremcrndene og de andre,ere
afen u-rcenkelig Alder. Nobilitas var i sin Flor ogHerlighed hos de Tydffe, lcenge for Taciti Tider, hand som skriver iblant andet derom : ”in’’fignis nobilitas, aut magna patrum merita principis dignationem et”iam adolefcentulis adfignant.” Og saaledks er ikke at tvivle PÑÑ, dM
jo ogsaa var hos os. Herremcrnd vare vel storste Deelen Fribaarne
og Ädelfodde; Men kunde ogsaa indscrttes og tages dertil af de Stcrnder, der ey vare Adel, naar de havde fortjent saadan LEre ved Dyd og
Mandhaftighed i Krigen. Hver Mand kunde folge Heeren,gaae i Krig
og Leding; og var U adel saavel som Adel dertil med visse Vilkor for
bunden, naar Opbud var ffeet, og det faldt ham til i sin Orden, undta
gen ufrie Tienere og Trcel; hvorom kand losses 3. Bogs fyrste og an
det Capitel i Loven. Men hver Krigs-eller Ledings Mand var ikke
derfor en Herremand, eller Hcrrsmand. Thi Mand i dette sidste
Ord bemeerker ey blot og fimplicirer Virum, men Vafallum, feu hominem;
som man kaldte det ; nemlig en Mand, som enten selv, eller ved Byrd
og Arv var i Besiddelse af visse Friheder, fordi hand stedse ffulde folge
Herren selv versonligen, nred Skiold,Vaaben og alt tilhorige. Og den
ne flags Frihed, som folgede Herremandsstanden, horde ikke til Adel
standen i Almindelighed i bemeldte Tider.
L l
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Det beste Begreb om Tingen bekommer man/ncrst vore gamle Historier, af den Jydste Lov : hvor Aorstfallen imellem Bonde og Her
remand er den samme, som jeg nu har bemcerket imellem Her
remand og Adelsmand. Men her maa man fatte tilside fît Præjudicium, og forglemrne den Bemcerkelse, som nu om Dage tilegnes/ ja
efter det trettende Hundred Aar er bleven tillagt Bonde Navnct.Bonde erz i vores Danst og alle de Nordiste Díaleáer, eet af de Ord/ uran
ved Tidens Længde har degraderet ; iigefalllTyrannus, fur, latro, i La
tinen ; i Tydsten Schalck/ Theos eller ihrw, og deflige. Nu om Da
ge betyder det Rulticum, colonum,en Agerdyrkere afringe Stand. I
gamle Dage var Navnet almindeligt, for hver Mand som i Landet bygde og boede, og eyede Gaard og Gods. Dm allerrigeste Jordeg odsEyere paa mange Marker Guld, ja den ypperste i Kongens Raad, muir
hand ey var Herremand og giorde Krigs-Tieneste, hedde lr'gesim vel
Bonde/ som den der ikkun havde en heel maadelig Jord/ afen Mark
Golfs eller faae Ortugers Vcerd. Den enfoldige Leve-Maade paa de
Tider forde saadant med sig ; Thi en riig og fornemme Mand holdte sig
for ingen Skam, at omgaaes selv med Bonde-Arbeide, og tage Haan
den deri med. Hvilket har givet Adamo Bremenfi Leylighed, til at
striver saaledes, Hifi. Eccl. c. i3s>. In multis Normanniæ & Suedice loci? paßorer
pecudum fiunt etiam nobiliffimi homines, ritu Patriarcharum, & labore manuum vi
ventes. LigesomVarro skriver om de gamleGrcrker og Romere, uiuflrijjiwus quisquepaflor fuit. Derfor ingen Under, at Bonde-Navnet er baa-

de bleven almindeligt, og bleven saaledes lcenge ved; saa at Adel og
Bonde ey bleve ret adstilte, forend ved en lang Tiid. Det sammen
fatte Ord Adelbonde ncrvnes vel i Loven,men ikkun faae gange; Hvor
dette Navn dog ey tilkiendegiver noget storre eller mere, end det bare
Ord Bonde paa mange andre Står. Adelbonde, og ey Bryde,
eller Landboe, staaer der i Lovens z. Bogs 51. (£np. Adelkone/ saa
ofte der endogsaa forekommer/ er intet andet/ end en Dannemands
LEgte-Hnstrue. Og i samme Bemcrrkelse er Adhelman/ i den gamle
Uplands-Laghen hos de Svenste/ nemlig fimpliciter en Egtemand,
vel legitimusmantus, "Hvilken Mö Mann taker motFadhursVillia etter
"Modhor, hvad hun taker ham til Adhelman, eller loste laghes &c."
i. e. Hvad heller hun tager ham til ret Egte-Huusbonde, eller hun leg
ger sig i Utugt med ham. Adelbye, er en fuldkommen Landsbys/ og
saaledes mere end Torp, der ikkun vestaaer af faa Boliger eller Guarde.
Adel-
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Adelvey, en Hoved Vey, eller Lande-Vey; som og kaldes AdelfarX>ey, hvoraf siden per contraétionem er bleven Alfar Vey og Alvey ;
(Osterson forklarer det ved Allemands Vey). LigeledesAdel Aae,
principalis alveus amnis. Adel Tmg, kaldtes fordum Herredagene
eller Danne-Hof/der nu hederHoyeste Ret; hvilketvar,ligesom nu,den
yderste og sidste Appellation: Saaledes lyder det i K. Chriftophori ndiRecess afAar iZ2O. ” Item,ingen stal strax stevnes til Kongens Ting,
" men forst til sic eget Herrets Ting ; og ffiuder hand sig til Lands-Ting,
" ved den Pligt som der ligger ved ; Og vil hand ey staae til Rette, men
" ssiuder sig til Kongens Ting, da stal hans Sag der randsages" (NB,
for Kongens Drost, Marss, eller Kiogemester,) ” og fanger hand ikke
” der Ret, da stal hand ssiude sig til Adelting,son: kaldes Rigens Raad."
Og for at komme igien tilAdelbonde, da er saadan een intet andet,end
en rsi'a og velhavende Bonde, eller Iordegods-Eyere. Schefferus me
ner, at det er af ADEL, eller ODEL, som har bemerket proprietatem
omnimodam, ttnnlißilf Odbproprietas, Og all, totum,omne: Og at
en Adelbsnñe,var dèn som havde Odel, hoc eft, proprium & a majo
ribus per hereditatem acquifitiim poflidebat fundum. Men saavist
font det er, at det Ord Odel har stedse fra gammel Tiid og fremdeles
vcereti almindelig Brug i Sverrige og i Norrige; Saavist er det ogsaa,
at vi intet Spor finder dertil her i Dannemark, enten i den ene eller an
den af vore gamle Love, eller i nogen Konges Reces, eller Conftitution ; ja ikke i noget gammel Dansk Brev, Dom eller andet Ting-Instru
ment, saa vit jeg veed mig at erindre; davi derimod her hos os have
havt det Ord Adel i mangfoldig Brug fra de celdste Tider af, (og maassee lcengefsrend hos entende Svensseeller Norske,) til atbemcerke tam
homines, qvam res alias, infignes, nobiles & ceteris præftantiores ;
hvilket noksom lader sig kiende afde mange nys opregnede Ord,der med
Adel ere componerede, og hvortil ingen Odel eller proprietas passer
sig. Derfore haver man snarere at fee hen til det gamle å/, Athai,
eller Ethel, der har vceret noksom gcengse hos alle gamle og Sprog-forvandte Nationer, Franker, Longobarder, og Engel-Saxer, hvorom vi
dere kand lceses hos Schilter og W"achter i deres Glojjariis. AdhalSangheri,
er i den Tydsse Verfion af Iftdoro contra.Jud£ot, egregius vel excellens
Pfalmifta. Adal-erbi, nobilis hæreditas vel poifellio, kaldes, i henseende
til vore forste Forceldre, Paradis hos Otfridum. Saaledes ogAdelLl 2
bonde,
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byttet/ agricola eximius & honoratus. Dm Jydfft Lov taget øllene
Len for Adelbonde/ der har fuld Plogs Errie/ eller Gaard og Gods
til at opholde fuld Leding og Landvmn af. Og saadan fuld Plogs Er
rie regnedes i de Dage til 3. Marker Guld, eller 24. Marker Selvs
Vcerd. Bonde var saaledes ikke/ som nu, allene milieus ; Men herus, dominus fundi & familia y rfam ilias. I hvilken BéNNkrkning vi endnu have dets, Compotitum Husbonde. Nempe ruflici
antiqvis, non qvales nobis, fed qvicunqve deniqve colebant rus, eti
am per fervos, aut colonos, figet Scheffer in Upfalia antiqua, cap. ts.p.371.
Andreas Sunonis Archiepifcopus , udi fill Latinske Paraphrafi Legum
Scanicarum, kalder Bondones, viros probos & honoratos. Og Dr. Hickes i stN Dijjèrtatione Epiflolari ad Shoiverum pag.33. hvor hand tñler 0M
MJuducio duodecim Patrum approbatorum, somKong Regner Lodhxog/ efter Saxonis CramrnLtici Beretning/ forordnede/ mener at det
har verret Tolv Patres familiares i hver Provintz/ qv08 veteres Dani &
Scani Bondos vocabant. Sveno Aggonis,vores Ltldfte DttNffe Histoneffriver/ fortcrller, at den Mand/ der i K. Knud den ferftes Ungdom/blev
fat til Rigets Forstandere/ (omtrent an. 870.) var en SiådffBon
de/ ved OTûtitt Énnignup ; Sialandanfis Bondo. Af famine Slags haver
og vcrret Ope Smalle af Sialland (som hos Svend Aggefon heder Opo Sialandenfis, cognomento Sapiens,) og hans Son Eskill ; hvil
ke tvende Kong Knud Len Store brugte til Witherlags - Retten
at giere ; Item Boe Hethensen af Vcrnla eller Vendsyssel / den
Tud Kong Knud tog ham til sin Mand og Tiener ; hvorom der
tales i bemcrldte Witherlags - Ret f ed. Befen, pag. 693. og Sven.
Aggon. pag. 132. I Knytlinga - Saga fottLklles 0M LkN Rigs - Dag/
der holdtes efter Kong Svend Eilridsons Ded/ for at udvcrlge een
af hans Senner til Konge * at der da opstod en Jydff Bonde / og
haranguerede Forsamlinger,. med stor Myndighed og Veltalenhed,
vaa samtlige Ständers Vegne. Ja saa mcrgtige Folk vare de Bon
der/ der i Begyndelsen af det 12te Seculo, under Kong Nicolai sva
ge Regimente/ satte sig op imod Kirken ogBiffoperne: Hvilket ffeede her i Siånd / hvor de forjoge Biffop Arnoldum afRoffilde i
Landflygtighed/ som hand omstder an. mo. dode udi; men bleve
endeligen til Rette satte af hans Eftermand/ den behicrtede Biffop
Peder Bodilffon. Herom liuder et Excerptum , med ©h Thomæ
Bar-
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Bartholini £aani) , af et gammelt Chronico membranaceo : " Ar’’noldus Epifcopus anno feqventi poit inceptionem Bondomim obiit ♦
” Cui in fedeRoskildenil futteéhis Petrus, Capellanus Magni filii Ni”eo!ai. Is mox clericos ex perfecutioueBondonumliberavit, & qvod
’’prius non licuit, effecit, ut nullus laicus querimoniamfupercleri”cos faceret, fed in iynodo.” Z en gammel Chronologie, fra an.
916. til 1263. fom Si. Erke-Bistop Benzei har ladet trykke, staaer ad
an. 1249- Rex Ericas a bondonibus& ruflicis a civitate Lundenfifugatus. En
kcrrd Jsicrnder / fom har giort Anmcrrkninger ved et Zslandff garn«
melt Vers, hvori staaer Kurteis-Bonde, skriver dette: ’’Vocabulum
” Bonde non eft in tanto contemptu apud noftrates, quanto apud ex” teros. Non enim in hac infula qvemvis rufticum dignamur no«
” mine Bonde, fed præftantiffimos qvosqve ordinis politic\ Bonder ap
pellamus.” I Vest-Gotha-Laghen staaer: Biskop skal Bonda-Sun
vera; det er, hand stal verre en fornemme errliq Mands Son i Lan
det. Item, om Lagmandene: Bonda-Smi ffal Lagmadnr
Vera; Hvilket Verelius overscrtter: Judex provincialis parente in
digena & honorato loco natus erit. See hans Anmerknmg til Hervarar-Aaga, cap.is.p.^, og videre hos Vexionium in Deftriptione
Sueciæ, lib.Vlll. cap. i. de Antiqva Nobilitate. Mig falder herved ind en
Obfervation, som den brave Mand 01. Wormius i sine Faflis Daniels
har giort/ ub.2. c.9. p.s¡>. at udi Maji-Maaned er en Fest, som mand
her i Danmark kaldte Hellige Banders Dag/ fom hand verterer
Sandorum rufticorum, Og figer bctom saalkdes : ” Hunc autem diem,
” qvem noftrates Hellig Bonders Dag vocant, nec in Calendario Rojna”no, nec in aliis Faftis reperire potui, ut fufpicari liceat, agricolas
” in hifce regionibus, ob maxime folemne agricultura; opus, qvod
” hifce diebus exercetur, propria au&oritate hunc diem fibi vendi"caffe.” Men Wormii©io?tning er i detuviste; og feg undres paa,
hvorfor hand ey har examinent Maji-Maaneds Fester, imellem lille
S.Hans Dag (Johannis ante portamLat.) soin er d. 6. Maji, og 8. Erichs-Dag, d. I8-Maji, da hand icet kunde fundet den. I mine Hcender
er falden et Tings-Vidne af Sicrlandsfars Lands-Ting an. 142$. da
Herlug Niclston i Engletorp - Ridder/ var Lands-Dommer, der staaer
det ndtrykkeligen: Then Dthensdag mest fore Helghe Banders
Daagh Nerei & Achniei, Og mand veed jo, ñt. denne Dag er dm
£ l 3

12. Maj
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i2. Maji. Men af hvad Aarsage , og efter hvad Tradition, mand har
aldet disse tvende Martyrer Bander, lader jeg denne gang vare u*
rand saget. Mag. Jens Dolmer i sine Dansse Anmerkninger til den
Norske Hirdssraaes 9de Capitel tresser ey den rette Forssial/ naar band
ssriver, at ved Bonde forstaaes "alle i Almindelighed af nedrige
"Stand/ som boede og bygde i Landet, Laugmcend/ Borgere/
"Jordegne - og FasteBonder." Hand burde have sagt/ at ved Bom
de forstaaes alle/ som ey vare i hoye Embeder hos Kongen / eller i
Krigs-og Hof Tienester; Alle de andre/ fra den cedelste og rigeste i
Landet boende r havde Bonde-Navn/ saalcenge hand havde noget ved
at hette og varge for. Og de Exempler/ hand siden ftemforer pag.te.
af rige Bonder, der have buddet Kongerne til Giast/ og viist deres
Magt og Myndighed i mange Maader/ bekrafter/ at det ikke altid
var nedrige Stands Personer. I sine Latinsse noris pag. 4^. siger
hand og ret: ” Rufticorum magna qvondam potentia in Norvegia
” fuit j qvippe qvi jus eligendi & conftituendi Reges eisqve nomina
”imponendi foli habebant. NecReges bella inchoare & íufcipere,
" illis invitis aut reluélantibus, audebant.” LñUgMandene i bemeldte
gamle Tider/ kunde M. Jens Dolmer vel ogsaa ladet blive at satte udi
nedrig Stand ; Helst da de i Hirdffraaens femte Capitel opregnes v
blank de fornemrueste/ og ssrllde tillige med Bissoperne/ Pralaterne/
Hof-Marssalken og Lansmandene, lofte Kongen op iHey-Sadet
naar hand blev kronet. Imidlertid fatter hand dem, uden Forssial,
i een ClaiTe med alle flags Bonder: ’’Sub hoc nomine (Bondonurri)'
”Nomophylaces,cives & ruricolæomnes comprehenduntur:” Mññssee fordi mand i hans Tiid ikke mere tog Adelsfolk dertil. Slige
Ting faaer udi nogle Seculis en stor Forandring: I fordum Dage
vare udi Kiobstaderne her i Danmark mange Borgemestere og Raadmand af den beste Adel og aldste Familie. Bonders Magt og Myn
dighed i Norge burde have overbeviist ham om deres Stands Vardighed og Anseelse/ ja end ogsaa deres Rigdom. Og efterdi hverken
det Ord Adel / eller Herremand nafnes nogenstads i den hele Nor
sse Hirdssraa, da, (med mindre mand vil vare saa urimelig/ at negte
det der var Adel og gode Familia* i Norge/ da dog samme Lov/ Capj p.4.
taler om Pelbome Mand/) bliver det vel ingen anden/end de rige
og anseelige Bander. Mand laser i den Norsse Historie, at de son;
sorde
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forde Kong Oluf den Hellige hans Brud Dronning Astrid til, vare
Hofnrcrnd 0g NgeBMder-AMner: Valit lith bædi afHirdinni
ok af rikom Bondafonum. Thi og gcmdffe vist er det/at Rigdom og
Formue nobiliterebe i de gamle Tider/ og gav LEre og Adelffab, tilli
ge med en crrlig Fodsel og Herkomst. Dette var og hos Grcekerne (*)
ja og hos Romerne saaledes i deres Republiker. Muratorius siger i stn
Diflertation om de Italienske Liberis hominibus, Antiqq.hal, Tom. I. ”Po” tenda & opes erant illæ revera, qvæ unum fupra alterum effere"bant: publica qvoqve munera nobilitatem, ficut noffris qvoqve
’temporibus, augebant.” Ia hos de gamle Celter, vidyer Pofidonius hos Athenæum, var Og saaledesêkik, at den sad overst i deres
Grcrstebudde, som enten var den tapperste Krigsmand, eller den beste
r Byrd og Blod, eller den anseeligste i Formue og Rigdom,
w «àv, ib xoi]à r^y TtoXspixvjii èv/Tciav, v¡ x«/« t oyévoç, -4 xasà ttäS/ov.
(Athenæi Dipnofiph. i. 4. c. ij.) Ligeledes og hos vore garnie Forfcrdre.
Den beste Krigsmand var i best Anseelse hos Kongen og hos Folket.
Og naar faadanne Mcrnds Afkom ey vancerede deres Byrd, vare de
noksom adlede: Derefter de som besade Landsens Rigdom. Endelia,
naar een end intet Gods havde, men bekom Tieneste hos Kongen, saa
nobiliterede ogfaaHof-Enibedet, og tilbragte sin Mand Adels Vcrrdighed. I Engelland, udi de gamle Engel Saxiffe Kongers Tider,
var ligeledes storForfficel paa en fornemme Bonde, af det flags, som
her kaldtes Bondones, og paa en ringe og gemeen Landbo eller Leyltknding, five rufticum plebejum. Den forste kaldtes Landrica eller Lan
dagenda Man, Iord-eyende Mand. Den anden derimod Ceorl,
Ceorlifc - eller Cyrlifc - Man, en Gemeen Karl, plebejus homo ; item
Tunesman, i. e. rufticus. Landrice vare i Ncrste Værdighed efter
Eorlcunde, Æthelinge og Thegenborne; som MÑNd lñrer ñfLegibus
Presbyterorum Northumbrenßum, der folge ncest ester Kong Eadgars Love
I visse Forbrydelser ffulde en Landrica betale lige fuld Bod mebCyningesThegn, nemlig io. halve mark ; som der staaer in Lege ss.ßag.ioi.
edit. Wilkins.) I andre Tilfcrlde betalede Thanus Regis 10. halve
Mark,
(*) T/ «yàg ào popi&ufV iniai 9 ryjv Exrymuzv 7 ît
vaXutov trXxrav , ÿ traXaidv íó^ocv;
i. e. Thi hvad er rd AñMab ññdef / end u gammel fvr-veryd enterr Rl'sdi-M eLer TLre ?
Plutarch, de NMlitatefyå S tobæ uni Serin.ziß.
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Mark / Land-agende 6. halve Mark; Men Ceorl ikkun 12. Ore ,
V. Leg. ¿o.ibid. Jeg regner da, og kand ikke andet end flutte/ at til
fornemme Stand i Danmark eller Adelstand have henhsrt disse
efterffrevne : i.) Kongens ypperste Bestillings - Mcrnd , og
Raad ; Marssalk, Drost/ Da pifer, Pincerna &c, 2.) Her«
remcrnd,eller Hcrrs mcrnd; 3.) De formuende og fribaarne Londons,
som opholdte Land Vcrrn og Leding af deres Jordegods ; 4.) Kongens
Hofmcend og Tienere ; og siden 5.) Andre, som Kongen antog, og for«
lcrnte Frihed, lige ved dennem og vedHerremcrnd. At nu Kongens
Lcrnsmcrnd, Hovedsmcrnd, Ombudsmcrnd, Styresmcend, horde til
samme Adelstand og Rang/ forstaaer sig selv. Den gemene og nedrige
Stand bestod af Land-Boer, Boe-Karle, Jnde-Bonder, Zndeste
Mcrnd, Gaarsceder, Brydier, fattige og Origet Mcrnd. Siden va«
re Tienere, Rede-Svenne, Leye-«venne, og Drenge, i Norge Vcrrk«
mcrnd. So?n tilsammen begribes under det Ord *3ton og Bon
dens Leye -Hion, 2. Bogs 30. og 82. Lapitler. Og endeligen
Trcrlle ; hvilken Stand blev siden her i Riget, Wfou. og i Norge, og
over ald Europa, afskaffet. En Landboe var det samme, som vi nu
kalde en Landgilde-Bonde, eller Faste-Bonde; thi i saadan Maade
taler Loven om dennern, og siger. Bondens Landboer; hvilket vi
nu kalder Proprietarii - Bander : Ligeledes Boe-^xnrle, i de sildigere
Love, Konning Eriks og andres. Inde-Bonde, var en Hoveries
Bonde, der sad for Egt ogArbeide: At opholde Innce, heder i den
Skaansse Lov 17de Bogs 2. Cap. at giore Hovene, eller udrede Pen«
ge og Skyld derfor. Andreas Sunonis verterer det, debitas præftare
operas. I Kong Erik Christophersons Forordning, som staaer sidst i
den Iydsse Lov-Bog, heder det : ” En haver han 12. Ore Skyld i Jord
" eller mynne, ther han saaer ey og staaer ey, tha ssal han inde for then
Jord - En sscer han og flaar, tha inne han for sin Jord, som forre er
" sagt- " At inde, er egentlige« at indfore, bringe i Huus, font Jndebonde motte giore med Kongens eller Husbondens Korn, Hoe, Trcre
og Ved, Torv re, it. ved Bygninger. At errie, er at ploye ; og for disse
flags Hoverier, i Scrd-og Host-Tiid, naarInne,og Errie ikke giordes
virkeligen, betaldes Penge eller andet Vcrrd derfor ; hvilket ogsaa kald«
tes Inne, ir. Erries penge; hvoraf man siden har giort Arbeids«
peñge. En Kongens eller Bissops Mand, hvis hand ey vilde fare
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selv i Leding, med fuldVaaben/ paa egen Bekostning/ som en anden
Herremand/ motte hand betale til Konge»/ fom en anden Skatte-Bon
de/ der sad hiemme ; men vilde hand ey betale/ eller kunde ikke/blev hand
Inde Bonde: efter Lovens z. Bogs 7. Cap. Kong Là Eriksen/ el
ler Menved gavSkaaningerne sn.iziy.etPrivilegium/at Kongens Jndebonder i Skaane stulde veere frie for Egt/ uden naar de Herde Kon
gens scrrdeles Breve derom. Det Ord Investe og Indeste Mand
kommer ikke ved denne Ting/ men er eninqvilinus, og endnu i Brug;
kaldtes ogsaaGaarsceder/ Huusfolk. Brydie/ var den/ fom selv ingen
Jord havde/ i Eye/ Fasste eller Leye/og kunde saa ey vcere nogen Mynd
lings Vcrrge, thi hand var end ey sin egen Vcrrgk/ saavidt som hand
var Brydie ; See Lovens 1. Bogs zi. Lap.) men hand ployede og
saaede et stykke Jord til halvs rued Bonde eller Landboe/ imod at nyde
en Part af Frugten. Deraf have nogle taget feil/ saasom den lcerde
Loccenius, samt og Erich Krabbe i hans Tydske Version og Christen
Osterfon/ og meenc at det var allene Bondens Villicus & difpenfator,
Meyer/ eller Aflskarl. Men det er virkelige»/ (som Hadorphius har
vermerket i sin Lifte paa^de gamle Ord i Gkaanffe Lov Bog/
og Iver Hertzholm de Servit. p. uç.Jqq.) proprie en Colonus partia
rius. Thi Bryta t er at skifte og dele. Og saadan en Partiarius
redemptor var Astskarlen oste; hvorfore Canutus Epifcopus kalder
ogsaa Bryde/ Villicum ; og hos Erich Krabbe er Hand der Meyer.
Dog kunde een vcere enten Eyere eller Faste-Bonde i een Gaard/
og Brydie i en anden/ som bemceldte Hertzholm ret nok viser. Origet
Mand/ er en gandske forarmet Mand : " Den er Origet Mand/ der ey
" selv haver Huus eller Jord/ og ey reder Leding eller Landvern/' si
ger Loven 2. Bogs 24. Tap. conf. & cap. 77. Det siges af O/ littera
privativa, som vi nu kunde strive Uriget/ a divitiis ad inopiam redaétus: ligesom Obota Menn/ i Norste Love/ ere de som ingen Bod
kand steefor/ men maae straffes paa Livet/Ubode.

z.

Men at komme igien til Adelstanden/ da er noksom bekicrndt/ at
Kongerne i Danmark/ som og i alle Riger og Lande/ udi alle Seculis, ha
ve taget sig undertiden Mcrnd af den gemene/ u-cedle og ringe Stand/ og
forfremmet og opheyet hvemsomhelst dem behagede til åre og Vcerdighed. En gemeen Bondes eller Landboes Fortjenester kunde KonM m
gen

274

H. O. om det Ord Herremand-

gen benaade og belonne, med at fette ham i Adelstand ; og efter Prover
i Krigs - Tieneste give ham Herremands Frihed. See Iydste Lovs
Z.Bogs XI. Lapitel. En Tiener, Leyr-Sven, ja en Tral malte
Kongen undertiden frels og frie. Dog var stor Forffial paa saadan en
frigort Mand af dette sidste Slags, og en frifod Bonde i Landet/ item
en fornemmere fribaaren Mand: Til hvilken sidstes Vardighed atopnaae horde endnu flere Trin og Trapper, baade i Byrd og Afkom/ faa
og i Fortienester og Midler. Ligefom der og hos Saxerne og andre
Tydffe var Forffial paa Frie Mand og Frlgiorte. Tacitus bevid
ner, at der var end ogsaa t hans Tider hos de Tydffe ingenui, Nobiles, Li
berti & Servi. Nirhardus, fom lkfvede under Kayser Ludovico Pio, si
ger : " Gens Saxonum omnis in tribus ordinibus divisa confiait : Sunt
” enim inter illos Edlingij funtqvi/vz/z^z; funt qvi Lazzi, illorum lin" gva dicuntur : Latina vero lingva hoc funt, Nobiles, ingenui & fer" Viles. " Men Adamus Bremenfis, som er Ct par hundrede Aar og
derover yngere end Nithardus, erherudi rigtiger, naar hand deler dem
j jive Slags : " Qyatuor differentiis gens ilia confiftit : Nobilium, fcili" cet, & Liberorum, & Libertorum, atqve Servorum. " Hos Engel-Sapevne vare ogfaa Frigmenhvor Kongen iblant giorde af en Tbeof-Man, i. e.
fervo-homine, en Frigman,- fom deres Love taler: Ligesom og vore
Konger/ efter Iydste Lovs z. Bogs 2det Lap. Og faadanne vare
da Saxernes Friiazzi eller Liberti.
4»

For nu at opliufe klarere vore Danffe Herremands Stand og
Vilkor, og at de har varet en Levning og Overblivelfe afden celdste og
beste Adelstand, saa vel her, fom i Tydffland, nemlig af KrigsStanden/ ville vi fremstille alle de Stader, hvor Navnet forekommer i
denIydffeLov; som ere ikkun sire gange, alle udi den Tredie Bog.
Zdens Ellevte Lapite! staaer saaledes: „Landbo, ehves som the ere,
„Bifcops/Presters, Closters/ Kirkens, Bondens, eller Herremans,
„ ther ey forre vare frelse og undertagen med Privilegi/holde op Lething
„ og Landvern, om the errie rebdragen Jord, uthen at Konningen lader
„ them frelse. „ Hvoraf dette allene lares/ at Herremands Fastebonder kunde afKongen frietages fra deres ringe Stand,og giorestilFrieog
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og Frelse Mcrnd, ligesom en anden riig Bondes eller Proprietarii Tie
ner, eller Biffopens, Kirkens rc. Thi Kongen kunde tage sig Mcrnd,
(recipere in homines fuos,) hvilke hand vilde, over sit heele Rige ; efter
3. Bogs 8- Lap. Siden laser man i det 14. Capitel: „ Hvilken
„Man boor o sin egen Jord, og tager annen Man Felleg til sig, hvat
„ heller hin er Herreman eller ey, grore so uth som han giorde forre. „
Og i det naftfolgende 15. Cap. „ Hvilken Herreman, som haver
„ mynne, end ful Plogs Em, tha mo han feste til sig Jord, e til han ha„ver ful Plogs Erri, og giore tha ey Lething af then Jord ther hand
„ feste. „ Disse tvende Capitler, naar man ligner dem tilsammen,
gaae ud derpaa, at vise og stadfaste Herremandenes Pligt og Frihed,
hvorvidt begge strakte sig. De ffulde, og vare forpligtede til at giore
Leding, men hvorledes? nemlig med deres egne Personer, Vaaben og
Rustning, og saaledes gaae selv i Krig ; Hvorimod de havde deres Jor
degods fri for Skat, hvilken andre Bonder og Jords-Eyere motte udre
des Penge eller Vahre til Krigsfornodenhed. Det blev end ogsaa
Herrenlanden tilladt, naar hand ey havde fuldkommen Sadegaard,
paa 3. Mark Guld, som kaldes fuld Plogs Errie, da ey allene ved Kiob,
men ogsaa ved Fcrsie ellerLeye, at lcrgge faa meget dertil, som hannem
fattedes, og endda nyde samme Frihed for Skat og Udredsel, frem for
andre Bonder og Landboer. Men hvis en Bonde, der boede paa sin
egen Jord, vilde profitere deraf, med at tage en u formuende Herre
mand i Fällig med sig, blev fligt hannem til ingen Nytte, efter det 14de
Capitel, soni nu er hort ; Thi hand motte alligevel betale, som forhen.
Enhver Bonde, som havde i det mindste Tu Marks Solv i Jord, (som
er kuns Tolvte Deelen af fuld Plogs Errie,) motte giore Leding, eller
udrede af Eyedommen sin ansatte Deel til Ledingen, efter den Lig
ning, som staaer foreffreven i samme Credre Bogs 12. og 13» Caprtler. Og behsvedes faa ikke, at Ledingen giordes med Bondens egen
Person, naar hand skaffede en Mand til Skibet, som hand vilde svare
til, og Styersmanden vilde tage for god, og hand derforuden udgiorde,
efter Jord-Taxten, sin Deel til Skiold, Pile og andet Vaaben, samt
Skibs Redffab,alt efter det 1.2.4.5.036. Capitler i bemelteBog.
Derfore kaldes Bonden, i det 12. Capitel, Udgiarmngsmand, for
di hand udgior sin Deel til Ledningen (som Erich Krabbe i sin Tydffe
Version kalder, Heerfahrt halten.) En Havne-Bonde, som det
Mm 2
i8-Ca-
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18. Capitel omtaler, var een af de fornemmeste i Havnelaget, som
havde en fuld Plogs Errie, hvoraf Hand motte giere eller opholde fuld
Land-Vcrrn/ (som det ogsaa heder om Adelb^nder, af hvilke Næv
ninger ffnlde tages, efter 2. Bogs 51. Cap.) Hannem burde dñ/efter
Loven, at giere Leding, med Skiold/Jernhal, tre Folke-Vaaben,
Sverd og Sprud: Ja hvis hand tilkiebte sig eller eyede endnu mere
Jord / da at udgiere ligeledes deraf, ester Taxten. Herremand der
imod var / enten hand havde megen, mindre, etter flet ingen Jord at errie, en Frie og afAdelkone baarenMand, (hvorafden Titel er,Erlig
og Velbyrdig,) hvilken eller hvis Forfcrdre Kongen havde antaget til
sin Krigs Tieneste, og til Landets Vcern og Befficermelse, og hannem,
samt hans med frie Hustrue avlede Sonner og deres Mandlige Efter
kommere, derved, med lige Vilkor, beholdte (nogenledes paa samme
Viis, som de Tyrkiffe Zaims og Timanoter.) Og saadanne Ma'nd
blev det, efter en, her i Riget gammel og mange hundrede Aar tilforne
indfort Skik, fremdeles i denIydffeLov tilladt og bekrcefter, at de
motte eye med Rette, og kiobe saa megen Jord/ som de kunde afsted
komme/ foruden at svare saadan Skat og Udgicersel deraf, som andre
Jord-eyende Bonder: „ Forthi (sigerLoven r der i8-Cap.) at the
„giore ther fyllest af, i thet de hetthe (eller vove) therre Hals, for
„ Konningen og for Landsens Fred. „ Afdennem bleve og Ombudsmcrnd beffikkede ; saa og de saa ofte i samme Capitler omkålteStyres«
mcrnd, der vare Soe-Hovedsmcend eller Capiteiner iGtyreshavnette. En S tyres havn vil Christen Ostersson paastaae at have vcrret
„ensynderlig og scerdeles Gaard, som var tillagt dentilForlehning at
„ besidde, der betiente Styresmands Embede. „ Men virkeligen be
tydede det Lcenet tilsammen, hvorudi flere Jorder og Gaarde, end
hans, omkring Havnen vare beliagende. Men i hans Havn, der
kaldtes Styreshavn , ffulde alle Skibe fra Havnelaget forsamle
sig, til at segle ud i Leding. Havne-Lag (hvilket Ord Ostersson ret nok har forklaret,) var i Danmark det, som i Norge kald
tes Skib-rede: Hvorom M, Jens Dolmer / ved det 48. Cap.
afHrrdffraaen/ />.334. siger/sig at have fundet i en gammel Skrift,
"at 42. Hafner giorde et Skibrede, og deraf giordes et Skib, som var
"en Styresmand for/ og havde hand 9. Skiepper Rug tit Reute
"af hver Hafn, hvert Aar naar Leding udgiordes." See og hans Latinffe
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tinsse Notam, pag. 525. Men langt fra , at udi Danmark faa mange
Hafne vare om eet Skib at udrede, naar der "af hver 24. Mark
" Solfs Jorder, somSelf-eyere aatte, motte udgiores en Jagt paa
i2.Aarer" som Arrild Hvidtfeld retkeligen har bemcerket. Ved
Styreshafnen havde da, som nu sagdes, Styresmanden sit Lcrn, og
sinGaard af Kongen, øg var fligt ingen besynderlig Ting,eller en Indrettåg alene her i Rigerne; ’ Helst mand finder end ogsaa mcodice
Tbeodofiano, Uh XIII. tvende Titulos V. & VI. de Naviculariis; den eNk
om deres Embede, Friheder og Privilegier; den anden de Prædiis Na
viculariorum, feu nauarchiæ funétioni adfcriptis ; item de Fundis ad
Naviculariorum dominium pertinentibus. Derimod hvad Gods her
i Riget, der laae langt oppe i Landet, vidt fra Hafnene, eller , som
Loven taler, uden for Skåne, det blev regnet til Cweer« Seede;
Et Ord, som betyder Stillesiddende, qvafi fedes militia exempta,
sññvelsom og det Paàg, mand betalte for Qvcrr-Scrde eller hjemmesiddende. Og deraf udgjordes Stud og anden Skat, i scer og til
Kongens Bord: Ligesom og blev regnet til O-verr-Scede, og ey til
Skibene, hver en Bonde, der eyede mindre, end Tu Mark Solfs
Jord; item Indeb-nder, som gave ikkun Jnne og Stud, men
gjorde ey Leding. Steede det nu, at Herremanden efterloed fri#
baarne og cegte Arvinger afMands Linie, da arvede de ogsaa Godset
med samme Vilkor og Frihed, nemlig Sen efter Fader, Fader efter
Sen, Broder efter anden; alt Qvindekiennetudelukt, efter z. Bogs
20. Capitel. Men naar ingen MandsArfving var, da faldt Godset
til Skibene eller Styreshafney, det er, til Kronen. Hvilket Loven
vil sige idet 18. Capitel, med disse Ord: "Oftevorder og so, at then
"Jord, der Herreman keber, og then the hafve forre, ganger til Ski
ben efter there Dod." Item udi det 20. Capitel : " Hvor som ey er
"Adelkone-Son efter Fader, eller Fader ester Son, tha arfver Kon" ningen Styreshafn. The Skyreshafne, fom til Biscopsdom ligge,
"the folge e Biscopsdom." Alt faa er denne Oprindelsen til Herre
mands Godset, nemlig at det har vceret i forstningen Mands Lern, og
ikke kunde arfves paa Dottte, som andre Jord eyende Bonders Gods;
undtagen det Gods, som Herremanden kunde eye uden for Skibene
eller Hafne-laget, lamger op i Landet. Og haver saa Arrild Hvidtfeld
retteligen ssrevet derorn i
Canuti VI. Historie,?.^. „VoreAdel
Mm3
„her
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„ her i Danmark er siden forste Valdemars Tide fast opstegen. Vi
„finder ikke udi gandffe Lovbogen talet omHcrrcnrcrnd, det er de
„som gave dennem til Hofve, stcrdse at tiene udi Leding, fra Jord
degne Stafn, for i z Bog; Hvor dennem tillades at maae Kobe
„ Styreshafne, fordi de voge og jette deres Lif for Kongen ogDget.
„De vare under een Lov og Ret med andre her i Riget: og vores
„ Adel, ligesom den udi Sverrige og Norge. Siden er Styres-Hafne
„forvendt under Adelen, og de giorde frie, dennem besade: Hvilke
„vare udi fordumme Dage ikkun forlceninger, som ginge paa Mands„ Personer, ikke til Qvindfolk, eller U-cegte. Men nu ere de blevne til
„ Arfve, og de dennem besidde, til Herremcrnd. „ See og videre, om
ald denne i dette Cap. omtalte Materie, velbemcrldte Sal. RigsCancelietd fortale til Z^øitg chrifltimi i. ^iftovie ; laa og hans for
tale til den rTordske ^irdffraa, af an. 1594. hvilken og findes til
trykt udi Kl. Jens Dolmers og Peder Resens Editioner*
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5.
Af dette, som nu erhört af vore Love, haver mand endnu Ma
terie til fiere Obfervationer. Forst til denne : at Herremands-Stan
den haver og halt fin U-leylighed i de Dage, ved den LcensOmstcrndighed, som dermed var forbunden. Thi naar en Herremand hafde
mange Sonner og Dottre, og intet mere Gods, end det son: hans Her
remands-Frihed paaheftede, hvilket siden tilfaldt ikkun Mands-Perso
ner; da kunde fligt ey andet, end falde besvcrrligt for Familierne, og
formere Tallet paa fattige Herremcrnd i Riget; Ja Dottrenes Vilkor
blev den fletteste, hvor fom ikke meget Gods uden for Hafne lagene eller
Skibene,ellerSolf ogGuld var til beste. I flig Maade motte den anden
Adelstand, de rige Bondones, komme til Hielp, nemlig med deres Son
ner til Herremcends Dottre, og deres Dottre til at giftes med Herremcends Sonner. Saaledes blev da Adelstanden af begge Slags sam
menblandet, og smcrltet udi eet ; dog saa,at en Herremand, der havde
giftet sig med en anden fornemme Mands Dotter , kunde altid efter
Loven beholde sin Frihed paa det Gods hand bekom, med Vilkor at
giere Tieneste deraf; Men den, som ey var fodt Herremand, bekom
ikke flig Frihed ved Egteffab ; men kunde dog vel naae dertil ved Kon-
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gms Made og ved sin DydsFortiene'ste, blive giort til Herremand,
og bekomme et Lcrn, eller een af de Kronen tilfaldne Styrshafne.
Den anden Observation er, at Herremand vare her i Landet derette
Riddere i de Dage. J den Nordffe Hirdffraa ftaaerRiddere ncrfn«
tc i det 23. Capitel. Men den Bog er et got Stykke nyere, end vore
Danffe Lovboger, udi hvilke de aldrig findes ncrfnte. Saa at det er
efter Kong Waldemar den Andens Tider, at mand her begyndte at
giore Forfficel paa Herremand og paa Riddere, da disse sidste, efter
udenlandsk Viis, bleve af Kongen stagne og creerebe. Og faafom
Herremcrnd vare siden de, hvoraf Riddere bleve giorte,faa toge disse
ogfaa Herremcend tit deres Servientes, Vaaben - eller Skiold Dragere,
Scutigeros, Armigeros &c. fom mand kaldte paa Danff øvcime,
Vcebnere, eller afDaaben: Som blev da en almindeligt Navn til
Herremcrnd, der ikke endnu vare blevnc Riddere. Men paa Ridderes
og Svennes, eller Våbners Friheder og Herligheder var eller blev in
gen Forfficrl: Som kand sees af Kong Chriftophori il. Haandfcrstning, og mange andre Brefve. Og eftersom Våere vare Riddermcrssige, og Riddernes Tienestemcrnd, indtil de felv kunde vorde op
tagne i samme Stand, kaldte nrand dem RlddermMkdsmcmd.
Dette Ord finder mand i det fiortende SeLulo,i Kong Waldemar! iv.
og Kong Magni Sineeks Brefve, og i Kong Olufs Haandsirstning.
I Kong chriltiani III. Recess bruges Ridder-mcrndsmcrnd for den hele
Herremands-eller Adelstand. Her motte fporges, hvad mand da
kaldte i de Tider den gemene Bonde eller Almues Folk, naar hand som
Soldat gik med i Krigen? Jeg svarer, at saadanne findes i vore Do
cumenter undertiden at vcrre ncrfnte FattigeSvenne, til Forfficel
fra de andre øvenne, der vare af Adel og kunde eye Jordegods
med Herremands Frihed. For det Tredie er at agte, at, faafom Arrild Hvidtfeld, ligesaa lidet som andre, har opliust, ved hvad Tiid
ongefcer denne Forvandling er ffeet med Styreshafne at giore Arfvelige for Adelen, saa kand dette dog nogenledes gicrttes til; Helst da
det ikke er ffeet straxen eller paa eengang, eller ved nogen sårdeles
Forordning ogConftitution-, thi ellers motte den vcrre funden. Tin
gen er uden al Tvist tilgaaen saaledes: Den stcrrke Soe-Rustning i
Danmark, og Leding at giore med nogle hundrede Skibe, (Kong Val
demar havde eengang ikke mindre end 1400.1 ectKrigs Tog,) for
mind-
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mindffedks mcerkeligen efter Hoystbemeldte Konges Tiid. Hans
trende Herrer-Sonner, som alle bleve Konger, een efter anden, vare
ulykkelige Regen tere. I den Forstes Liid holdtes det dog ved lige;
Og hand nemlig Konning Erik Valdemarsson, var eengang fcrrdig,
til at giere en Hcrr-Fart paa Lifland, ester hans Herr Faders Exempel. Kong Adel varede det kun kort med. Den tredie Broder Kong
Christopher i. faldt i Strid med Biffoperne og andre af sine Undersaatter,og havde ald Moye bchov/ar holde sig fast paa Thronen. Hvor
ledes Soe-Magtm t hans Tiid kunde vcrre bestilt, kand mand domme
af de Privilegier, som Biffopen af Roskilde Jacob Erlandsson gav
Kiobenhafns Bye, Aar 1254. hvor iblant andre denne Artikel var:
„IngenKiobenhafnsBorgere skal nodesat fare i Leding til Skibs,
„Hest, vebnet, uden allene at forsvare Biskop-Såt, om noget
„paakom; dog ikke våre fra Byen, end at de samme Dag
„ kunde komme tilbage. „ Hvor ilde det siden gik samme Konges Son,
Kong Erik Christophersssn, den man kalder Glipping, er bekrendt. I
saadanne flette Tider, eller sidste halve Deel afdet trettende Seculo, ha
ver Adelen og Hcrremcend brugt sig. De som havde Styreshavne el
ler andre Lcrne inde, nu da ingen Skibs-Leding mere paatcrnktes, vare
enten af Kongens Partie, eller imod ham. Hine forstrakte hannem
Penge, og komme til Hielp med Landfolk og Heste, naar Noden paa
kom. Derimod toge de Lcrnene til Forsikring og Pant, saavellom an
det Kongens Gods. De andre, der vare Kongen imodstridige, fattedes
det ey heller paa Middel, til at beholde hvad de havde i Hcrnderne. I
de efterkommende Kongers Tiid kunde Gicelden langsomt eller aldrig
betales, saa at Lcenene bleve unndloste. Ja Kong Erik Eriksson, eller
Menved, lod og megen Gicrld efter sig. Endelige« eftersom Skibene
og Soe - Rustninger ikke mere brugtes og havde stEd, som for, indgik
Kongen og Herremcrndene med hinanden, at besorge Landsens Fred og
Forsvar paa en anden og da niere brugelig Maade; nemlig at forskaffe
desflere Heste og Ryttere i stån for Skibe, saa vel afde forrige Lern
og Styreshavne, hvilke dennem overgaves til Arv oq Eye, som af alt
deres forhen eyende Gods. Deraf kom Adelens Roß Tjeneste, og blev
hos os indfort, efter Tydfflands Viis, hvor den ufejlbarlig harvcrret
ulige meaet celdere, end hos os. Herremcrndene fik endogfaa da deres
egne Personer forskaanede: Og i stcrden for, at en Herremand motte
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tilforne selv gaae i Ledning og vove Livet, naar Kongen sagde tii, faa
vilde de nu ikke mere vare dertil forbundne : Saa at de lode af at blive
Hårs Mand, og forbunde saa Kong Christopher den Anden til at indgaae og besegle, Anno 1320. at, „naar de end ikke fore i Krig, ffulde
», deres Frihed alligevel vcrre bevaret. „ Hvilket ogsaa blev stadfcrstet i
Kong Olufs Haaudfasinmg, An. 1376. Derfore er det og, at der
staaer i Anrnackningerne ved Biskop óanmi Latinffe Oversattelse af
den Jydffe Lov, at de otte forste Capitlerudi oftbencrvnte Tredie Bog
vare allerede lcrnge stden afffaffede. Den fierde og sidste Anmcrrkning
bliver, at, jo mere Herremcrndenes, der nu hedde Riddere og Svenne,
deres Myndighed, Vcrlde og Riigdonr tiltog, da de alt lcrnge havde be
gyndt at giere en Stand for sig selv allene, og afsondre sig fra enhver il
den for deres ciafíe, jo mere tog Adelbonders og Selveyeres Anseelse,
ja og Velstand, af; helst da disse motte stedse bcrre den tunge Byrde,
ffatte og ffylde, i Leding og uden Leding, samt i andre Maader be
svares, jo storre Kongernes og Rigets Trang blev ; Hine derimod hav
de bekonrmet tit bestandig Eye og Arv, hvad som tilforne var ikkun Lcrn,
og forbedrede sig immer med flere Herligheder. Saaledes ffede da
den endelige og store Skismisse imellem Nobiles viros og Bondones, og
Forfftallen paa en Bonde og en Herremand, (som man endnu bruger
til Ordsprog) blev fuldkommen rigtig. Bonde-Navnet blev da omsi
der Tud efter Tiid sat saa gandffe ned og kom herunder, at det nu i vo
re Tider bruges snart ikke til andre, end til de Folk, man tilforne kaldte
Landboer og Boekarle. Hvor ringe det allerede var blevet i Kong
Waldemar Christopherssons Tiid, kiender man afden Recessfsom gjor
des Anno 136O. imellem Kongen og Adelen, hvor Bonder henregnes
til den gemeneste Almue, og Standerne opfores i denne Orden : „ Rid„ dere og Riddermandsmand, Fruer og Jomfruer, Kiobmand, Gia„ster, Bonder og Boekarle; „ Og siden efter i samme Document:
-.Torpere, Bymand, Kiobmand,Giafter, Bonder, Boekarle, Tig„ gemand. „ Zmidlertiid hafve dog Jord-egne og Adelbonder beholdet
fremdeles et flags vàâion, og ere bleven i Rang nast efter Ridder
mandsmand. Thi udi den Forordning,som Dronning Margrete gjor
de,til Justitiens Forbedring i Jylland Aar izyö.staaer, at „ til Retter„ Tingene at sidde paa Lands - Tingene, ffulde tilnavnes 12. Dannemand, nemlig 6. Riddere, Svenne, og Adelbonder, tillige med BiNn
„ffopen
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„ffopen i Biffopsdommet og Landsdommeren i Jylland; ogi Sicr„ land tillige rned ogsaa Biffopen, og den som Rigens Canceller satte i
„ sit Steed. „ Hvilket er at forsiaae om 6.Ridderstands Folk/ Riddere
og Svenne tillige, og de andre 6. afBonder. Som ogsaa Exemplet
viser afden Rebstading, der siden i samme Aar blev holden tilLodiffe,
hvor der vare 2. Riddere, 4-Svenne og 6. Bon' er.

6.
Saa have vida for saavidt Underretning om Herremands Nav
net, atdet ikke var nogen Herrestandsfolk, som samme tilhorde, og at
herremand ikke er det samme som Dominus nobilis. End ikke i
Tydffland, hvor Hovmod og Overdaadighed udi ffigt lcrnge for var
geengse end i vores Norden, haver man givet nogen Adelsfolk HerreNavn, eller sat Dominus for ved Navnet, fsrend ongefcer midt i det
Trettende Seculo ; saavidt man endnu har kundet finde i gamle Breve.
Tilforne vidste man af ingen Herrer, uden Konger, Fyrster og LandesHerrer, og deres lige af hoy Stand; Item, de Herrer Gejstlige, paa
den hellige Kirkes Vegne. Men paa hvad Foed end Adelsmcend i
Tydffland vare, og i hvor mange flags de vare deckte, i henseende til de
res Vilkor, og tilveye-bragte Friheder og Herlighed; saa at nogle kaldftéNobiliffimi, andre Nobiles, og saa videre ; ja Anthonius Matthæus
i sin Bog de Nobilitate, cap.$. pag. is. anforer af et gainmelt Bref, de
Edele Luyde in Kennemerland, die Half-Edel fyn ; Sññ vare dog
terremcend udi Damnarkes Rige, i Kong Waldemar den Andens
iid, ikkun eet flags; aldenstnnd ingen Lov eller Skrift taler om flere.
Om deres Friheder og Herligheder have vi nu handlet. Herremand
var Miles ; og t henseende til Godset, der var MandsLcen, Miles feu
dalis. Naar hand forsommede sin Pligt, da, efter Forseelsens Beffaffenhed, motte hand betale anseelig Straf, ellerforbrod sit Lern. Paa
samme Maade var det med Adelen eller Frie-Meend hos de Tydffe, i
langt crldere Tuder; fom vi see udaf Kcryser Caroli m. capitularibus.
Der siaaer i Capitularii, anni 812. ,, §. I. Ut omnis liber homo qvi
„ qvatuor manfos veftitos de proprio fuo five dealicujus beneficio ha»bet, ipfe fe præparer, & ipfe inhoftem pergat, five cum feniorefuo.,,
3 det andet Capitulara^ samme Aar lyder den forste Artikel: „ Qyi„eunqve
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„ cunqve liber homo in hoftern bannitus fuerit, & venire contempfe„rit, plenum heribannum, id eft folidos fexaginta perfolvat. Aut ft
„non habuerit, undeillamfummamperfolvat, ferneripfumprowa„ dio in fervitium Principis tradat, donec per tempora ipfe bannus ab
,, eo fuerit perfolutus : Et tunc iterum adftatum libertatis fuaereverz, tatur „ &c. I den Fierde Artikel : „ Qyicunqvc absqve licentia vel
„ permiffione Principis de hofte reverfus fuerit, qvod faétum Franci
„ Herisliz dicunt, volumus ut antiqva conftitutio, id eft, capitali? fen„ tentia, erga illum puniendum euftodiatur. „ Z dtN Femte: „ Qvi„ cunqve exiis, qvi beneficium Principis habent, parem fuum, con„ tra hoftes communes in exercitum pergentem dimiferit, & cum eo
j, ftare aut ire noluerit, honorem fuum & beneficium perdar.,, 3
den Ellevte eller fit»fît: „ Ut qvandoqvidem navigium mittere volu„ mus, ipfi Seniores in ipfis navibus pergant, & ad hoc fint praepara
nti. „ Hvilke og flere de Frankiste Kongers Love, naar man ligner
dem vore Danste Love og Historier, mcrrker man en stor Lighed. No
genledes lige Bedingter havdes ogsaa ved de Engelste ; som erfares af
ConcilioÆnhamenfi, holdet anno Chr. IOIZ. (pag. 122. edit. Wilkins.) 0g
i store Kong Knuds Love §. 75. Hvad Arvestabet afLcrne paa Mandkion anbelanger, da viser vor Lov os, at det her i Dannemark gik ikke vi
dere, end tilSon, Fader, og Broder, og ey yderliger i Slegtstabet.
Som var da vel mere indstrcenket, end Knyser Henrik den Vi. forundte
den Tydste Adel, efter Gervafii Tilberienfis Vidnesbyrd, in Otiis Imperialibus, pag.943. ed. Leibn. „ Hic legem inftituitapud Teutones, ut
„Militiae, more Gallorum & Anglorum, fucceflionis jure devolve„ rentur ad proximiores cognationis gradus, cum antea magis penden
„rent ex Principis gratia. „
7-

Nu at tale lidet om Bistop Canuti Viburgenfis Mening, som Osterssen og flere efterfolge, nemlig at Herremand stulde virre det sam
me, som Herrens Mand; da er at mcrrke, det bemceldte Bistop har
vcrret noget ustadig i sin Fortolkning. Thi paa det forste Stcrd, som
er i det Ellevte Capitel, hvor der staaer i Dansten : „ Landboe, ehves
„ the ere, Bistops, Presters, rc. eller Herremans „re. verterer hand
N n 2
"
det
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Let fuldkommen ret og vel : „ Coloni cujuscunqve, five Epifcopi, five
,, Sacerdotis, five Clauftri, five Bondonis, five Militis ,,&c. ZdetFiortende/ er Danffen: „Hvad heller hin er Herreman eller ey; „ og
Hans Latin : „ Sive fit ille Homo alicujtu Domini, five non. „ I detFeNV
tende oversetter hand det ikke engang/ men beholder det Danffe Ord :
„ Qvicunqve fit, qvi vocatur Herreman, & non habuerit plenum Flogs
„ æri. „ I det Attende, hvor det heder : „ Herrentccn mue kobe saa
„ moghen (Zord) som the kunne orke ; „ giver hand det : „ Homines Do„ minorum poflunt emere, qvantum fufficiunt. „ Hans Slutning 0g
Idée har da verret, det en Hecreman var Mies aut horno aiicujus Vomini ; enten Kongen, eller Bispen, eller en anden Herre forbunden;
Homo minifterialis : Og at hand var ey afandet slags/ end dem jtovcrt
taler om i 3. Bogs 8- (Capitel : "Konningen maae sig Man taghe over
"alt hans Rige, i hvilke Skiben som handvihocHertughihansHer" tugdom/0g andre Konningens Born eller Frender eller Grcrver taghe
" ey Man uthen therre eghen Leen. Oc Biseoper ffulle ey Men taghe
" uthen therre Biscopsdome." Hvor hand og scetter i Latinen : " Rex
’’ poteft furnere fibi homines - - - Dux in Ducatu fuo, vel filii Re”gum - - - non recipiunt homines, id
fidelitatem ab aliquibus.
’’ Epifcopi etiam non recipiunt homines extra epifcopatum iuum. ” Zg
udi den liden Concordantz, sour staaer tilfoyet ved Enden afden Anden
og for ved den Tredie Bog, (saafremt Canutus og er dertil Auà,)
henvises til 2. Bogs 77. Capitel, for der at finde Herremand ; Hvor
man dog lreser allene dette: "Alle Konningens Mens Bryde, om the
" bryde til tre Mark, tha ffulle the rette ved therre eghen Husbonde/ oc
"ey ved Ombudsman; So ffulle oc Biscops Mens Bryde." Og i
hans Latin : " Si villici hominum Regis A Epifcoporum deliqverint ad tres
' mareas, debent componere cum domefticis fuis (feil, heris,) Sc non
’’ cum Advocato. ” I Thord Degns Corregionibus Legum findes det li»
Medes: „Si. horno Regis, i. e. Nobilis, læferit hominem Regis, i.e.No„ bilem. „ Nu er langt fta, at jeg vil negte degode Dr crnd dette/ at de
Indbyggere og Undersåter/ som Kongen/Hertugen, ellerBiffoper
toge til deres Mcend, jo bleve med det samme Frie Mccnd / og be
komme Fortoninger/ paa samme Viis/som Herremand havde à/
ja opstege i Adelstanden ; ligesom de Tydffes Dienstmcrnner. Thi
og Loven gior dem lige ved de forige Heremomd/ naar den figer L
Credie
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Treble Bogs 7. Lap. "Hvare ther Konningens Man ere, eller Bi” scops, hvat Helder the hafve eet bo eller flere/ tha ere rhe ffulduge
" at hafve ful Baben, og fare i Leching a therre egen Koste og tage
" therre Mcrle. " Erich Krabbe har retteligen feet dette/ og derfor over
sat : Wo des Königs oder Bischoffs Edelleuten sein / ob sie gleich eine
Wohnunge oder mehr haben rc. ArrildHvidtfeld siger ogsaa om dennem paa foromtalte Stcrd: ” Endeel afJordegne Bonder ere Frie" giorte afKongeme, og ftiladne for Stod/ Inde, Ledinge, som Abels" breve r de Dage lyde/ at Kongen tog den og den til sin Mand og Tiener,
" og giorde ham frie for Stod/Inde ogLedinge: Recepimus eum in
" hominem noítrum dimittendo eum & liberos ipfius qvittum & libe—
” rum ab omni expeditione, quod Stud & Inna dicitur. " Af hvilken
Skik kom siden ben Titulatur i de Kongelige Breve til Lomsmamd, og
andre / Vor Mand og Tiener. Og er denne Titel i samme Mening
at forstaae udi det Svenske Foreenings Inñmment, til Nikioping af
an. 1396. f»m baade Hadorphius’.vefc Rimkrønikenp. 66. og Hvidtfeld
p. u6. haver ; hvor det lyder : ” Alle som bor nyde deres Frelse efter Lo" ven/ og de vorder Könning Eriks Mcend rc. Item, vor Fure Dron" ningens Tienere eller Mand, i hvo de helst ere rc. Der have vi vores
” Ret tilgivet/ og ville dem derfore aflose. " Men vores nu omhandle
de Sporsmaal er, om en saadan Kongens, Hertugens eller Biffopens
Mand blev kaldet Herremand af dette, at en Herre tog ham til sin
Mand ? fom er virkelige» Biskop Canuti Tanke, naar hand kalder
ham Hominem alicujus Domini. Og dette negtek jeg gñndske, Oil holder
saadan Etymologie for u rigtig : Saasom ogsaa Herremands Navnet
er langt áre baade i vores og andre Folkes Sprog, end denne Skik
er at antage til sin Mand, og give Adelskabs eller Friheds Brefve,
for Sted, Inde og Leding. Paa Herr Erich Krabbes Tydske Oversæt
telse af Herremand og Herremand, ved Edelman og Edelleute,
haver jeg intet at sige; Thi hans Hensigt er jo ey til andet, end at
give den Bemcerkning tilkiende, som Ordet havde alt lcrnge for hans
Liid bekommet, og er i sig selv rigtig.

8»
Der torde, maassee, nogen tcenke, at Herremand kunde, med
en liden Forandring, vcere uoaf Hirdman, det gamle Norske Ord;
N n z
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der bemcerkede en Kongens Hofmand eller fornemme Tiener; Purpu
ratus aulicus, som Mag. Jens Dolmer kalder det, ab Hird,. aula.
Men dette er ligesaa nrigtigt. Thi ihvorvel saadanne HLrdmcend
vare vel storste Parten Adelbaarne og frie Mcrnd, og Herremands
Sonner ; Ja, naar de end ikke vare det, bleve de dog altid afKongen
antagne, til HLrdnrerttd indfatte, og creerede med Ceremonier;
hvilke beffrives i den ofte - citerede Hirdskraaes 30. Lap. Saa ere
dog disse tvende Ord, Herremand og Hirdmand, af gandffe adffilt baade Oprindelse og Bemcrrkelse; og deres Hensigt til Pligter
og Forretninger hinanden uvedkommende; omendffiont Hirdmcrndene fuldte ogsaa den Norffe Konge i Krigen. Ellers er og vist, at
Herremand her i Danmark forvcerrede gandffe ikke deres Stand og
Værdighed, med at lergge sigpaa andre Bestillinger, end Krigen; og,
i stån forat fare i Leding, tiene Kongen i Hans Hof, ellerJustitzog andre Embeder. Thi saasom det er de celdste Tider, (da Krig og
Feyde, Landes Indtagelse, Plyndring og Reverie, var vore ForfcedreS
og deres Naboers storste og kicrrefte Jdrcet,) hvorudi mand har at
soge Adels og Herremcends Oprindelse ; Saa er det i de derpaa folgen
de Seculis, efterat Christeudommen, med Lcrrdom og boglige Kun
ster, Politik, gode Sår, og Artighed i Hof-Skikke, toge til, at
Adelffab blev rilfcelles for et andet flags Folk, og ey allene for Krigs
eller Hcrremcend. Ja, ligesom under Kceyser Carolo M. og hans Ef
terkommere , de saa kaldede Comites, MiiliRegii, Seneicalci, Vena
tores, Buticularii, og andre majores Aulæ feu Palatii Regii Officiales,
vare lige saa anseelige og fornemme, som de Adelige afKrigs-Standen; (vid. Du Gange in v. Minißeriales, p. 779. nov. edit.) Sññ 0g li
geledes her i Danmark, de som tiente Kongen i Hans Raad, i Hans
Hof, og som til andre Rigets Embeder bleve brugte. I Engelland
havde mand saaledes Milites litteratos, i det Trettende Seculo : Hvor«
paa dette Beviis sindes hos Matth. Parif ad an. Chr. 1251. „ Henri„cus de Bathonia, Miles litteratus, Legum terræ pertiffimus, Domini
„ Regis Juftitiarius & Confiliarius specialis. „ Llgesaa Milites Juftitix,
hos Spelrnann in Archii. I Frantzoffe gamle Skrifter forekommer
Miles Legalis, Chevallier en Loix, Sire en Loix &C. Du Cange siger og *
„ Milites litterati ii fimt, qvosnoftri Chevalliers en Loix vocabant, id eft,
„qvi, cum gente nobiles effient, Legum ftudiis operam impende1„rant
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,,rant, ut in fupremis Regum foris jus dicerent, qvosqve inde Domi„ nos Legum appellatos, au ¿tor eft Duchefnius in Hiftoria Gandenfî ;
„ad qvorum discrimen milites alii Chevalliers en Armes interdum fefe
„ indigitabant „ &e. At jeg ikke Ml tale orn den Anseelse og de Fordeele, der vare anneårede til Raads - og øvrigheds Embeder , og
hvorom, foruden andenstcrds, kand lefts i det vidtloftige Skrift, som
en Confeiller du Parlement de Rouen har udgivet imod Comte de
Boulainvillieré Traitéfur l'origine & les Droits de la Noblefe, 0g stndks l
Mémoires de Litterature ¡¿r d' Hifloire Tome IX. trykt til Paris 1730. Vid.
pap. 249-270. Men herved maae jeg ikke forbigaae at tillegge dette
om Danmark, at naar fligt ffeede her, at en Herremand havde et
Embede i Kongens Raad, eller til Hofve, Rigens Cancellers, LandsDommers, eller andet, der ikke tillod ham i egen Person at felge
Krigen, og hand alligevel havde Herremands-Lcrn eller Styreshafn,
motte hand giore fuldt deraf, med at ffaffe en anden frie Mand, med
Skiold, Vaaben, og alt tilhorige, i sit stced; hvortil altid fandtes
nok af Herremcends Sonner, der selv ikke havde Gods, og attråede
at distmgvere fig i Krigen-

9*
Saavidt maae vcrre nok om Adelen og Herremands-Standen,
og dens Pligter, med mere. Nu at komme ncrrmere til Ordets
Herkomst og Betydning, da kand samme, fom jeg tilfornehartilkiendegivet, ikke vcrre andenstceds fra, end af det gamle Ord år, fom
betyder Exercitum. Vi kalde det jo endnu en Hcrr, Krigs- Hcrr.
Saa at Herman, er ey andet end Krigsmand. Og denne Navnets
Bemcerkelse er det faa langt fra, at jeg giver udfor nye/atjegtvertimod sigerden ak vcrre faa vel den crldste, og frembragt af mange
Tydffe,Danffe ogSvenffe lcrrde Folk, mange Tider ferend jeg eller
nogen nu levende Mand blev fod; som den ogsaa er den lcrtteste, re
ñiste, eenfoldigste, og med alle Love, Historier og Documenter af
Alderdommen best overeenskommende. Althvad man siden derimod
har opfundet, eller endnu motte forebringe , bliver urigtigt GicrtkeVerk, og holder ingen Stik. At Herman er det samme, som Le
dingsmand eller Krigsmand/have de i deres Tider heel tcrrde Mcrnd,
Joan-
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omendssiont korteligen / dog ret og tydeligen viist: Ja end ogsaa D.
Morten Luther selv, i hans smukke liden Bog
manorum. I vore egne gamle Skrifter og Tungemaal er der samme
ogsaa gemeent. I Kong Regner Lodbrogs Sang, hos D. Oluf Worm,
in Append. Litterat. Run. staaer det klarllgen. D. Erik Pontoppidan / i
hñNs Grammatica Danica, pag.fi/. 0g Peder SyV, i hñNsBeteettkN. OX>CC
det Crmbriffe Sprog />. /00. giore og deraf samme Slutning. Udaf
^.ong Vlttfs Sñgñ anforer Verelius in Gexico, Hermadur, miles
bello ítrenuus, pirata, archipirata ; af Hervñrar -iSñgñ , Hermanligur, in prælia pro m tu s ; af Gau treks - Saga , Hermanliga,
Hermaniigafl, militari more, Verldeligen, Mandellgen, paa SoldatevViis. Loccenius i sine Antiqq. og Schefferus in Upfalia Antiqva,
samtykke bemerldte Origination aldeles, i Henseende baade til Ordet
Herser, og tilHeremann. Og eeldere end alle disse, ere de mange Exempler paa samme Ting, der forekomme i de Engel-Saxisse
Skrifter: Here, Hereman, Herefare, Hereberge, Heregeat, Herereafe, Hereftræt, Heretoga &c Hvilke jo kunde sigt os, at vore Landsmcrnd Jyderne, og deres Naboer Saxerne have bragt disse Ord med
sig over til Britannien, henved 450. Aar efter Christi Fodsel. En
Krigsmand, eller Officerer, som vi uu kalder dem, har da i de Ti
der vel ikke haft andet Navn hos os, end Herman eller Hereman : Eller
og samme har vcrrer det almindeligste. Og den ypperste Hoveds
mand og Anforer af Herren , som vi nu kalde General eller Genera
lissimus, hedde Heretoga. Riddernes Heermeister fordum i Pryffen
er ey heller af anden Oprindelse. Som da Krigs-Standen var 1 de
Dage den fornemmeste, har den og haft Fordeele og Friheder frem
for andre. Hvilke Friheder og Belonninger gafve siden Anledning
til det saa kaldede Jus Feudale; som virkelige» haver sin Oprindelse
fra den Nordeste Deel afTydssland, hvor Longobarder oa Saxer boe
de; Med hvilke tvende Folk voreForfcedre i Jylland, samom Naboer,
havde, for en aod Deel, Skikke og Regerings Maade tilsås. Dm
Skotsse Jurist Thomas Cragius haver saaledes retteligen deriveret
Lcrn-Rctterne, og sogt deres Ophaf fra det Nordeste Tydffland; og
Schilter in Comment♦ ad Rubric, er gÑNdsst kttts Mkd hñNNkM. Ja den
Fransse
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Franste forhen bencrvnte Comte de Boulainvilliers i Hans Traitéfur
la NMefe, mane tilstaae det samme om Lcenene i Frankerige, naar
hand siger ! C’efl peut-être aux Saxons, que la France doit /’ etabliflement des
Fiefs: car en effet défioit une Loi du Nord, puisque les Lombards /’ ont portée en
Italie, ¿r les Normands dans les pays de leurs Conquêtes. Hvñd NU disse

ommcrldte Belonninger eller Lame angaaer, og de Friheder , font
Herremand node i saa crldgamle Tider, hos Saxer, Longobarder,
og hos os, da have de vel ey vcrret iynderlig anderledes, end mand
Snber dem forklarede, saa lang Tiid derefter, i vores Jydffe Lov,
og jeg nu allerede har talt om. Deres allerceldste Oprindelse har
udentvivl varet denne, at naar et Stykke Land var indtagen fra Na
boerne, er det bleven deelt til de afHcrrsmcrndene, der havde giortdet
meeste dertil : Og intet holdtes billiger,end at disse besadde med Frihed,
hvad fom de baade havde eengangvovet deres Liv for, og molte fremde
les vare i Beredstab til at forsvare. Hertil horer, hvad Nicolaus Damafcenus har bemarket om de gamle Celter / at de fornemmeste og
meest anfeete iblant dem vare de, der havde vundet et stykke Land, til at
forbedre Staten med: (TllZWffl [¿V.Kiça. T8Ç %'Jjea.V Tto XDT.to 'ÎÎ^CTx]topiév'àç.S)
Der har vi da baade Hcrrenrarrds-AtMîd, og deres Lane. Deraf
have Danste, Saxer og Longobarder taget, at de som vunde Regerin
gen og Landet noget Stykke til, og siden vare tilfatte at forsvare det,
motte have nogen Deel deraf med Friheder,i Staden for aarlig Besoldning. De ovrige Deele motte Paaboerne statte og skylde af; Nemlig
til Kongens Regimentes Vedltgeholdning, til Leding etter Herefart
(hvilke tvende Ord betyder eet og det samme,) og tilLandetsBestiarmelse, morte hver Mand, som Jord eyede, statte og udgiore sin Deel.
Men Herremanden, fordi hand var forbunden felv at gaae i Here
ford, og vove Livet, havde hand sit Gods frit for saadan Skat og Udgiarsel ; og ligeledes hans Egte Mands -Arvinger,saasom de til det sam
me vare forbundne.
10.
Og hvad ville vi have mere, naar vi endogsaa tresse det selvsamme
Ord, med lige Omstandigheder, hos Longobarderne udi Italien? Og
at de udi deres Love havde Herremand, og betegne dennem af samme
O o
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Stand ôgFolke-Slag at vcere, som vores? Man gicrlter vel strax, hvad
det er for et Ord jeg mener ; Nemlig Herimannus, eller/ som det i Lon
gobardernes Love og ofte andensteds strives, Arimannus. Om disse
finder man det klart og aabenbare/1.) At de vare/ ligesom hos os. Frieog Frelse Folk ; 2.) Besadde deresLern og egetJordegods med Friheder;
3.) Vare de forbundne til at gaae selv i Krigen, saasnart som noget Op
bud (som kaldtes Ban nus eller Heribannus,) steede ; Og hvis de fade 0verhouge, bleve de straffede ; 4.) Fortplantede de ånden og Frihe
derne paa Arvinger og alle Egte - og Fric-fodde Efterkommere ; ^Gif
tede de sig med deres Lige ; Og hvis det steede, at en ufrie Mand bekonr
til Egte en ñeáannarn, mistede haud Livet/ om hand varenTrcrl/
og hun al sin Frihed og Adelstab. Alt dette bevises med de gamle Longobardiste Kongers Love, og tillige med mange her og der forekommen
de gamle Breve/ afRomerste Kceysere og Konger, end ogsaa i tu til tte
hundrede Aar efter at Longobardernes Regering havde ophort. I
Guidonis Augufti Legibus staaer, H.4. ”Si comes loci ad defenfionem
” loci patriæ luæArimannos hoftiliter præparare monuerit,aut per fe aut
’’per Millos fuos, ñ aliqvis eorum remanferit, - - - Guidrigeld
” fuum componat. ” Og l foregññende §.2. "I^eqve Cornes, neqve
" loco ejus politus, neqve Sculdafius ab Arimannisfuis aliqvid per vim
’’exigat, præter qvod conftitutum legibus eft, fed neqve pro fua
” fortuna in manfione Arimanni fe applicet, aut placitum teneat, aut a" liqvam violentiam faciat. Si vero de gr£diclis perfimis publicis hoc ir” ritum fecerit, honore proprio, five Minifterio privetur, & fecun” dum legem emendet. ” Hlr kaldes Arimanni perfonæ publicæ, hvis
Friheder motte i ingen Maade forkrernkes. Og Muratorius (Scriptorum
Hiftor.itai.Tom. i. P.2. pM) scrtter rctteligkn denne Anmcerknin g der
ved: ” Herimanni five Arimanni appellabantur homines liberi & militares,
” aliqvid allodii poflidentes, aut beneficio aliqvo a Rege donati. ” Conf. Sc
nota ejus p. sí. 3 Kong Rachis Sobt §. 2. terser MÑN : ” Si a modo præ” fumferit cujuscunqve Cervus Arimannam ducere uxorem, fie exinde
” detur judicium, ficut in anteriore edicto legitur.” Sagen Var, at
tilforne havde Kong Rotharis satt Lifs-Straf paa saadant Egtestab:
” Si lervus liberam mulierem aut puellam aufus fuerit fibi conjugio fo’’ciare, animæ fuæ incurrat periculum. " Men Kong Luitprandus
formildede denne Lov/saaledes, at en Arimanna, (Herremands Dotter
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eller Enke,) sour giftede sig med ufrie Mand eller Trcet, naar hun blev
siddende i Aar og Dag »tiltalt derfor af hendes Slegtninge, var hendes
og hans Liv frelst, men ikke hendes Frihed ; Thi derefter blev hun Kon
gen tildomt fub fervili conditione, og kaldet Ancilla Palatii» Om saaDanne er det/ som Kceyser Ludovicn Pii Brev taler/ som hand gav til
S. Zenonis Closter i Verona, (og sindes i Ughelli Italia Sacra, Tonto V.
col. 706. nov» edit. Venetæ,) med diste Ord : ,, Etiam placuit noftræ Se„renitati de Famulis ejusdem Monafterii definitiones facere, videli„ c et feminis liberis, qvas Itali Herimannas vocant, qvæ fe famulis ipfius
„ Ecclefiæ & Monafterii copulaverint &c. fecundum prædecelforum
,, ftatuta Imperatorum, & per hujus noftri præcepti au&oritatem, fu„ pradiétum fanélum locum inviolabiliter poflideat. „ Nemlig diste
Herimannæ vare/ formedelst deres ulige Egtestaber cum famulis, for
faldne til Kcryferen/ som Konge der i Landet, efter nwstforbemeldte
Kong Luitprandi Lov ; Men her overlod hand og ffiodede dem til Clofteret/ af hvilke deres Mcend vare Tienere. Og saaledes har Muratorius heel rrgtigen forklaret det Amiqq. itai. Tom. 1. coi. 7k>. Udi eet af
Kceyser o tro nis 1. Breve (hos Ugheii. Tom. v. p.m.741^ staaer: „ Ca,, ftellum, quod vocatur Romanianum, cum liberis hominibits, qvi vul,, go Herimanni dicuntur : (thi det Ord Heremitani, som silMMestceds lce„ ses / er Trykkerens/etter Ughelli Skriveres Feil.) I den fierde Tomo
j, afbemceldte Ughelli Verk/ pag. mihi 464. haves etBrev af Kceyser Friderich Barbaroila, til Kirken i Bergamo > med Confirmation, iblant
andet/ paa -»omnes herimanos, qvi in Caftellis Pergamenfis Ecclefiæ ha„ bitant:,, Og siden ncevnes i det samme endnu Herimanni & Heri’
mannæ. Paa samme Maade i Kceyser Henrici III. Diplomate af an.
1042. (fag. m. 444^ Udi eet af Kceyser Conrad de an. 1026. confirmeres til S.Vincentii Kirke i Bergamo, en ^Diftri&io Arimannorum,
„qvatenus ad partern publicam nulla conditione refponderent, nec
„ ad partem Comitatus placitum cuftodirent, neqve teloneum, ne„qve precariam darent, neqve ullam facerent angariam ad partem
„ publicam. „ Og siden i samme Brev ncevnes endnu Arimanni, som
scerligen fra andet Gods adskilte. Jeg forbigaaer det bekicendte, og af
saa mange ellers citerede Brev af bemceldte Kceyser Conrad, med Erimannis, soiN Sigonius haver lib. s. de regno Italia. Andre 0g ligt sññ klart
Diplomata, med Herimannis og Arimannis, og i sier, Mtd Liberis
O o 2
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hominibus, qvos Herimannos vocant, hñvlv Du Cange aftilbemtkldteUgheliio anført/ som jeg ogsaa forbigaaer. Af Ordet Arimanno
bleve nu biffe andre fabriqverede, Arimania, Arimandia, og Armandia. Det første/ nemlig Arimannia, betydede Herremands Familie ; og
dette haver Marculphus i sine Formulis Hb. i. §. is. Det andet/ Ariman
dia og Armandia, lib. V. Feudor. bemærkede Lcensmans Pligt at gaae i
Krigen ; og ikke saadanne Ting/ som de gamle Zurister, Baldus med fle
re, ja Cujacius selv/ og Borchholten have gfettet til/ hver paa sin Maadt/ men alle urigtigen ; hvorom kand fests hos Du Cange. Saa have
ogsaa andre Commentatores meget faret vild/ i det at/fordi man udi
visse Breve finder, i een Rekke og efterhinanden, opregnede/ Aldiones
& Aldianas, fervos & ancillas, herimannos & herimannas, faa have
de firår meent/ at Herimanni vare ligeledes etflafå Tienere og ringe
ufrit Folk/ ligesom de ncrstforegaaende Aldiones & Servi. Men her
imod er at agte i.) At jo ikke alle de flags/der i Skiøde ellerGave Breve
saaledes efter hinanden opregnes, hore derfore til een CiaíTe ; Thi ellers
ffulde caftella & cafe, manfi & maffaritiæ, montes & valles, húmida &
fleca, pifeationes & forefta, guaftaldiones & ruftici, refidentes& co
loni, liberi homines & fervi, ogsaa alle betyde eet og det famme, efter
som de opregnes ligeledes i een Suite, i hundrede Breve og mere ; 2.)
At de ferie Mcrnd, der ere faldne paa flig Mening, ikke endnu have vcrret vidt nok befesene ; eller ey have givet sig Tiid nok/ til at conferere
samtlige Longobardernes Love/ tillige med en heel Deel anbre Docu
menter, hvor Arimanni Og Herimanni kaldes UdtrykkeligeN liberi homi
nes. Ihvorvel Hironymus Bignon, i fine ”otis til Marculphum, (Capi
tular. Tom. 2. edit. Baluz. coii.swi} haver vcrret saa vis paa denne, endffiønt vrange Mening, om Servis, at hand ogsaa ffriver : „ Sane eo nomine fervorum five colonorum fpeciem fignificari, multis exinftru„ mentis manifeftum eft. „
IL

Hugo Grotius haver udi fin Hifloria Gothorum&c. indfat/ pag.tfj.
eet afhannem selv sammensanket Gioifarium, under den Titel : Nomina
appellativa & verba Gothica, Vandalica & Longobardica. Dtt'Udi forklarer
hand vores Ord saaledes: ,, Arimannus, Herman, Miles gregalis qui puM blicurø
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„ blicum munus non habet. Poftea pro paupere sum ta vox. Hinc
„jus Arimandiœ in Feudis.,, At Arimanus og Herman er Ut, Og at
derved forftaaes Miles, har sin Rigtighed, og staaer fast nok. Men
hverken er det stedse Miles gregalis, ey heller medforer Ordet fligt. Ey
heller kand det giores got, at derved nogentiid er forstaaet fattigt Folk;
Undtagen for saavidt f at da disse Herimanni ndi Italien voxte
saa meget til/ Og Familierne multipliceret)^/ gik det med mange af
dennem, som med Herremand i Polen og andre Lande, at de geraadede i Fattigdom ; Men des manseet, holdte de paa deres Friheder,
det lcmgste mueligt var. Etymologien er imidlertiid ret nok hos Grotium, nemlig af Her, exercitu. Saasom den ogsaa er hos Leibnitz ;
der striver i sine Notis ad Excerpta Taciti, 7omo I, Scriptor. Brunfvic.
pag.ÿ. ”Hehr, Hahri, exercitus; Hariban, clamor hari, (clameur de
”haro,) evocatio ad exercitum. Et ferius adhuc Harimanni, vel
" Arimanni, viri militares feudaqve Arimanniœ dicta.” ZtkM Udl sin
Arcbieologo Teutone: ” Arimarmen, veter.Teut.milites, qvaii Heriman’’nen, viri exercitus.” Paulus Hachenberg in Germ. med. Hiß'. IV. de
re
haver end ogsaa indseet samme Sandhed/ naar hand strifver,
§. 3. ” Hi clientes peculiari Militum nomine veniebant ; qvos & eadem
”de causa Arimannos, fideles, Vaflbs, Ligios, Leudes, Liberos dixere.”
Og derpaa anforer hand/ foruden andre paíTages, ogsaa denne Re
gis Ludovic! Legem, afGoldafto: „Volumus atqve jubemus, ut
„ Milii noftri diligenter inqvirant, qvot liberi homines in fingulis Co„mitatibus maneant. Hinc vero ea diligentia & ratione examine„ tur per lingulas centenas, ut veraciter sciant illos, atqve defen
dant, qui in exeràtalem poflint ire expeditionemDisse liberi homi
nes , som her stalde bruges til expeditionem militarem, og gaae i
Leding og Here feerd / vare jo ingen andre, end Herimanni, eller efter
Jtaliernst Mund Art, Arimanni. Dette haver og den lcerdeste Jta«
licrner i vore Tider selv erkiendet, nemlig den fvrtrcffelige Ludovicus
Antonius Muratorius. Vel havde tilforne en anden meget lcrrd og
beromt Mand af samme Nation, Julius Fontanini til Rom, (som er
Ml dod for IO. Aar siden, og var Arehiepilcopus Ancyranus, og Pala
tii Apoftolici Abbreviator,) giert sin Forklaring herover meget beha
gelig, i den liden Traerat om Mænade, fom blev trykt til Venedig
anno 1698. hvor Hand har igiendrevet alle dem, der have vildet giort
O 0 3
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Àrimannos til et flags ringe Bonder og Tienere / ja hand har stadfcrstet vu Canges Mening / at de vare Krigsmcend / ab à og à,
med videre; Men hand kunde dog ikke faae det gamle præjudicium
ont Servis saa reent ud af sit Hoved/ at hand jo gav dennem Navn
af Tien ere / endffivnt af fornemmere Stand og Vilkor/ end coloni,
Masnade, Aldii, og flige gemene Servi. Hans Forklaring lyder saaledes
udi hemeeldte Ragionamento delle Masnade, |OIU hand kalder det / pag. 46.
’Prima di chiudere il difcorfo, non vo racer d’ un altro genere di
’’Servi, ma pin riputato degli altri, anzi fuori dell’ ordinaria riga
servile. Qiiefti erano gli Armanni, che di condizion vile fon fta”ti creduti da al cuno, opinione ragionevolmente abbatuto dal Du” cange ; imperciocche eiïl erano immediatamentefoggetri a iCon”ti, e agli Sculdaili, cioe a i Giudici, come fi ha nelle Leggi de'
”Longobardi lib.Z. Tit. 12. parag. 5. ove Guido Re d' Italia vieta,
" che i e gli Sculdafii rifcuotano cofa alcona per forza dagli Arman” ni, da lui detti pcrfone pubbliche. In un Diploma dell’ Imperadore
” Corrado, preño il Sigonio de Regno Ital. lib. H. fon pofti come diverft
” dai Servi. Il loro úñelo era di militare, e cuftodir le caftelle, fot” to i Conri ed’ altri Regii Miniftri. Erano in fomma perfone di
" guerra, ed obligare a prender 1’ armi per fervigio del Padrone;
" Elo fpiega il nome didotto da Her e Man, cioe Huomod’ eílercito.
” E Marculfo nel lib. I. Form. !§♦ chiama le Armannie famiglie milita” ri, e egli Armanni fon chiamati liberi da Carlo CraíTo, e da Otto" ne. Il Bignonio nelle note a Marculfo fi persuade - che fodero co’’ loni, ma s’ inganna, ed io fon colDucange ; perche dal Cario Cras” so nel luogo accennato fi nominano anche i coloni, ma come di” veril de gli Armanni. In Friuli avebbe de’ Nobili, che manten” nero il Jus Armannie:, col quale ave vano facolta d inv eílir fimil genV te, per eifer da loro serviri nelle guerre. In Artegna fu un Ar- mannia de’ Signori di quel luogo, e in Rubigniaco un altra de'
" Signer! de’ Portis. Maggior fallo dal Bignonio ha commefíb Vir" ginio Forza daVdine, per altro fuggetto erudito, mentre nel fuo
’’Trattato de Jure nova urbis condenda cap. 6. n. 27. ha fcritto, che le
" Armannie erano Pafcoli publici > e per confequenza gli Armanni
” Pafcolatori d’ Armenti.” SññVidtFonranini. MtN deN/ som htw
anvendet meest Fliid/ og stort det allerbeste til Tingen at opliuse og
fore
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fere i Rigtighed/ er vifsekgen Muratorius, i hans Antiquitt. medii avi
Italici Homo I.Dijfert.XIII. Hvilken DiíTertation handler allene de Homi
nibus liberis & Arimannis, og er opfyldt med gamle Documenter og
Brefve, der ey havde tilforne sect Liuset. Naar mand conferertr og
ligner disse Documenter/ med hvad mand allerede tllforne havde
lcest, bliver Sagen til noye opliuft. Velbenavnte larde Mand haver
derudi fremsatt og ftadfastet disse Poster: 1.) At Arimanni vare
aldeles liberi homines, og af den gamle Longobardisse Adel ; 2.) At
de i gamle Tider vare til Krigsstanden forordnede og forbundene,
som og var hos Longobarderne den meest arede Profelfion; 3. At
den Tale-Maade, facere mandatum Arimanno, i de Longobardisse Love,
beviser ingen Tienere-Stand; Thi den betyder ey altid at befale, hos
de Tiders Skribentere, men meestendeels at tilkiendegive, at lade vide,
far fapere, ligesom det Ffantzosse mander a quelqu’ un. (Saaledes og i voresDanss: "Jorgen Urne haver b^det Mg til, at hand
" vil holde sit Bryllup med forste." Item i et andet Brev ssreven fra
Norge: "Vore Venner i Danmark byde mig til, at vi nu med det
” ferste fetaer Fred." Men denne Tale-Maade er nu foraldet og bru
ges ey i vore Tider, og disse Breve over 200. Aar gamle.) 4.) At
Arimanni vare i begyndelsen Kongen allene tilforpligtede, men siden
bleve de og andre Herrer, Geistlige og Verdslige, med Lan forbundne,
deels titulo feudi & conceffionis, beetë jure emphyteufis, som det
kaldtes: Hvorved deres Adelssab alligevel intet afgik, eller sseede for
nar. 5.) At deres Dottre og Enker ikke motte gifte sig ufrie Mand;
hvorom noksom forhen er sagt; 6. At mange af dem vare formuen»
de og rige; Men andre, og vel de fleeste, forarmede: Disse motte
da faste andres Jorder at nare sig paa; og bleve ved Tidens Langde
til Almues Bonder. Og hvor i Verden finder mand ikke flige Exem
pler ? Spanierne sige : Da cabo de cien annos los Reyes fon Villanos,
e da cabo de cien-re e diez los Villanos fon Reyes. Ja Muratorius
er flet ikke tilfreds med foromtalte Fontaninü Mening, bet Ariman
ni have varet et fornemme Slags Deneste-Stand ; saa at hand flut
ter sin DiíTertation med disse Ord: " Fidentiffime quidem pronuncio,
’’ non fuiífe Arimannos Servorum genus, fed pluris qvam cetera Servorum
” fpecies ajiimatum, imo fupra vulgarem conditionemfervilem: qVæ lententia
” fuit iliuílriífími ScClariffimi Fontaninii in Opufculo de Masnadis,
„ expio-
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” explodenda fane ex iis> qvæ haftenus attuli.” Det skulde falde alt
for vidtloftigt, at excerpere og igiennemgaae Le af hannem til alt
dette anforte gamle Beviser. Og vil jeg allene her noyes med, at
i tale lidet om det forfte r hand haver, som er en Dom, falden in Pla
cito Mediolanènfi an. Chr. 901. Udi en Sñg imellem Advocatum Co
mitis Mediolanenfis - og nogle Folk/ som hand vilde have til Ugedags'
Bonder (paa Danst Maade at tale,) og Tienere til Slottet. Dom
men gik Advocate« imod/ sññsom disse beviifte/det de vare Arirnanni,
frie Folk/ og Fribaarne paa Fcrderne og Moderne; de vare vel komne
paa Godset at boe med visse Vilkor / men ingenlunde til at giore Hoverie til Slottet. I Documenter heder dette saaledes : ” Et nos ei
” (Advocato) dedimus refponfum, qvod non Aldii de noftris per” fonis eñe deberemus , fed Arimanni & liberi homines, Sc
” qvod parentes noftri liberi homines fuiflentj 8c nos in ea11 dem libertate de libero patre Sc libera matre nati eflemus,
” & conditionaliter ad ipfam curtem palatiolo, nec parti Comiti Me” diolanenfi nunqvam fecifiemus ; nifi tantum habemus in loco 3c
’’ fundo Bleftatio aliqvantam terram de parentibus noftris” &c.
12.

Det eniste/ jeg finder paa Curatorii ellers meget grundige Diífertation at sige, angaaer den Etymologie, hand har stumper til og hasar
deret at give til det Ord Arimannus. Hand beleer, som hand har Ret
tih den af det Grcrkiste "a^s, som Balth. Lydius i sin TiiL fremsatte.
Opregner saa de andres/ nemlig Eecards (hvorom nu strap stal tales,)
Ger. Voilii, Aventini og Goldafti. Dervññ siger hand: ” Nulla ifta” rum interpretationum a vero abhorret , idqveex Arimannorum
’’ conditione infra palam fiet. Sed qvando hariolari heic aliis licuit,
” liceat & mihi. Itaqve peto, cur non & ab Ehre Sc Man deduci vox
” ifta poifit? Eft autem ¿^Teutonicis honor, ita ut eo nomine do”nentur homines liberi, honorati, illuftres, five non vilis conditio" nis. Certum qvippe eft, eos liberorum hominum albo fuiife
” infcriptos, neqve cenfendos abjeétæ fortunae, ut qvidam fuipicati
”funt, qui eos pæne in infimam Servorum fortem conjecere. Li”beri, inqvam, fuere, imo qvodam Nobilitatis gradu ornati, mili” terius
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,,tiæ qvoqve addi&i, & deniqve ex iis non pauci aut Regis, aut al„ terius Senioris Vafalli, qvoties ab eo in beneficium fundum qvem„ piam accipiebant. „ Men jeg tvivler gandsse ikke PÑÑ, at hvis den
brave Mand havde feet sig lidt mere om i de Tydsse og Engel-Saxisse
Lexicis, og vidst ogsaa noget af vores gamle Historier og Jydsse Lov,
ssulde hand, lige som jeg, ladet sig allene befalde Aventini og Goldaiti
Derivation, uden videre Betankning. Men hvad ssal jeg sige om een
og anden af de Tydsse larde Mand, der burde nok at have betankt sig
bedre, og ikke faa ussiotsomt herudi forladt deres egne gamle Lareres
Fodspor, uden engang at bevise, at de forde til noget urigtigt og med
garnie Underretninger ilde bestaaende Begreb om Sagen ? Jblantsaadanne veed jeg ingen mindre at undssylde, end Jo. Georg Eccard, der
anvendte en stor Deel afsin Tiid paa Studium Etymologicum, og var
dog ofte lidet lykkelig i at treffe selv paa gode Etymologier: Paa vores
nu omtalte Ord har hand ogsaa drcyet og vendet, og i sine Notis ad Leg.
Sal. p.tyF. paastaaet, at Herimanni og Arimanni var ilf Erbe, qvafi Erbmanner, qvi bona hereditaria pofiident, domini minores : og hen
viser hand tillige til sine forhen udgivne âæ adCatecbeJm Theotifcam. I
disse à/haver hand og en längere Snak derom, og foruden den nu
bemaldte Mening om Erbmanner, bringer endnu en anden paa Ba
nen, at Ordet kunde vel ogsaavareafå-, dominus; og Arimannif(W
ledes det samme, som Domicelli, Domini minores. Men hand motte
gierne bleven hjemme med denne hans Umage : Ligesom ogsaa ChriitianGottl. Riccius med sin Compofition af Arma og Mann, im ZNVetlässigen Nachricht von dem Larrdsäss Adel in Tentschland,

Det gier mig meget mere ondt, at jeg nsdes til ogsaa at fore til
denne Claífem den fornemme larde og af vores Antiqvitater hoyfortientí Canceller von Weftphalen , som ogsaa har giort sig Msye med
samme Ord at forklare, udi sine Notis ad Diplomatarium Doberanenfe I. Tomo III. Rerum Cimbricar. Megapol. col. 1526. feq. HñNs TñNke 0g
Glatninger, at Arimannus efter Ordets Herkomst betyder rettest en
Amtmand, eller Forvalter over Landgods, Præfe&um terræ, prædii,
villarum. Og dette, " fordi at Ar i det gamle Nordisse Sprog, hos Ole Vorm, er cultura, terra ; Aren, terram colere ; Arna, Arnen, curare
negotium; Are, curator; Erinde, negotium &c.M Men alle disse Ord
hore gandsse ikke til Arimannum. Og
haver ey heller nogen-
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titt) bemærket Villenagium, eller Traélum villarum, aut Præ fe itu
ram. Ikke desmindre maa jeg sige/ at Tingen kom mig ikke saa nye og
upaatcmkt for/ eftersom jeg for langTiid tilforne havde treffet noget
Lesiige i en meget lcrrd Mands Papirer hos os selv/ der haver iblant
andet meent/ at, fordi Armad™ er i det Zflandste og gamle Norske Tungemaal/ arator, agricola; saa kunde Arimannus v ceret Ara tor um præfeitus. Derforuden havde samme Mand endnu en anden Forklaring
eller Gicrtning; som jeg og, tillige med denn» bemcrldte/vil meddele
Ord fra Ord/ efter hans egen Haand : „ Falfi funr, qvi Arimannos &
„ Arimannas qvafi Heer Manner dictos volunt, cum fint ab Aar, aii„ no, deducendi, nec fine Danica 8c Islándica lingua poflinr intelli« gi : Ibi enim Armadur, qvi etiam Arimannus, id eft,qvi cenfumannuum
„ Domino debet, der auf jährliche Abgifft sitzet. Ergo Arimanna, ci„ ne Verpächterin. Qyibus Arimannis nihil eft cum exercitu vel
„bello negotii, nifîqvod Aribannum præftareteneanturfîngulis an„ nis, fi evocati non accefierint, aut qvæ præftare debuerunt qvotan,,nis militiæ caufa, exolvere fuperfederint. Ariban fcilicet eft edi„ ¿turn de annua expeditione, cum poena qvæ negligentibus vel o„ mittentibus imponitur. Non ignoro Islandos Armader derivare ab
„ Ar aratione,ut arator fit 8c agricola : Nec ego difientio. Nam A"r
„annus, Scar aratio ejusdem originis videntur eile, &anni bona in
„ arationibus confiftunt ; ita ut Armadur 8c arator efie poflit, &ara„tionum ac aratorum praefectus, 8c proventuum annuorum.,, Sñüvidt denne Skribent. Men jeg vil spare at ncrvne hans NavN/ mi hand
for mange Aar siden er dod, og ikke har givet dette selv ud i fané leven
de Liv. Hand/saavel fom flere brave Mcrnd/have da ikke vildet troe, ja,
maaffee/ ikke givet Agt paa/ at Amann er/ siden Longobarderne komme
i Italien at boe/ bleven ved gemeen Mands Udtale saaledes der i Lan
det forvandlet, fra det gamle Hereman. I Lombardie»/ og andenstceds
i Italien/ horer man ikke gierne Ord at aspireres foran. Man siger/ ja
man striver ogsaa nu overalt/ Iftoria, Erba, Erede, Erético, Ora, 0nore, Avere, Abito 8cc. Saa at der ey sindes i de nyeste Jtñlicrnste
Diétionariis noget miste Ord mere paa H. Ikke desmindre sindes dog
ofte Herimanni í gñMlt Skrifter / 0g ky ñlltNe Arimanni. De Tydste
Kceyseres/ Ludovici Pii, Ottonisl., Henricilll. OgFriderici I. Breve
have langt oftere det forste/ end dette sidste, Kceyser Conrads hos Sigoni-
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gonium har Erimannos. Men haver NlÑN ikke ogsññ observeret/ hvor of
te det Nomen proprium , Hermann, er paa selvsamme Maade forandret
i Ztalia'nste og andre Chroniker og Breve ? Vgheilus itai. Sacr. Tom. iv.
in Epifcopis Brixienlibus §. $8- bevidner 0M Hermanno Epifcopo
Brixiæ, at hand undertiden kaldes Arimannus, t andre Breve Armannus, t
nogle ogsaa Herimannus. Og paa samme Maade forekommer mange
gange Herimannus, Archiepifc. Colonienfis, Herimannus, EpifeopusMetenfis, Herimannus, Abbas S. Trudonis, i de Chroniker/ soin D’ Achery har udgivet/ in Spicileg. Ligefaa Dux Saxonum Herimannus, hos Dudonem Decan. S. Qvintini de moribus aftis Normannor. lib. 3. pag. 100.
Ey at tale om mange flere. JTydstlandselv/ horer man samme do
rnen propr. at udtales nu Herman/ nu Harmen.

iZ.
Den store Philologus Gerardus Joan. Voflius haver udi sit Verk
de Vitiis Sermonis & variis Glojjematis, ogsññ Vildkt prove AñrsñgkN 0g
Oprindelsen til bemcrldte Ord. Hand striver da lib. 2.cap. 2. dette : „Ea
„lignification e, qva in Legibus Longobardicis fumitur, omnino vi„ detur vox Saxonica : Ac prior vocis pars fuerit Heer, h. e. Dominus;
„ut fignificet dominicum Virum feu clientem. Nempe fie ditius,
,, qvi prædio accepto » redditus domino obnoxius, plane, utfic dicam,
„ minorum gentium vafallus. „ Nogenledes paa samme Maade ha
ver Henr. Spelmann forklaret sig/ in Glosario, Havde disse tvende yp
perlige Mcrnd kicrndt voresGanuti Epifc.Vibergenfis Expolitiones Le
gis Juticæ, da havde de vist nok ey forglemt at citere ham, som med
stemmende. Men om dem begge maa jeg tilstaae, at de ey have havt
Documenter nok for Oyne og ved Haanden, at conferere, til at kicrnde Arimannos til noye : Saafom der ey heller i deres Did vare saa man
ge opdagede/ som nu. Ilde/ at den Tiid Ger. Voffius strev dette, om
Heer, dominus , der da ey tillige faldt hannem i Tanke det andet Her;
exercitus ; hvilket hand dog siden.efterø in Appendice pag. 80s. retteligen
har udgivet for den sande Oprindelse til nomen propr. Herman, og til
flere Ord. Der striver hand : ,, Ab Her, exercitu, eft nomen propri„ urn Viri» Herman, vir militaris : proprium loci, portus Hervius, fi„ nus exercituum» ut interpretatur Saxo Grammaticus lib. VII. qvia
Pp 2
„ Wick
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" Wick Danis fi nu s : Herefchilt, clypeus militaris, ut exponitur in Chro”nico Laurishaimenfi : item Heribergium, Herifiallus & Heretochiusd'
Altsammen meßet rigtigt. Men jeg maa gaae videre. Der findes det
Ord Erminii udi en paflage, følU siaaer i Radulphi de Diceto Fmaginibus
Hiftoriarum.coi.642, og er et Stykke dier Relation af den Hellige Krig/
horende til an. Chr. 1189. Den lyder saaledes : ” Ét fciatis, qvod per
" gratiam Dei de terra Yconii fu nt boni Erminii qvinqve millia & 25:
” Admirati parati ire cum Francis ad defenfionem Chriftianitatis, &
” liberationem terrae, in qva natus eft & mortuus Dominus JEfus
’’Chriftus.’’ Disse Erminier haver den gode Gvil. Somner, i fit
Glojjàrio ad X. Hiftoricos Anglicanos, hildet fig ind, ñt kUNdeVtl Vibre Arirnanni eller Erimanni; saadanne som Voilius øg Spelman Paa NU bencrvnte Stcrder havde forsogt at explicere. Somnerus figer derfor:
” Erminius : idem forte, qvi doÄ. Spei manno & Voffio Arimannas five
" Erimannusj qvam vocem conflatam exiftimanta Sax. Here, qvod non
" folurn exercitum, fed etiam dominum fignificat, &Man, h.e.vafal"lus, cliens. ” Men hand haver taget gandste meget Feil med fin
Gicetmngi Det er ingenlunde Lombardiffe Arimanni, font Raduiphus de Diceto vil have forstaaet/ men det er ZOOO. Afiatiffe Armeni
er. Som det og ey er udsirdvanligt at finde andenstcrds/ hos den saa
kaldede Hellige Krigs Historieskrivere/ Ermimos pro Armeniis ; hvil
ke Folk vare i Forbund med Francis imod Saracenerne. Og dette har
Somner ey taget sig Vare for. Ellers er sirrt nok/ og bor/ ved vores
omhandlede Materie, ey forbigññks/ at hand sammeficeds forkaster den
flfSpelmanno anførte derivationem Arimanni ab Here, domino, fordi
Ordet Here ikke forekommer i de gamle Engel Saxisse Skifter. Men
Spelmann har jo selv erkicmdt dette/ og siger/ad V. Here p. 2S6. : ”Here
” etiam Germanis, idem qvod Latinis herus & dominus: hac autem
” interpretatione, nec in vocibus militaribus reperio, nec, qvod fci’’am> apud Saxones noftros. ” DerNikst falder Somnerus pag/ at sø
ge Ordet udñf Are, honor, & Man, som er vel den samme Etymologie,
der er kommen Muratorio t Sinde ; men Forklaringen dog ikke den
samme. Somners maa vi derfore NU höre: "Vox fi fit Saxonica, du" ¿tarn mallem ab eorum Are, honor, & Man-, qvafi Arimannus fit, qvi
"honorem domini conservare & promovere reneretur ; qvalis ille,
” qvi fidelis Minifierialis di¿tus> de qvo idem dociiif. Eqves in voc. Fidelis.
"Ubi
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" Ubi ultra id, qvod.a vafallo communi reqviritur, de domini fui ho" nore cuftodiendo jurat.” &c. Endeligen erklcerer hand sig dog mere
for det Ord byran, audire, obedire, fubjacere ; hvorafer Hyreman, fubditus. Om hvilket Ord hand og siden, i sit sierre Giojfario Angio-Saxonico, haver Meddeelt os dette: ” Hyreman, parochianus. Item, Cliens
” fiduciarius, a Client, a VaiTal, a Homager, unde Latino-barbarum
" Erimannus, eadem plane fignificatione : ab hyran obedire, & Man ho" mo. " Saadanne hans, og fleres adskillige Gicetninger, som vi alt
have hort nok af, falde dog hen og blasse bort, som Avner for Vinden,
og beftaae sig i ingen Maade, imod den gamle rene Tydffe og Danffe
foromtalte Ordets Oprindelse. Af en flor Lighed imellem tvende,
ja flere Ting, (vcrre sig, hvad det vil,) kan man langt fra ikke gie
re altid en fasi Slutning, til at smelte dem tilsammen, eller passe
dem udi Slegtffab -ned hinanden. Og denne Klippe er det, som Etymologifter og Clofiatores siede saa ofte an paa, og som gror deres
Studium saa vanskeligtfor dem selv, og saa ubehageligt forandre.
Jeg kand og ikke her fortie, (efterdi der er talt om Hyreman,,) at der
flades ogsaa Hiredmen, Famuli, i Rong L.nnds Engelske Love
§.2F. p. 135. edit. Wilkins. Og samme Ord er dog ingensiceds anfort
t Somners Glofårio, enten pññ/fr eller Hy; ikke heller i Benfons Voca
bulario. Alligevel er Hiredman ikke, som Hyreman, af hyran, obedire;
MM ñf Hired, Hird, domus, familia; hvoraf Hiredes-f¿der eller Hiredes-ealdor, er paterfamilias,Hiredes- moder, materfamilias &c. Hvil»
ke alle end ikke heller have den ringesie Connexion eller mindsie Slegtstab med vore omhandlede Herimannis. Thi disse vare hverken Hyre
men eller Hiredmen, ja ikke Famuli eller Servi, som forhen er viisi.
Her havde de denLEre,at time allene Kongen selv i Krigen, og vove
Leres Liv for Landsens Fred, vcrrende for Resien crdeleMcend og Fribaarne. Ja ellers kunde de og ikke, efter de Tiders Viis og Love,
have baaretSkiold ogHielm, eller vceret med, som Stridsmand,
i Herefcerd. Det var hos Longobarder og Franker, ligesaavel som hos
de gamle Romere, forbedet Servis eller ufrie Tienere, at gaae i Kri
gen; ” Ab omni militia fervi prohibentur, alioqui capite puniantur,”
siaaer der i Digefis. Og det blev bennem ey heller tilladt hos vore
gamle Danffe. En Trcrl kunde ikke kaldes Mand, etter kunde gaae
i Lag eller Selffab med frit Folk ; (See Verein Notas til GautreksP 3
Saga
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Saga p. 20.); og derfor kunde ey heller vcrre Krigsmand eller LedingsMand : Hans Frelse og Frigivelse giorde ham til Mand, da hand og
blev dygtig til Vaaben at bcrre. Heraf var endnu denne Levning i
Kong Valdemar Lovforeres Tiid, at der staaer i
Lovs z.
Bogs 2.Capitel: „Bonde maa ey sin LeyeDreng sende i Lething
„for sig, uthen at Styrcsman vil, forthi at kommer Leyedreng i
„ Lething af Hafne for Bonden r tha stal hand miste sin Hud. En
„ komrner i Trcrl Lething a hans Husbonde Haffne/ tha maa Konnin„ gen tage hannurn til sig, om han vil, eller mcele hamrum frels hver
„Man.,, Biffop 5vNUds Verfion er denne: „ Nullus poteft fuum
,, mercenarium, qvi Leyedreng dicitur > mittere in expeditionem,
„nili gubernator voluerit : Qvod fi venerit in expeditionem de
„ Haftne pro Bondone, debet carere cute fua. Sed fi fervus vene„ rit in expeditionem in domcftici (i. e. heri) fui Haffne, poteft eum
„ Rex ad fe recipere, fi voluerit, vel reftituere eum libertati* „
Saa at paa den Tiid var Loven, som det siunes/ bleven saavidt for
mildet, at en Leye-Dreng kunde dog vel gaae med, naar det ffeede
nred StyresmandensMinde/ og hand fandt ham god og antagelig ;
Thi hvis ikke, blev Drengen hudstrogen. Men ffikkede Bonden en
Trcel frem, forbrod hand ham med alle/ til Konge»/ eller blev ham
qvit ved hans Frigivelse. Iegffulde ikke tvivle paa/ at mand jo har
vcrret strengere i de crldre Tider, for den Liigheds ffyld / som var
imellem os og vore Naboer, Saxerne og Longobarderne/ i bestige
Ting. Odin tog ikke imod nogen Trcels Sicrl i fit Valhalla, men al
lene imod brave Stridsmcend. Trcrlle / saavelsom singe, ustridbare og udlevede Folk/ ogKroblinger/ overlod hand til den anden Gud
Thor. Som og Saxo oversetter det afBiarke Maalet:
„ Non humile obfcurumqve genus, non funera plebis
„ Pluto rapit, vilesqve animas ; fed fata potentum
„Implicat, & claris replet phlegethonta figuris. „
Hvorom videre kand leeses Bartholini Antiqvitt. Dan. de Contemptu rmvtts
Cap-7.pag.3s6. f Men, sññsom Nod bryder alle Love, og mand veed
hvorledes endogsaa de Romere funde sig i de Omstændigheder/ at de
motte giore Trcelle til Krigsmcrnd, een og anden gang, er det og
gaaen ligeledes baade hos Longobarderne / saa og her i Norden. Om
Longo»
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Longobarderne ,'i deres fer fíe Udtog , fortår Paulus Diaconus, ub. r.
c. 13. at de giorde mange af deres Trcelle frie, og satte dem i FrelseStand, brugende derved visse Ceremonier, og dette af et flags For
nodenhed, forat giore deres Krigs-Har des storre; O beUatorumposfont ampliare numerum, piures a fervili jugo ereptos, ad libertatis flatum per
ducunt.) Og hvad vores Norden angaaer, da naar siendtlig Indfald

ffeede i Landet, og Budstikken gik omkring Huns fra Huns, siger
Landvamarbalken i Frosta-Tings Loven: "Ef tha fitr nockr kyrr um,,
” tha er fa uthegr. Thivi ad tha skalfara Th¡egn oc ThreeII, ef thets Tharf vid:

” i. e. Si qvis tunc qvietus federit, exul & proferiptus eilo : Tune
” enim exire in expeditionem debent & nobilis & fervus , fiqvidem
’’neceffitas poftulet.” Sññledes ogsaa i Hirdstraaen, cap. 34. tilla
des Trcrlle at gaae med i Krigen; men ikke uden i stor Nodsfald,
efthes Tharff med, fi neceffitas urgeat. S0M IkNs Dolmer siger 0g
i sin Anmarkning, pug. 246. "Trcettene bleve stcedse hiemme, ogkom" me ikke gierne i Krig, uden stor Fornodenhed det udkreefvede. Erling
” Skak tog sine Tralle med sig i Strid." Ja til opvartning toge ofte
Krigshelte deres Tienere og Tralle med, som i Landnama-og GautreksSaga, og flere stads haves Exempler paa. Kong Magnus Erlingson
havde dem ligeledes med sig, hvor de kaldes skMthræii i ben ttorfle
IKrMlke. Saa at her ingen Fare er, at mand bliver forlegen for
Svar, hvis nogen vil opponere af Kong Prodes Love, at Tralle bleve
dog brugte i Krig af de Danffe i hans Tider, efterdi hand kunde give
denne Lov iblant andre, ut, ’’qvicunqve ex popularibus primipilum
”in acie anteiret, ex fervo liber, ex agrefti illuitris evaderet: At fi
”ingenuus foret, fatrapa crearetur,” som Saxo beretter i den femte
Bog. Jeg lader staae, og tanker ikke at undersoge, hvor tilforla
delig den Underretning motte varet, som Saxo eller andre i hans Tiid
kunde have haft om disse Love, der da allerede vare omtrent 1200.
Aar gamle; naar at Christus stal vare fod i de sidste Aar af denne
Konges Regering. Men M. Anders Vedels Oversattelse af den nu
omtalte Lov, vil vel ingen negte at vare noget moderne, saa at mand
kunde tvivle paa, om Saxo selv vilde have kiendtes ved flig Fortolkning
af sine Ord. Den lyder saaledes : ” Hvo som flaaer sig frem i Stri"den for sin Hovedsmand, er hand en Tral, da vare sig siden fri: Er
" hand en Almues Mand,da gives hannem Skiold og Hielm : Er hand
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" en Herremand, da flaaes hand siden til Ridder." Hvilken Glcrde vil
de det ikke vcere for tore
Antiqvanis, om mand havde et auåentiqve Exemplar af denne Artikel/ i selvsamme Stiil og Mening/
afKong Frodes eget Archiv Î Og motte da vel alle de / der bemoye sig
om Riddernes SElde/ og hvor tilig den Skik at flaae til Ridder er be
gyndt/ tilstaae oS/ at vi havde i den Post noget forud for alle andre
Narioner.
14.

Mere behoves vel ikke/ til Slegtffabet og Ligheden at vise, imel
lem de Danffe og de Longobardiffe Heremamd. En anden udi mit
stcrd ffulde nu ey have efterladt/ herved at tilfoye denne Slutning /
at Longobarderne havde ufeilbarligen fort Herremands-Navnet med
sig her afDanmark/denTiid Ebbe og Aage,gamle Frue Berethes Son
ner af Vendsiissel/ (der var/ efter Lyschanders Vidnesbyrd, Kong
Snies rette kiodelige Faster/) droge ud herftñ/ just ved det Aar 382.
efter Christi Fodsel. Men ikke holder jeg for, at mand bor vcere saa
hastig til tit grore eller antage stiadanneSlutninger/ ogat bygge sine
Landsmcends LEre/ (saafremt derudi er nogen/) paa saa ffrobelige
Fundamenter. Denne Vris kand mand lade til dem/ der besidde en
storre Fond af Dristighed/ og have mindre Undseelse for andre Folks
Lcrrdom og Forstand. Mig haver Liigheden imellem Longobarderne
og os, i dette og i flere Stykker/ ey vildet ffinne saa klart i Oynene/ at
den har kundet forfore mig/ til at flette desmere Troe / end etters/ til
den gamle Sagn/ fom Paulus Diaconus har brggt ind i Verden/ at
Longobardi ffulde ferst vcere udkomne af vores Scandinavia. At
ProfperAqvitanicus ffal have bevidnet det samme/ forend bemeldte
Paulus, er ikke sandt/saasom det aldrig er fundet i noget uforfalffct
Exemplar afProlxero, mener (somjeg paaet andet Stced har viist/)
tilsatt med mere/ og indffrevet i hans Chronike afMunkene/ man
ge hundrede Aar derefter. Den Longobarders Pauli Warnefridi eller
Diaconi Vidnesbyrd/ om sine Landsmcends Herkomst kand ey agtes
at vcere af storre Vigtighed/ end den Franffe Rigordi om de Franskes/
den E.igelffe Galfridi Monumethenfis om de Engelffes / og de Dyringffe
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ringste samt andre Tydste Skeibenteres om deres Landsmcrnds; ey at
tale om vores Saxonis Grammatici forste syv eller otte Byger. Bencevnte vores Saxo selv haver om Longobarderne ingen videreKundstab
haft/end den hand har taget af Paulo. Zlde,at hand ikke ligesaavel havde
Florum, fom Paulum Diaconum, udi fît eller Bistop Absalons Bibllothek; thi da havde hand ikke faa stammeligen forglmtt og sprun
get over de Ciknbrers Udsart og Krig med Romerne, som hand har
giort. En Mcengde af efterfolgende og nyere Hiftoricis bestyrker ikke
Sagen om Longobardis ; og vare disse Hiftorici end hundrede gan
ge flere. Annii Viterbienfis Sigter beholde jo derfore ikke mere Cre
dit nu om Dage, alligevel de af saa mange got Folk bleve en Tiidlang
troede og bevidnede i alvorlige Skrifter. Hugonis Grotii Argumen
ter i hans Prolegomenis adHiftoriam Gothorum, Vandalor. & Longo
bardorum, i hvor stor Övei'Wt Horatius Blancus Romanus (i hans
Notis til den sidste edit. Pauli Diaconi, pag. 407.) end derudi har fun
det, frem for i Cluveri Critiqve, ere udi mine Tanker af liden Betydenhed; Og, sandt at sige, naar mand tager alle bemeldte store
Mands Skrifter tilsammen, bliver hans Prolegomena adHiftoriam
Gothorum det som gior ham mindst LEre hos retstaffne Kicrndcre.
In Summa, Longobarderne haver ingen Bchof at vise os, fra hvad
Land de reyste og fcrrdedes, i det flerde Seculo efter Christi Fodsel,
saatenge de Romerste og Grcekiste Skribentere kunde vise, hvor de
byggede og boede for og ey tenge efter Christi Fodsels Tider. Mand
vil sige: Kunde den Udfart of Scandinavien dog ikke vcrre passeret
tilforne, og vore Jyder og Vendelboer, (helst da Vinuli og Longo
bardi ere/ efterGrotii Formening, eet Folk/) have indtaget Longo
bardernes Land i Tydstland ved Mer-Soen/ og dermed antaget
Longobardernes Navn? Jeg bektender, at saadant kunde gandste
vel Vieret steet, og mange flere Ting/ som vi nu aldrig vide det ringe
ste af. Men een Ting fattes her, font er, hvormed stal saadant be
vises? Er det en alvorlig Mand tilladt at sige/ dette og dette
maae endeligen vcere steet i gamle Dage, fordi det siunes at
kunde vel vcere steet og er ey imod Fornufften, omendstiont flet
intet Beviis findes derpaa? Gaacr dette saaledes an i vores Studio,
at ftatuere ate poflibilia, eller hvilke mand vil deraf/ at vcere vera,
da bliver og hundrede Eventyrer og Romaner til gode Historier: ligeQq

som
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som den Fristender Cornelius Kempe, der forbedrede sit Lands. Hi
storie af Ariofto. Vores lcrrde Pontanus har vel vcerek saa godhrcrtig / at tage ombemceldte Skiel for fulde , og til sammes Bestyrkel
se anfort den urimelige Vise, eller Remse paa Vers , om Ebbe og
Aage De Hellede saa fro , r^zrden de for Hunger af Skaane
dro &c. der er dog neppe eldere end Seculum XVL og af nogle Be
dragere sammensmiddet paa Gulland , der var i de Tider et ordent
lig Verkstced af deflige Fabeler. Thi udi samme hiftoriaii Carmine,
som Pontanus vcerdiger at kalde det/ digtes der og saaledes om vore
Helte: „De flogum de Longobarder indum derüm Land, der blev
„ ikke levend einum eniste Mand/ saa lode de sig Longobarder kal„ turn „ &c. Sagen er,denne Digtere har varet forflagen og forsigtig
nok/ og belcenkt/ hvad ham kunde mode for Objection af Tacito,
Vellejo Paterculo &c. Men faa meget vidste vor Saxo Gramma
ticus tfh; ja end ey Paulus Warnefridi selv: Hvorsore og Grotius,
som her saae sig i Knibe/ haver ey vidst at redde ham og sig paa an
den Maade, end at vel flere Nationer/ end een/ kunde vcrret kaldet
Longobardi af deres lange Skcrgge. Korteligen, Longobarderne
have viffeligen vcrret en Tydss Nation; hvilket og Levningerne af
Sprogget i deres Love hver og een bevidne. Thi den Lighed i deres
Sprog med Danss, er ey anderledes end imellem det Saxisse og det
Dansse ; da derimod Hoved - Forssicellen imellem Longobardiss,
Saxiss/ og samtlige Tydsse Diale&er paa den ene Side, og det Dan
sse Tungemaal paa den anden Side/ er noksom kicendelig. Za, lige
som der ndi Saxernes Skikke og Scrdvamr var i gamle Dage megen
Overeensstemmelse med vores her i Danmark; saa var der og imel
lem Longobarderne, Saxernes Naboer paa hin Side/ og os, ikke en
ringe Lighed, af samme Aarsage: Saa at alle disse tre Naboe- Na
tioner have haft megct tilsirlles, i deres Lands-Regerings Maade,
deres Kriger/ og andre flere Indretninger. Hvoriblant ogsaa denne
har vcrret, til Hexenmnds > Standen horende. Her, var exerci
tus paa Tydss, OS Man, vir; LigesñÑ var det og iDanss: Hereman,
miles, i begge Sprogge, her i Danmark, og i Tydssland: Med
Saxerne kom samme Ord til Engelland, og med Longobarderne
kom det til Italien, De gamle Tydsse Evangelia, som mand kal-
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der Gothica, i Codice argenteo, overscette Legionem Luc.8. v. 30.
Harjis. &c. Ser Wachtcri Glosar, col. 709. in V. Her.

isSaaledes haaber jeg da at have opliuft Oprindelsen til vores
gamle Herremands Navn, og tillige forsvaret Aventini, Goldaíti,
Leibnitii, og fiere lcrrde Mcrnds Etymologie til samme Ord. Hvorncrst jeg med stor Laknernmelighed erkicender Len Hielp og BestyrkNiNg / (bill Muratorius med sin DiíTertation 0M Arimannis Mlg dertil
har gi ort; ihvorvel at Tingen end og tilforne har vcrret fast indgroet
Hos mig og troet/ mange Aar forend hans Antiqvitates Italicæ me
dii ævi udkomiue for Littse't. Ja hvo er vel den, som har lcrst med
Agtsoinhed vore Historier og Love/ der ikke vil give samme Mening
Bifald? Det dobbelte R motte vel ikke holde nogen derfra. Thi
hvem kand og forsikre / at den Tiid mand giorde de forste Afstrifter
af den Jydste Lovbog/ mand da ffrev Herreman/ og ikke snarere
Hereman, eller Hcrrenmn? Indtil Thord Degns Tiid/ (der afalle
Mcerker kiendes ac have levet under Kong Valdemar Christophersson,
og er langt fta ikke saa gammel/ som Sal.vob. Sperling har meent
i sine notis ad Tejlam. Abfal. p. 39?) ja indtil Bistop Knuds Tiid/ dkv tv
endnu hundrede Aar yngere/ kand mangen Forandring vcere kommen
i Copierne/ af Skrivernes Egen-Kloghed/ af Folkes vedtagne Vane,
af Sprogets udi visse Ord nu haardere nu blödere Udtale &c. Lige
dan er det jo gaaet med det Ord Herreffiold; som ey allene udi
Danste, men endogsaa i Tydste Boger/ her og der strives med dob
belt r. Herrschild/i stceden forHeer-Schild. Hvorved jeg ikke kand
bare mig, jo at hugse paa den latterlige Fortolkning/ der er falden den
ypperlige Ger./o. V0Ñ10 ind/ til det Ord Herpauke/ lib. 3. de Vitiis
Serm. cap. 22. p. 4S3. dñ hand striver! „Tympana ifta, ad modum
„ventris erant convexa. Vnde & Germanis videntur vocari
„Heer-baucken, hoc eft, Dominici ventres, qvia Principes ejusmodi
„tympanis delebantur. „ Men efter ald Billighed og Ret maae
mand holde de Tiders lrrde Mcrnd fligt og mere til gode; da de,
Qq 2
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formedelst deres stcrrke Studium i Grcekiste og Romerste Skrifter,
samt i mange Maader at facilitera Videnstaberne for os, havde saa
liden Tiid tilovers, til res barbaras & medii ævi, lingvasqve occi
dentalis Europæ at betragte. Matthias Martinius tvivlede endogsaa
paa, om den Derivation kunde staae fast med Heribanno, af Heer
exercitu, ogforeflog om det ey ligesaavel kunde vcere af Here, domi
nus, fordi mand lceser ide Longobardiste Love, Dominicum bannum
filvere. DkN famme Etymologie, Hereban, ñfHer, domino, hñvkr
en Frantzos, ved Navn Loquiile, paastaaet og med mange Ord for
klaret, soM Menage ñf hñNs Manufcript ÑNforer, in v. Arriereban.
Ja der haves endnu et andet Ord, som ogsaa i vores Jydste Lovbog
strives med dobbelt r. nemlig Herreverk: Thi saaledes findes det i
)e celdste trykte Editioner, og i mange celbereManuicriptis; I Bi
stop Knuds Latinste Overscrttelse staaer og lib. 2. c. 29. ,, Qvicunqve
„voluerit conqveri de Herreinerck.,, See. ZteM capp. 30.31.32. og
oftere. Men er dette Ord derfore ogsaa afHerre, Domino ? Langt
fra: Saaurimelig er velingen, at kalde dette dominorum opus,
fom er prædonum & latronum. Stammen er verb. Hería, vallare,
populari ; Dan. Herge. De Tydste have nu deraf verheren;
Hvorom videre kand lceses i yachters lcrrde Giojjario>
in ¥♦ Heren. col. 713.
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Saaledes som samme har varet for og efter den
Lalmarffe Union,
Med hosfoyetBeviis, at dette Rige aldrig har vcrrct Danmarkcs Krone incorporcret, som en Provinz,
Udaf den almindelige Staats-Ræts Grund-Setninger
ftemstilt

af
C. L. S.
§. r.
mcennernes Navn er i de midlere Tiders Historie saa beiendt/ at vel ikke lettelig nogen findes, der ikkessulde vide,
t dette stridbare Folk har fordum indlaget de mcrgtigste Beherffere af adffittige Europceiffe Kongeriger idel Frygt og
Forstrekkelse; Thi hvad ammianus marcellinus l.xxxl siger
om Alanis : Ut hominibus qvietis placidis otium eft voluptabile , ita illos
pericula juvant & bella ; dkt kñNd MÑN ligeledes sigt Mkd stvrste 9tæt
om disse Normcend, og giere det bevisligt for alle dem, som vilde
drage det i Tvivl, dermed, at man ferer dem til Gemyt, hvor forffrekkelige de have giort sig for de Franske og Tydffe Kongers, i sier ved
See Kanten boende Underfaater, saa ar man og idlant de almindeli
ge Lande Plager, om hvilkes Afvendelse man plcyer at bede Gud udi
Litaniet, har meldet om dem, og været vante til at sukke i alle Kir
ker t a furore Normannorum libera nos DOMINE ! Vel er jeg NU
ikke af den Mening, hvilken, foruden mange andre, joh. boterus
in Relation, de præcipuis Rebuspublicis, c. 3. 0g dkN lærde CLUVERIUS. LUL
Oq 5
German♦
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German, antiqvæ c. 41. sSM 0g des Añf stige ftf'GROTIO Vroleg. biflor. Goth.
Vandal. & Longobard, p. n. tgjMdNVks/ hñVt sñMtykt/ NtMlig flt flit

det, der om dige Normands Bedrifter hest og her udi Histo«
rieB-gerne/ árdeles de Franffes sq Tydskes / findes otttegnet,
stol præcife jîrwes pflfl de gamle ñorvaggers (a) feigning/
følgelig legges Norriges Kongerige privative (b), og med an
dre Mordiste Folkes Udclnkkelst/tü Beramme Ise, i det jeg meget
niere holder dec forat vcere en afgjort Sag, at fordum alle de Folk/
fom boede imod Norden / og (fom vi ville laane den Lale-MaaLe af de Tydske Skribenten/) paa hin Side af Elven/ of dem
tillegges det Almindelige Navn af Ndrmrrnd/ ligesom de i
gamle Dage af Latinerne ogGrcrkerneere kaldne Hyperborei (c).
Ligesom
(a) Hvorledes i de sildigere Tider af d-tteOrd er kommen det Navn Norvager og endelig paa
Tydst Norweger, Lat. Norvagi,Norvegi, eren Sag, sgm allerede af andre ertilstrekkeiigud,
fort, og kand derom cfterleoscs PHIL. CL. V VERIUS in Germania antiqya, L. III. c. 41. § 9.
PONTANUS in Cborograpbica Dani<t Dejcriptione f. 690. ¡lien allcrcitloftigst ñg VNlsiñUdigst
den afben Nordiste Historie hsy st meriterede lORFÆus in Hiß, Rer, Now. L.i. c. 7.
(b) Om man har mere Grund at sise Norvegia, (efter ben Tydste Mund Art Norwegen) eller
Norrigia, Norrig ? er et Sporrmaal, i hvilket vi ikke ville indlade os. Noget afdel,som der
om kand siges, 1)01' 5 to’SÆto'iinfavi i filie Notá ad ARIUM POLYHIS TOREM de Islandia,
p.5. not. g. Saa meget er vist/ ak de Norste, Norvegi, eller, som D UDO L. III. demorib. ¿r
ailis Normannor. f.rrÿ.ap. DU CHESNE Script. Rer. Normarme, falber teilt, Nortbguegigena, ogsaa noeones hos Skribenterne Norregani. Thi saaledes finder man hr s den Munk
, Florent?. üfWorchester, som har levet ved Enden af det xi. og Begyndelsen af det-M Seciilo,
at Kong Canutus M. har skrevet sig Regem totius Anglic, ¿7 Dammarcia ¿T NORREGANORUM, & partis Svemorum, saasom og detNñVN Ñorrcganortim flere gange forekommer hos
denne Skribent. Dog alligevel kand der endnu disputeres om denne Leese-Att, saasom den ey
findes hos andere Skribentere, der anfsresaavel dette, som andre af Caimti Documenter :
Idet mindste er det vist, at, om det paabe Tider hos Munkene og eenfoldige Kronekc-Skriveré
eller deres Copiister, ikke er holdet for en Eleganz, at forandre Ord efter deres Phantasie, de
dog ikke have giort sig nogen fierdeles Samvittighed over, ot de i stige Ting gave deres muntre
Imagination nogen Raaderum : De reneste Leges Cauuti M., som ere publicerede til Winton,
kunde d erudi tiene ostil et Vidnesbyrd ; Thi kaste viov i betMSto, hvilket WILKINS haras
COTTONS Biblioteqve ladet indrykke i sine Legibus Anglo-Saxonicis, saa mrvnes Canutus M.
sammesteds g.indste egentlig Norvegorum Rex, der dog i den Edition af disse Love hos BROMTON faites Rex Norviganorum, og dos LAMBARDUM in Archæommia, samt Spelman’
num T. i. Concilior. Rex Norwegienfium ; Til et vist Kiendetegn, at benne Forandring har sin
Oprindelse, ikke af det Kongelige Canjellie, men af Copiisterne.

(c) At de Nordiste Folk ogsaa kaldes Hyperborei af Skribenterne, er vel en Sandhed, hvilkenat
imodsige aldrig nogen, end ikke halvlwrd, er kommen i Sinde, og finde vi Vidnesbyrd derom
hos
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Ligesom og f uden at man antager denne Setning for sand og rigtig/
ve uendelige Conttadiétioner f der i dette Fald herske iblant Striben»
terne, aldrig kunde concilierez, (d) og, efter vort Skion/ siger
ALBERT. KRANZ1US hift. Dan. L.IV.c. 4. gandske ret: Poterat ex uno trium
Regnorum, (Daniæ, S ve ci æ &. Norvagiæ,) aut duobus,velforte tribus colleja
manus per maria perqve tittora digraffari,fed,avi vimpatiebantur,in commemora
tione rerum non difcernere poterant,unde navigarint,qvod omnes ab Aqvilone ve
nientes fine difcrimine Normannos vocitent: D0g tt'Skt jkg gand^e sikker,

at
hos PLINIUM, L1V. c. 11. .3.17. PTOLOMÆUM, Tab. I- MARCIANUM CAPELLAM
L Vi. P.14.Ï, vqSOLINUM c. 16. Men ai de deraf stulde bave dette NavN/ sordi de ere
meget cediere og ypperligere, end andre Lslk, havde den la-rde Verden aldrig vidst, dersom
ikke den store Dromme-Mester og lerde Phantasi OLAUS RUBBER tn fin Atlantic, ta. c.9.
f\<d- havde vsttet indbilde sig 0^ andre, at dette Oe d havde sin ftrsteUdspring af Sverrig, og
ssa! vivre kommen af det Svenske Ord yfwar, yftrborne, derbemeerker bsybaarne, excel
lo joco editos, cretos 1 anguín e illuftri ; thi ved stige ciitliuñañiste Etymologiers Opreigneîsê
maa man billig i Forvenen raabe til en oprigtig Laser:
Speñattim (auditum) 'admisfi rifum teneatis amici •

Omendffiont t’.u Herodotus i det ovrige ikke er tilfreds dermed, VM man med Strabone L. 1. Gtograph. »tibi iret, aide Folk, der boe iñngst imod Norden, kaldes Hyperborei, idet han L.
IV. striver : qvodflqvi Junt .Hyperborei, (Superaqvilonares,) grunt & alii Hypernotii, (Superauftrales,))aa crtog denne Ordets natlirliñeog eenfoldige Derivation,ester andreLcrrbes al'
mindelige Biefald, langt mere antagelig, end btn RudbekijTt Etymologie.

(d) Thi saaledes tilstaaervores ypperlige Hiftorkus ioh. Isaac, pontanusí sin bifl. r,t.
Demie. L. 1V. .f.92, ikke Utydelig, 0g THIETHULDI in Annal. Francor ad a. 777,7^9,7j>2<
&7S9. Vidnesbyrd bàftcr det fulkonrmen, at North »dl dict'Nortlendi, s,m de kaldes ab
EGOLISMENSl MONACHO in vita Caroli M. p. 244. ¿7 2/5. apud Pitboewn, ADONE
VIENNENSI in Chronico at. 6. 0.-96. vg SIGEBERTO GEMBLACENSI a. 7.so soM

’

dog efter adflillige irovcvrdige Skribenters n «riñere Beviis, i sirr den ide gamle Tydffe Geo.
graphie VclforfarneViitenbergiste Erosefforis JACOB CARL SPENERS in Notitia Germama Media c.iv. p.402, uimodsigelig have vcvret Tydffe, ogJndbyagereaf det gamle Nord'
alvingen, eller nu mrendeHolsteen, hos Historie Skriverne ere kaldede Normanni, enten atiamme, som i Almindelighed alle Sachser, efter MUNSTERI Vidnesbyrd, L. nr, Cosmvgratb
f
M-^7a
eller og, at det, som sagt er, harvceret etalmindeltgt Navn for alle Drotffe Folk. Oghvemerdetikkebekiendt, atdetteNavn barstrakrsi«
end og til Rufferne, fornemme! ig da for rum Tiid .siden I vams Herzholmius i hans lille Verk,
som han har inkuberet de prac ellentia Dania & Norvegia, c. III. tit. g. jkkèhar forlangt at
negte det; Tbi endfiiont der ikke staar et Bogstav, derom hos den Cvrbeyiffe Mnrik vvitîàdum, paa hvilken han beraàr sig, hvormed dette kunde brviises, og man folgelia deraf seer,
at denneairlige Mandcttcrer en Auétorem, den hanikke bar givet fia-den Umage at ovknñe oa
eftersee: stakånd ma»dog gotgisxe det med LU1TPRANDIL.i, c.3. og L. v. c.¿. fami
REINECCII adPeétam Saxon. Anonym. L. 11. p. Ag siere-aodres Våsbyrd. Hvorved
den lande Herr SCHOETGEN » siste Originibus Rufim Kñ. /
«ksteget -vel bemerrker:

Patere hine, Germanos, qvllnisRujfi tunc pavum cogniti erant, ex Aqyilom illos derivaffe, qui
tamen ab Oriente venerant,
1
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at i hvor ftor end den Confuñon kand vcrre som find, s iblant Histo
rie-Skriverne i Henseende til dette Navn, (e) saa kand det dog alli
gevel aldrig med dygtige Grunde groves beviieligt, at ikke en stor
Deel af de om Normsndenes over de af dem betvungene
fremmede Folk antegnede øeycvvtnt>tngev/1 alle Maader,
ligesaavel bør rtlstnves de af Norge ndgangne &/«■, fom
de Danste og Svenffe; (f) Og i denne Mening trsster jeg nug
til
(e) Det er meget forunderligt, hvorledes Skribenterne kmodsige hinanden, hvad Normamdenes
Frdernclaud anlangrr, kiste vi voreSyen ikkun paa.nogle faae af dem, saa finde vi strap
en Marngde af ContraJiélioner ; Thi saalebcs foregives pofitive f. E. f Chronico Cariants L. V.
f. m. sor. at Norge er de Nordmands Fard raeland der have satFrankekige og Brittannien i
saadan Frygt oa Skr«k; derimod erdenne samme Sandhed hoS bemeldte Aiàrem L. IV". f.
53$. sat paa Skru r, naardct h der: Exiflimo Normannos vel partern eJfeDanorum, Cimbri,
am Cherfonefum incolentium, eam fcilicet, qva altius in Boream fummota c(i, vel qvos hodie
Norvesos vocant, nomine a Svedis dipindo, a fedibus alsioribus in Septentrionem longius por
reáis. Skiont derfor ADAMUS BREMENSIS biflor. Ecclef. L. II. e. 43. oq ALBER TUS
STADENSIS ad. A. $>.3-4,o' K.1-9. ib'.anr de gamle, men iblant de nyere Munften« javn iq i
hans Cosmographia udtrykkelig har diftingueret NormKnnerne fra de Danffe, fom f. E. L. IV.
r. 24 f. 98s. |m kand dog dette ligesàa lidet givre deDanste 9Srm af denne Benarvnelse tv vi«
agtig, son:detkandskade deNorske, naarnest btniilbteADAMUS BREMENSIS L.i c.40.
¿7L.I I. c. 9. ester, iblantde nyere, AVENTINUS L. IV. Annal. Bojor. p. ni. 480. edit.de
A. IÍ27. CONRINGIUS i hans Examine Rerumpa blicurum totius orbis, som »di hans af
HerrHof-Raad GOEBEL ederte Operum T. 1V.er indrykt, f. 102. og hans stilige Compila
tor CHRISTIAN FUNCCtUS l.c. p.i. c. 1. qv. i¡r. med de Norskes Ubelutkeise viste givre

bare Danffe og Svenffe af Normñnuerne.

(f) Dette er en af de trovaerdigstc Hiftoricis fast over alt vedtage« Meening, hvilken allerede al.
BERTUS KRANZIUS in Defcript. Dania L.IV. c. s4. og in Prologo ¿7 L. II. c. 1. defeript.
Norvegia, saa og FONTANUS i dcu hans Hiftoriæ Rerum Danicarum hosfvykde Defcriptione Chorographica Dania f. 691, THORMODUS TORFÆUS in bißor. Rer. Norvegic. P. I.
L. I. c. 8. MUNSTERÙS in Cosmographia LII. c. 16. f. m. 8?. JACOB SCHÖPFER in
biflor. Germania f. 133. BOXHORNIUSz"» hifl. univerf. p. 474. 0g p. roro, titloftlgcrc ha
ve udfort, og til Deels med mangfoldige af andre Skridentere lamlede Vidnesbyrd overflodig
have bestyrket. Endffiont vi derfor finde hos Geographum Ravennatenfem, MIN JACOB GRONOVIU8 har Udgivet, L.I. §.l. at ha« anviser Normannerne deres Fode-Stavn i Danmark,
og L.111. c. II. meget eftertrykkelig figer : qvarta ut hora nodis Nordmannorum efl patria, qva
67 DANIA ab antiqvis dicitur, cujus ad frontem Albes vel patria Albis (Transal bingia vel
Nordalbingia) Mamingia (Mohrland, Marschland, som den Hoy beromte Herr Hof-Canzler
von WESTPHALEN i hans magrisse Prafation ad T.I. Monument, inédit. Rer. Cimbr.
f. 41. litt. V- soi mccner,) certiffime antiqvitus dicebatur, ittqva Albis patr a per multos an
nos Francorum linea remorata efl, if adfrontem ejusdem AlbisDNTIK MINOR dicitur, &
qva bine fuper exaltata efl, MAGNA ET SPATIOSA DATIA dicituri ester 0g EGINHARDUS ikkun allene synes at belegqtdr Danffe og Svendffe med Normaendenes Navn: sag
har dog ADAMUS BREMENSIS, der vel er en yngere, men dog alligevel en ridi de Nordiste
Sager meereforfarea Sknbent, gandste ret, naar han l. e. L. i. c.ij. setter til, at dette Navn
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til at forsvare, at hvad de Lauerbcrr-Cranze angaaer, hvilke de ved de
res lykkelige Soe-Roverier os Expedition^ uden for deres Fcrderneland
har strakt fig til de Dansse, og alle deFolk, der koepaa hin Side afDanmark; Nam Dani,
siger han, &cateri,qvi trans Daniam fimt populi, ab hifforicis Francorum omnes Nordtnanni
vocantur.
Oa med denne billigmeffige Hypothefis Antagelse maa man i sårr tefe dudonem de Adis & moribus Normannoruw. Fordi, da det ellers sones, at denne Skribent ret
har giort sig Umage for at betage de Norske og anvre Nordiste Folk den 2Lre at have
Deel udi NormcendenesBedrister i Fran krige, og at tilegne samme de Danste alleene ;
Saa har han dog ikke kundet tage sig saa vel i Agt, at han jo selv har imodsagt dette sit Prejudi
cio; Thi saaledes forestiller han osf. E. Lin. f 131. en fornemme Tydsk Herre, der siden i
Rouens Beleyring satte Livet til, og ellers af ham kaldes Nepos Regis Ottonis M. talende, ak
han udtrykkelige» distinguerer NokMtrndene fra de Danske, naar han siger: Contra Dacos &
Alanos, Gotbosqye ¿7Húngaros fape dimicavi, verum contra Normannos ntimqvam certamen inii. Di ville udteigne vs af denne Skribest nogle heel merkvm'dige Steder, hvor Nor,
marndene politivekaldes Dansse: Saaledes forsikrer han f.E. atNormcrndene, der under de
res Anfsrer Hasting holdte ilde huus i Frankrige og Italien, have v«rct Dansse, L. 1. f.63.
og deselv kalde sig, i deres tilBissope» og Folket i P.»»»holdene Tale,Dansse: Dacos, forte
Dada expulfos, i. c. f. 64. Saaledes kaldes Normerndenes store Anferere Rollo ofte af ham,
enDanss, f.E. L.iii. f. 120. nr.ni. og om hans Fader heder det, c. 11. f.70. at han har
varet en riig Herre, qviDhcia Regnumfere ttmverfunt paffedit: Hans egne Gesandter, som
han effacdiaede til den Engelsse Kenge, kalde ha NI f- 75. Ducem Dacorum fortiffimum, og be
klage sig, qvodinjuria Dada pulfi fint, og Kongen svarer dem derpaa : Ñufla 'tellus effert vi
ros magis qvani Dacia precipuos, armisqve flrenae e dodos. Da Rollo siden kom til Soe-Kanen as Neuñri n, gik forb mrvnte Hasting ham i Mode, og tilspnrte ham paa Danss, {Dadfca lingua,') ho harrvarl og hvad for et Folk han commandertei Dade under Rollonis AnfsrseUtaaendeNvrmirnd svarede: Dad fumus, Dada advedi huc, f-fi. hvilket Svar bevargebe Indbyggernri Neustrien at sige t-I Hasting vghansF-lk, fordi de, som vi kort tilforne ha
ve hort, ligeledes havde udgivet sig for Danste : Vos ex illorum gente effis, vos artem praliandi
more Dacorum non ignoratis, f. 77.
Ligeledes kaldes fifre» Hertug Vilhelm, med Tilnavn
de longa Spada, tienne Rollonis Son, Dux Dacorum as ham, L UI. fff 2, og Magnaterne
iblantNormarndene hede Principes Dacorum f. 93. sassom og Grev Bernhard, een offre for
nemmeste iblant frem, kaldes Miles Dadgena, f 9p. ¿X96. Disse Normarnd tale p. 92. samle
des til ncstbemcldte Hertug Vilhelm : Cum patre Tuo, olímRoflone, Dada exterminati &c.
Og Normarndene, da de vare bleven misfornoyede med ham, sige f. 96. til ham : Navigio Da
dam, noftræ nativitatis terram, repetemus. Paa dette selvsamme Fundamnt gfoet’ DUDO Her
tug Rollonem ud for en n«r Glargt (consanguineum) af den Dansse Konge Harald, f -rî». Z2$.
øgTetboldus, ester at hand var falden fra Hertug Richarde I. og til den Fransse Kongers Par
thi, siger/l 142. at Rollo med sine Dansse (adfeita Dadgena gentildate) havde anfaldetKong
Carls Rige. Ja, fra Hertug Richard, efter hans forste Gemahlindes, der var Hugonis Capeti
Daater, D-d, gtftebe sig med en adelig Dame af DanssBlod, saa heder det f. 151. at NorMLndrne havde gledet sig derover, efterdi de nu kunde haabe, at deres tilkommende i Vente
havende Lands,Arv.ng udstammede paaFeederne-og Moderne-Side af DaussBlod : at pa
tre matreqve Dadgena hæres eorum terra nafcatwr. Hertug Richard overgav Ogfflfl si» ©S«
Vilhelm de loilga 8pada til een af sine fornemmeste Generaler, ved Navn Bodo, for at opdra,
ge ham, pa<r det ban kunde tere det Danste Sprog, følgelig, f»ni IHLHELMUS Gerne
„
ticen’
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land have forhvervet/ kunde man med Rette endnu meget diiputere,
om de tillige med andre gode Egenffaber, hvilke her og der af Skri
benterne tillegges Normcrndene, (g) snarere burde tilegnes
den Dansse, end deres Nation/ (h) og af en yparthiist Dom
mere
ticenfis Monachus, biflor. Normannor. L. III. c. g.f 2.37. ap. DU CHESNE siger, vcrre i
Stand til at tale med sine Undrrsaatter i deres Moders Maal, ut fuis fåret aperte då
re refponfa. Og da allcreede mange Aar vare forlsbne, efter at den anseelige Fransse Provinz
Neustrien var Gamlingerne frataget, og af Normcrndene dragt under Aaget, talede man end'
da Danst, (Datifca linguaf) i Bayeux, een af de fornemmeste Stieder i dette Land, som atter
dudo L. ni. f. ui. beretter os.
Vilde nu nogen sporge mig paa min Samvittighed, om
jeg-vedsaadan en anseelig Ntøngde afBeviisninger, ikke seer mig nodsaget til at troe, aeNormcrndenr egentlig og pracife ere Dansie ? Da svarer jeg med et kort og cathcgorifi 17 e y ! Thi
da alle disse Argumenter komme ikkun fra een erneste Mand, saa udgiore de allesammen, om
man fluide legze dem paa én uparthikfl Vargtssaal, ikke meere, end et reneste Didneebyi d. Nu
er det jo bos alle, saa vel Historie-Skrivere som R-rttens Støvere, en afgiort Sag, at eet Vidne
er ingen Vidne, folgelig beroer dudonis Udstgende paa svage Fodder. Men vil man ind
vende, at denne Skribent har jo kundet tøre sit Udsigendes Vished af dem, hvis Foråre eller
Forfoedre selv have vieret med i Rollonis Tog ; da svarer jeg derpaa, at jeg derom vel ey barrer
mindste Tvivl, men er dog ey forsikkret om, at hand rettelig har fattet de Fortøllelser, som ha«
har hort af disse Folk, og ikke meget meere corrumperet Dem af Uvidenhed i de Nordiste Rigers
Geographie, (thi at han fluide have giort det af Ondssab eller med Forset, troer jeg aldeles ik
ke.) Nemligde midiere Tiders Skribentere have, formedelst den liden Knndstab de havde
em det saa kaldede Scandinavian, bildet sig ind, at under dette Navn forstodes ikkun eet Rige
eg eet Folk : Da de nu have tøst meere om de Danste, end om de andere Indbyggere i dette
Land, have de let kunde fatte den Tanke, at de vare den reneste Ration, der beboede dette
Land, og at f. E. de Navne af Norske, eller Svenffe ikke have vceret andet end Svabers,Sachsers eller Bayrers Navne i Hensigt til de TydstcS almindelige Navn. At jeg i denne Gisning er
ikke viget meget langt fra Sandheden, stal den in nota Uib Utt.h.anfsrte locus af Genealogía
Ducum Northmannorum giore Meere klart.

(g) Naar det ogsaa hedrr hos meer berorte DUDONEM L m. f. /i$. atNvrimrndene ere tør
deles kloge : Majoris confia, qviim cetera gentes, fint Northmanni; saa küNd de Nvrfle ligefaa lidet tilegne sig denne Bersmmelse alleenessom den af den Engelske Konge dem tillagteRoss:
Mulla teIlus effert viros magis, qvam Dacia,precipuos, armisqve flrenue edoElos, foilUlKt de
indfsdte Dañsse allerne tilgode; Thi at han her egentlig navngav de Danste, kom deraf, for
di han holdt de hos ham ankommende Normarnd fornemmelig for Danfle, og saaledes per Sy.
eecdochen, tøm man kalder det i Rhetorica,ftør taget en Part for det heele. Noget noyerr bit#
Der denne Sag udtrykt t Excerptis Annal, in Monafierio Fuldenfi fcriptor/m, f. ,8. ap. DU
CHESNE, hvor det heder : Erat gens fartifima inter Normannos Danorum, qva numqvam
antea in aliqvamunitione capta ¿Ffiperata auditur ; Thi hvis alle Skribentere bestandig saa
ledes havde talet, saa vidste man, hvor meget de Danske alleene kunde tilegne siq af flige BerommelsesTaler, og hvor meget deraf der kom til Deeling imellem dem og deres Naboer.
(à) Tbi tøfl heder det, f. E. in Genealogia Ducum Northmannorum, hvilken ANDREAS DU
..... CHESNE har pudliceretafeNgflMMel Codice manufcripto og indlemmet j sine ScrtptorihusRer.
Normannicar.f.ui.

Anno Dominica incarnationis 8$å. regnante Francorum Rege Carolo,
qyi
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mere trlkrendes. Dog fom jeg troer, at Sagen er af den Beskaf
fenhed/ at begge Nationer/ efter at de af den Christelige Religion have
lcert meere at stamme sig ved deres Forftedres Foretagender/ end at
rose sig deraf, t Mindelighed stal forlige sig med hinanden derom, ja
endog gierne kunde tilstade/ dersom man/ efter nogle Lardes MeeRr 2
ning,
qvi flmplex appellatus eft, pyrata Danorum ex infula Scanzia, qya Nortbvega dicitur, egrejf.,
cum in Francia multa gejfijfent pralia, Regnumqve devaftajfent, Carolus pradiitus, acceptis
objidibus,eis Neuflriam tradidit, qvam abipfo tempore vocarunt Nortbmanniam, eo, qvod ab
ipfls, qvi ex Nortbvega venerant, pojfiJfa erat, og Gejla Normannorum ante RoUonem Du
cem, fem vi iligemaade antreffr hos du chesne, sige os f. 7. det samme: Carolus Sim
plex Redoni (Ro lio ni) Neußriam tradidit, qvam Nortbmanniam Northmanni vocaverunt,
eoqvodde Northvegaegreffieffent. Naar derfor IVAR HERZHOLMIUS i hans foihkN bi«
ißl'ie [¡eet Berk de pracellentia Regni Dania& Norvegiæ, c. III. tit, 8. foreaiver: Danis
pracipue adferibendum ejfe nomen Normannicum non folum de jureJitus, fed Jyde caufa faéti
neminem denegaturum, nifi ajfeilibus occæcatum libidinem fuam conftituerit titulum juris,

saa ved jeg i Sandhed intet andet at sige imod et saa dristigt og »sandfærdigt foregir ende, end at
dersindes et Slazs lærde Mænd,hvilke asKiærlighed til deres Fæderneland falde nesten til fam«
me Daarlighed, som man maabelcehos de fleeste Haandvcrksfolk, hvoraf en hver, fordi hans
krokån stal være stiftet i Paradiis, bemoyer sig at disputere andre deres Mides TEre og a tt«
dreFordeele; oa iblanr disse latterlige Patrioter diftinguerer den ærligeIvarus Heraholmius sig,
som en ftella prim® magnitudinis. Thi ville vi alle!:e betragte de Grunde han har ti! flige med
al Historist Sandhed stridige Drømme, da er alt det, sotn han siger os, mera petitio principii,
og, for at give Sagen paa det allerleinfcrldigste, saa siger den gode Mand med mange Ord min,
dre end intet. Qvotqvot enim fuerint monumenta, siger han stemdeles, qvi caufam rei àfpe.
xerint, Danis boc ex folido concedant, idqve eo, qvod Dani Principes rerum geftarum exti.
terunt omnium, qva Jive in Anglia, five in Germania, Jive in Gallia, ubi maxume Normanni
cum nomen invalefeere caperat, ailafunt. Og dernest Punctum ! MkN jeg maattk gierne vst

de, afhvad Aarsag man stal troe herzholmio paa hans bare Ord, uden at see noget nær«
mere Beviis, at de Danske i alle Normændenes Angs-Toge have vettetcommanderende
Hövedsmcend og de ypperste Anførere? CVSPINIANUS de Cafarib. atqve Imperatoribt
Roman, f 29?. BECMANNUS in bift. Orbis terrar. Geograph.&civili P. Il, e. 5. p. 619
og nogle andre Nyere Tydste Skribenter« ere mig vel meget vel bekiendte, der sige lige det sam!
me ; men deres Vidnesbyrd kand intet hielpe herzholmio ; thi t gamle Sager bruger ma«
gamle Vidner ; og dets uden holder man en Fremmed meget tilgode, hvilket man ey lader paffcre for en Ind fod i hans Fædernelands Historie. Lad da være, at JOH. CLUVERUS in epitome biflor, totius mundi p. 412, striver om de Danste, qvodNormannorum preecipui fue.
tint : Lad dem as HENRICO KIPPINGIO in Recenf biflor. unite-, f. p. 427, kaldes progeni
tores Normannorum, saa vinder man dog dermed intet videre, end at de Vildfarendes Tal bli«
ver forøget. Det glor mig ont for den reneste REINER, reneccio, at jeg maa sette ham
med t denne Classe ; Thi denne lærde Mand havde virkelig læst alt for meget, at man stulde ha
ve tænkt ham til, at han ligeledes i dette Stykke stulde forløb? sig, og dog alligevel gior han dek
i hans til Kong Chriftianum IV. stilede Dedication for den anden Part af hans Hiftoria Julia,
og det med saadan Jver og Alvorlighed, at han legger eginhardo det til Last, at han ikke
har tilstrevet de Normænds Navn bar og alleene de Danste; og udelukt derfra alle andre imod
Norden boende Folk. Dog kand maastee derimod indvendes, at det er steet i en Dedication,
hvor man »å captandam benevolentiam, ffttver meget, bet ikke præcist er Sandhed.
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nmg/ vilde befale Dem at deele Mren af dette scelles Navn mei s ve
vis, en ved Mer- Soen boende Tydff Nation, G) (i sier hvis det er
fandt, hvad noale gamle Skribentere foregive, nemlig, at disseDd
efter anden af de Nordiste Lande uddragne talrige Colomer
bcere
(1) At Svaberne ogsaa ere blevne regnede iblant Normændene, eren «negtelig Sandhed. Ubi
Geflis Dominorum Ambazienfium ab incerto Auflove fcriptis,tyWQfBU CHESNE hor excer
peret noget i hans Scriptoribus Rerum Normannicarum, heder Wf- 24. Tempore Caroli
Calvi-, Francorum Regit, Dani, SVECI, quos Tbeotifci lingua fuá NORMANN, id efl A(mimares homines vocant, nunc in ripas Ligeris, nunc Seqyana, urbes valantes inveheban
tur.
Den fot de Tydste Rigs Sager fordum vel mereterede Spcyeriffe Syndicus Chri

ikke aldeles Uret, naar han i hans stionne Dog, hvorud: matt
finder langtmeere, end ssm Titelen lover, jeg meener i hans SpeyeristeLr^iike L. i. c. iz.
holder Norm-rrrdene og Svaberne for eer Folk ; Men derudi tager deune vei belaste Mand
Feyl, at han, som det synes, indbi der sig, i.) at Normændenes Navn egentlig har tilkommet
Svaberne, da dog, (hvis man ikke med ren lærde cluverio L. in. Germ, antiqvæ c. 24.
vil letsindig troe, at alt hvad der har boetiBIegind, Skaane,Halkand,Sverrig, Norge og faa
videre, har varret Inter Svaber) saa mange andre Folk, fom vi allerede have sagt, have dette
Navn tilfælleds; 2.) Tag?r lehmann Feil derudi, at han bestikket det nu renende Thyrim
gen og Meissen til Svabernes Boligs Sted, da dog, (rndffisnt vi iike kunde overtale os til at
bifalde forbemeldte Cluverio, eller IN ed 01. AO RUDBEK T. I. Attland. c. 24. 4. p 612.
at ssge Suevos i den Svenstk Provinz Smaland,) detncppe ksnb nagtes, at ikke enDeel af
dette store og mægtige Folk, hvilket, forend det tillige med Vandalerne ansalt der Romerske
gesProvinzer, i Særdclcrhcd Spanien og Africa, hare boet langs red Hsier-Ssen, fem og
<if samme har bekommet det Navn mare Suevicum, har fat sig ned i det gamle Cimbrien og Hol,
sieen, og i fær har havt sin Bopæl ved Slie-Floden i det Laudstab Angeln, faafom deraf kommer
det Navn Anqel-Sraber, og faavcl AUCTOR ANONYMUS in libello de Suevorum Origi
ne ap. god ast. Script. Rer. Svevic. p. if. anviser dem deres Boliger imod Norden, fom TA
CITUS demorib. German. c. 40. 0$ STRABO Geogr. L. 7. udgiver Anglos pgSuevos før eet
Folk, af hvilke Eigne i Cimbrien og Holsteen, dersom man kand lide pan bemeldte auctor
ANONYMUS ap. GOLDASTUM alierssist i det 6. Seculo maa være kommen en Colonie
til Thyringen: (bi p.iy. fortæller han, at det stal være steet i den Krig imellem den Frankiffe
^onge Theodorico, og denThyringisse Konge Jarminfrid, som man gemcenligen henreigner
til Aaret524. 3 ) Farer LEHMANNvild dern'i, at han mecner, at den tappere Marabodus,
som fordum har stoffet de Romere saa meget at bestille, har været de Svabers H oved og Anforerr, da det dog meget meere har været Marcomanni, fom denne bervmmelige Fcldhcrre har
commanderet imod de Romere ; hvilket dog noyere her at undersøge vilde blive alt for vitlsstigt.
Dette er endnu nyttigt et berore til vores Syemerke, at, ester den vedtagne hypothefin, a ‘ Sva.
berne have væretNormænd, ingen tor forundre sig over, hvorforeCanutus M ester INGULEI
og WILIAMI MALMESBURIÈNSIS Vidnesbyrd, in sin Titel har kaldet sig: Rex partis
Svavorum eller Swavorum. Mm allermindst tor man indbilde sig af denne Tii I at ville bevise
det Kongerige Sverrigs Undertvingelse. Thi stephanius og pont anus bemoye.sig
forgieves, naar de foregive, at i det Ord Suavorum, eller, som den Munk Florenz fro Moi chester, t den forhen Itu. b. berørte Kong CanutiM. £ííeL fïnocr, Suanorum, ffa! være bègaaet
en Forseelse af Copiisten, der har ffrevet det af, og sat Suavorum, i Staden for at der ffulde
settcs Suecorum ; i detjo, dersom man agter en critiff Emendation nodig paa dette Sted, lige
saa læt af Sømrum ved tvende Bogstavers Omffiftelse, kunde læses Suevorum, fom Suestoph. LEHMANN fooralffaa

eorum.
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bate Stone om be garnie Normands store Løsagtighed og
palygamie, (k) kunde man endnu paa saadan Maade ved en faa
villig Gondefcendenz meget let befrie dem fra en deres Navn ved
hængende Skamsiek. Saa vil jeg fette til Side alle de herved fore
kommende Tvivlsmaale og Knuder, og heller umage mig for at afgisre, efter den liden Formue, jeg besidder til at decidere flig en Controvers, en anden i begge Nationers Historie forekommende Tvistig
hed, der, efter min ringe Indsigt, er af sierre Betydenhed, og med
Rette fortiener noyere at underssges. Vi lase nemlig nesten over
alt hos de nyere, faavel Danffe fom udenlandske, Skribentere, oXan.
1536. Zxongeviget Norge, som i det mindste indtil den Did
havde varet et frit, og ingen anden end Gud allene underka
stet, men ellers med Danmark confædereret Rige, paa Herre
dagen i Ri^benhavn, formedelst der Danffe Rigens Raads
Slutning til evig Did er bleven incorxoreret under Danmarks
Erone: Og af tienne Tradition er det siden kommen, at de fleerste,
ikke allene fremmede, men og indenlandffe Larde er falden paa den
befynderligr Tanke og Indbildning, i deres Skrifter uden Undseelse at
udgive Norge for en Provinz af Danmarks Rige : Ja conringius
in Defiriptione Danite T. IV. Opp. ex edit. DN. GOEBELII f 393. hñt UNdkrstaaet sig, til den Danffe Nations ikke ringe Ulempe, at tilffrive sam
me denUretfardighed, at man har sat Norge r en bedrøvelig
Doldoms-Stand; Regnum Norvegiæ 3 siger hand, a Danis in firvi
nitem ¿r folitudinern fuit redattum. Hvormed videre f 39?. kand confére
rez, hvor det heder: Norvegi hodie plane funt effæminati, non qvidem vitio
natum, fed qvodDani, qvi ipfis per CC. annos imperarunt, dederunt operam, ut
illos redderent effeminatos, ut illis eo melius imperent -, ferviliter enim habiti
funt, & adhuc habentur (i). Saa lidet som jtg derfor er vidende, at no-
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gen

(k) ILe namqve gentes petulanti nimium luxu exardefcent es, fœminasqve qvam plurimas fingu
iari turpitudine fiuprantes commifcendo, illinc foboles innumeras ob ¡cama illiciti connubii commifiione patrando generan f & fic concretis humana connubii fiupr five copula plurimis Dacigenarum pubium turmis bellorum incendia inter fie ¿fin patres & avunculos freqventer pa
rant, W DUDONIS
L. I. de morib, ¿f atfis Normannor. f 62 ¿F L. II. f. 69. ap*
DU CHESNE, fjtøilfrø Osi Vv ILHELMUS Gemmetlcenfis monachus, hifioi\ Normannorutn
Lw II. c, 4. f. 2d8. apud eundem DUCHESNÍUM herudi f-lger.

(!) Osi /400. heder dekendnu Meere exprès iiv fios CONRINGIUM diti. T.IV. Certum efl,
qvodnon amplius fit fingularis respublica Regnum Norvégien h. gtdet er en ñfgiortSñg,

ftt
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gen i de noble Norstes Navn hidindtil har imodsagt dette urimelige
og «sandfærdige Foregivende/ saa vigtig og værdig si-nes mig den Sag
at være/ at den efter Naturens og Folke Rettens Grund-Regler, af
hvilke den allene kand forklares og decideres, famt ex retro a&is
monumentis hiftoricis burde efterforstes og oplyses. Lykken har ved
Fedselen ikke været mig faa gunstig / at teg som en Spiire tor regne
mig enten til den eene eller anden af disse i Sandhed ædle Rationer ;
men den guddommelige Forsi)«/ der uden min Tanke og Forventning
har underlagt mig/ soin en Udlænding, vores Stormægtigste Mo
narchs, der med lige uomstrænket Magt herster over begge Riger, hans
helligede Scepter/ forbinder mig til at onste enhver af dem fra Kon
gernes Konge al Lykke og Velsignelse paa Jorden. Som dcrfore disse
Lineer ere udflodne af et fra al Partiisthed frit Sindelav / faa lever jeg
blot af den Aarfag i det sikkre Haab/ at hvis jeg med mine forebragte
Grunde ey stalde være saa lykkelig, at give fuldkommen Oplysning
om en saa vigtig Sag, eller tilfnlde at kunde oploft den, jeg dog af
begge Nationer stal erholde det Skudsmaal, at et for deres åre op«
rigtigt Hierte og Kierligheden til Sandhed har overalt fort Pennen.

§.2. Til»tvkorge ikke miereubgtÿteii feer og independent Staat : Men gíór det ikke det met»
Dkñ
GenevijTt Profeílor PHILIPP ANDREAS OLDENBURGER har gandste iff-' indseet Statum,
eontroverfix, naar han Í fin Edition af betint Thefauro Rerumpnblicarum p. 160. fettn til teil
oven t Texten stagende locum, at man med Fliib bar giort de Norfte feige og qvmdag«
tige for at bringe dem desto lettere under Danmark» Aag, denne meget latterlig«
Forklaring: hoc effe intelligendum de Statu Regni ante Friderici III. tempora : Og kort der«
tsier, nemlig p. 166. lader han disse Ord : Cum ante bacNorvagia paris ejfet Ubertatis ¿T ju
ris cum Danist bi paudatim omnem putejlatem adJ'e jolos traxerunt, ¡El11 C Ilt CU al Cenfur, da
dog om det, at Norge er blcven en Danst Provinz, intet kunde siges tydeligere, end dei LON.
RING i det efterfolsendemelder, naar han striver : bine tandem tota Ñorvegiafait fid> fer-

te, saa feiger sa nødvendig, at det er en mcd Danmark incosporeret ptovínj.

vittitem Dasiorum re daila. Inter Regem vero Danla ¿T ejus Proceres de Regno Ñorvegia non
convenit.
Ñam Reges prceten dunt jus bareditarium inÑorvegiam, contra Optimates dixe
runt, Norvégien» adje pertinere.
Og derudi befiaaer Knudn; Thi er dette sandt, fa a er

Norge det Danste Rigcs Provinz : Der havde Oldenburger NN skullet bevise sin Skarpsindig«
hed ; Men da det kom dertil, var hanikke hjemme. Og dog alligevel har denne Mand fordri
stet sig til at dedicere en med faa mange Usandheder opfyldt Bog til trende da levende Danske
Ministrer, nemlig til Statholderen i Holsteen, Detlev, Greve af Ranzau, den Danske Gesandte
vådet Franste Hof, c;hriftian, @«o( af Ranzau, og Store-Canzelern, Peder, Greve afOrif*
sinfeld.
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Tilstanden, udi hvilken Norge har befundet fig ide celdre Tider,
staaer med denne vores Afhandling ikke i nogen videre Forbindelse,
og ville vi derfore paa ncrrvcerende Tiid ikke lcenge opholde os med at
fortcelle samme, saa og lade de Sporsmaale ubesvarede : Hvilket der
af begge Kongeriger, Danmark eller Norge, er det äste ?
Hvilker af begge først har undertvunget det andet? (m) og
med hvad Ret hver af dem har ført ^riig ? (n) Thi som Ti
dens Lcengde i Almindelighed forandrer alle Ting, og det er Guds For
syn en let Sagat giere et Folk, der tilforn har Vieret Hovedet
for andre Folk , herefter til deres Fodffammel: saa vil det
sandelig, rebus fic ftantibus, ikke hielpe meget, om man
vilde paastaae, at Norge fordum har varet en Beherfferinde af hele Norden, eller Man vilde tilstn ve Danmark den
2Lre,
km) Brier jeg ikke iblant dem, der Mkd en blind Lettroenhed pieyer at give Saxonis Grammatici
Beretninger Bifald. Dog maae jeg, samman siger, formere Ct argumentum ad hominem ;
Thi lad virre, at hand er en Fabel. Digtere, saa erdetdogmerkeligt, at hand, som denñldstr Danske Skribent, ikke utydelig tilstaacr, at Norge fÿr bar betvunget Danmark, end
dette hiint, saa som allerede Kong Gram, der, efter hans Reigning, er den femte Konge
«Danmark, fol.o. af den Norske Konge Sviddagero saalcdesskal vare bragt i Knibe, at Riget
er blevet Seyerherren til Bytte, fol. 9. og Albertus kranzius har ikke uadseet sig,
Dan. L. i. c. 6. f.$>. at foredrage denne Fortivllelse med detteTilloeg, at Danmark da fyr
ste gang bar maattet b^ye sig for en fremmed Nation. Ligesoin og HBJDFELO selv
inCbron.f.m.6. BERING lUS in Floro Dánico f. 14. ¿716. og MEURSIUS f. y bift.
Dan. ikke negte dette Facium. Denne Svibdagerus skal siden bave givet sin Ge
malindes Broder , Guthovmo , Danmark til Leen , som MEURSiUS i. c. og
PONTANUS bift. Dan. ft 15. tilstaae, der til (pverfl-drgbed skal have beqvemmet siz
til at give den Norsie Ronge Skat; SAXO I' c. ftio. ALB.KRANEIUS L.i. c.9 f. 10.
BERINGlUS l. c. f. 17. fq. og Hadingus, d'.'N af Kong Svibdagero ihielflagne Kong Grams
Son, skal forsi igien bave befriet Danmark fra Gutbovmi Hersiab. SAXO l. c. f. icr.
hvilken dog Asimmdus, Svibdageri Son, SAXO l. c. ft l). og efter hans Dyd Utfo, Asnmndi
Ssn, skal have diskuteret denne Crones Eyendom.
(n) Z dette Gporsmaal at besvare har i Soerdesishcd claud. oernhiælm viist sig meget
pgrthliff, Naar hand i si» Hifioria Sveonum GothorumqveEcclefiafiica L. I V.3. ». 159. gandskt
usorlkammet skriver : Sape Norvagiam fuccubuiffe Dania, fed ex adverfo etiam Daniam aliqyoties paruife Norvagia, fubaftam jufta vi ¿7fortitudine, non dolo aut federe, qvibus fape
in Norvegos ufos fiíiffe Reges Dánicos non obj'cure confiât-• Tyi hvv Merket ikke, at OERN
HIÆLM, i hvor stor Lmbom han ellers har havt dog ikke har kundet tvinge sine Affecter? Li
gesom han nu in Ven heele Bog «»or sig en 8Ere af at tale ilde om de Danste ; saa maae ogsaa de
gode Norske, imod deres Wllie sg eaeo Bekiendclse, give ham materie og Anledning til at
svcrrte Danmark for sine Lånere; hvilken Parthiisthed, fom den er et Kiendemerkc paa en strobelig Hierne, saa burde deu billig med fforsie Varsomhed skyes i alle Historie-Beger.
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2Lre,at det bestandig har beholder Fortrmnet (o). Thi vil man
gaae tilbage til de celdste og fabelagtige Tider, da er det at befrygte, at
ved Lårdommens og Eruditionens noerveerende Tilstand, da man har
lcert saa noye at stille del sande fra det falste udi Historien, ikke nogen
stalde anfee flig vores Beviis for gyldig. Hvor ftor ogsaa Uvisheden
maae vcrre hos dem, der have villet sammensmede en lang Historie om
det, som for Christi Fodsel sig i disse Riger stal have tildraget, kand strax
derafmerkes, naar man alleene betcenker, at den crldste Skribent, som
vi have tilovers om Norste Sager, ARius, som for sin Lcrrdoms styld
har fortjent det Tilnavn Erodi eller
allerforst ved Enden
af det XI. Seculo, ligesom SAXO GRAMMATICUS og SVENO
AGGONis , de forste Historie - Skrivere, som den Danste Na
tion kand foreviste, i Mitten af det xn. århundrede, have ta
get Pennen i Haanden til at bestrive deres Fcrdernelands Histo
rie , folgelig disse tvende Nordiste Nationer have haft lige Skicrbne med andre Europceiste Riger, der fordum ere undgaaet det stolte
Roms Herstab , at deres Indbyggere vel kand have forrettet man
ge store og roosvcrrdige Bedrifter, men derhos, fordi det, forend
den Christelige Religion blev indfort udi disse Egne, det cy Mte giorligt at udfinde et andet Middel til at fortplante deres Amindelse til
Efterflegten, uden den mundtlige Tradition og deres Kcempe-Viser,
hvilke begge dog (saasom de have lettelig vceret underkastede mange flags
Falsthed og Forglemmelsen selv,) ikke have vceret saa lykkelige at kunne
see deres Bedrifters Berommelse tillige nred deres Navne at blive giorte
ubodelige ved et evigt Minde udi de folgende Tider. Ved saadan
Tingenes Bestaffenhed synes os intet vissere, end at Norge, der lige«
som Engelland , øverøg, ja Danmark selv, fordum har
varet beherffet af mange fmaa Fyrster eller konger, endelig
under den tappere Harald Haarfager, en af^ongelig Svensk
Blod
(o) At Danmark imidlertid ft» gamle Tkver af har havt ét Fortrin frem for de andre
Nordiske Riger, kunde med adskillige Grunde giorcs bevilsligt, dersom dette var det Sted,

hvor sligt af vs kunde «ffes. Dog er det hcei merke!igt,hvad derom stager i en gammel
Miim Krsnike, om hvilken de roosvsrrdige Herrer Forfattere af det sag kaldede Danske
ggzin P. Lp ?/. melde, hvorledes ved det under Kong Svend Tiugeff«» foretagne Gramdse«
Skiarl imellem disse trende Riger, den Norssc Konge stal have holdet Toylen paa den Danske
Konges Hest, men ben Svenffe Stig-Boylen.
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Blod odstammendk "tny, (p) migefehri AarckesterLhrW
Fodsti 875. (hvilket Aars-Tat torfæus i hans ypperlige Hiflorta
Norvag. P. IL L. I. c. 12. egentlig fastsetter,) er blepen til et Monarchie,
og fra den Tild af nreere og meere bebygget. Endffiont nu kort
derefter Norge er kommen under den Danffe Trone, og i sier
Haco eller Haqvin maae ansies/ fom en af den Danffe Konge Harald
Blaatand der fammesteds forordnet Regent, faasom hand ifamfcrlde 13. Aar ikke har veigret sig vedat betale Skat til Danmark,
saa opsagde band dog siden denne Longe Huldskab og Tro
skab / paa samme Tud, da hand var geraaden i Arirg nred den
Tydffe Laysex o ttone M., og hverken hand selv eller hans Efter
mand , den for sine store Bedrifter og den Christelige Religions Plautelse i Norge hoyst meriterte Konge OlausTryggvinfon vilde fta den
Tiid af agtes eller ansees som Vasaller af den Danffe Trone.
Nn giorde vel det an. lovo. Holdne store Soe -Slag, (hvorudi den
Danffe Monarch Sveno Tiuggefkæg med hans AUievte, den Svenffe
Konge Oluf, der af hans egne Undersaatter, fordi hand havde beqvem(p) Hans Genealogie har allerede forbemeldte ARIUS FROdi antegnet for os udi hans Bog
de Islandia, dcrvwdcn lñrdeBvrgemester Herr BUSSÆl beremmelige Forsorg er komme«
for Lystt, hvilken vi saa'.edcs, som den sammesteds p. s- staaer, ville forestille i Dette Schema ;

Olaf, Konge t Gverrig, med Tilnavn Træ tel gia, eller Lignator, fordi han har giort detnu
saa kaldede Vermeland, ved at lad e udrydde en stor Deel af de tykke Skove, til et Bygge«
Sled fsrMenneffer.

4------ - --------- 7" *7------------

--------------------------- - —•
Halfdan Huitbein , CÍÍCV Albipes, Rex Vplandoruni*
i— —----------- ------------------ n
Aiíleinus Freír feu Bombus,

Halfdan, som kaldes brade den runde og den sparsommelige, fordi hand gav sine

Soldater vel Penge, men lidet Brod,
k——'

----- ~ZX"------------ 'à I

Godrodus

Venator,

Halfdanus Niger,
i—- ------- --------------Harald Haarfager.
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qvemlnet sig til at erlegge Skat, eller den faa kaldede Denarium s.
Petri til den Romerlde Pave Benedictum VIL, kaldes Skotkonung,
endelig gav forbenævnte Kong Olao Tryggvinfön sin Rest,) akter
en ftor Forandring i Norge, siden dette Nongerige blev strap
derpaa deelr imellem be tvende Geyervindere; (q) Men Olaus
Sanétus, en af Kongelig Blod og af forbemeldte Norste Monarchs
Harald Haarfagers Stamme udspiret Printz, frelste sit Fædemelatib iglen fra dette fremmede Herskab, og forfvarede sin Fælerne Throne, omendskisnt den mægtige Dunste Konge Canutus M.
giorde Han; Regieringen temmelig fuur. Nu kand num vel ikke sige,
at denne Herre har haft lige Egenstaber med de fleerfte Konger og Fyr
ster, hvis Navne udl Historierne tegnes med dette herlige Tilnavn af
hellig og fromm, og bedre sorftaaet sig paa at læse et Breviere, end
paa Regie riñas Kunsten : (r) Alligevel har hund derudi forstet sig
imod sine Norske Lai dsmænd, at hand ved den Chriftelige Religions
Udbredelse mere betiente sig af voldsomme, end faadanne Middeler,
hvorved Mennistenes Forstand i diste allcrhelliasie Sandheder kunde
undervifes og oplyses; Hvorover da hand lod fee saadan Alvorlighed
i denne Sag, at hand paa det starpefte straffede alle dermed stridende
Forseelser, fornemmelig Afguderie,hvortil Folket var meget hengiven,
faa steede det endelig, at forommeldte Danste Konge Canutus M.
til hvilken Maicontenteme af Norge i Mængde forsamlede sig/ SU.
1029.
(q) Dette vores Skribenters Foreg,'vende kommer meere overeens med Sandie' en, end det, som
Svrnffemeene, nemlig, at deres Konge Oluf skotkommg ffa! hare tek- minet N rge al»
leene. I.QCCENIUSin biß. Svecica L.I p.n5 skriver : Regntun vero Norvegia jujlis prafidiis firmatum aliquamdiu Olaus Skotkonung, for e in remunerationem auxilii Dano praß ¡ti,
poffedit, Thi bf fom det ikke havde varet de Danske derom ar ère iv conqvetere Norge,eller

,det ringeste en Deelderaf, havde ke aldrig begync Krig med Kona DI ifTriguinfon. Og
Feer Mand v ed desuden, quod jura foederatarum fint aqua' a. Altsaa hñededekke varet focietas leonina, dersom de Svenske alleene, medde Danskes Melnlkelse, havdcprokteretafalle emolumentis, ved bet* over den NorsteKonge erholdre Seytr. Derfore taler 04 jAC. WIL
DE i fin hiß. Svec. Pragmatica c. 3. fiEL I. §. 14. ».ey om meere, end en tredie Deel af
Norge, som efter denne Seyer stal vare de Svcnste tilfalden.
(r) Fornemmelig mas ifw Mrgef vcl havevåret kyndig t Kri'gs-ñonñen.dersrm det ellers er sandt,
at den Kongelige Svenste Prinzeffe ingris med nogen Grund har toort sige til hendes Fed>r0lafSkotkonung, da ha a en Morgenstund havde fanget z. Aggerhsns, oa han spurte vende : Om
hun kunde nænne ham en bedre Jagere, end han vart arRsng Olaf i VZotge bavde een
Morgen dræbe 5. a; ve sm»» Norste Ronger, og indtñget deres Lande.
hiß» Svec. L. 1. p, 2/.

L0CCEN1US
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1029. nodde ham til at flye afsir eget Rige ; hvor da imidlertid den Danffe Printz 8veno, i hans Sked, under hans Herr Faders/ bencevnte
Kong Canuri M., Proreétion, opsorte sig i Norge/ som Konge, (s)
Dog varede dette de Danstes Herredomme i Norge ikke lcenge; men
Magnus, nestbemeldte Olai s. SvN/ hovnede an. IQZ4. hans Herr Fa
ders voldsomme Afettelse saa eftertrykkelig/ at hand atter blev Herre
af det heele NorsteMonarchie/ og ikke alleene nodde den Danste Printz
Sveno til at drage hiem igien/ men og efter Kong Canuti M. Dod fik
og maintenerte Danmarks Crone selv imod hans Soster-Son8veno
Éitrirhfon saa lykkelig/ at hand af den Aarsag endnu efter Kong Magni
Dod maattefore Krug med hans Halv-Broder Kong Harald Hardraadk/ som efter ham blev Konge i Norge/ og ikke alleñe ey torde tcenke
pua/ at erobre paa nye Kongeriget Norge/ menmaatteogvcrreglad
ved/ ar hand endelig beholdt Danmarks Crone/ den hand dog har haa
ret under mange Uroligheder/ fom baade ind - og udvortes Fiender foraarsagede ham.

§• 3*
Denne Harald Haardraade er det z hvis Afkom siden i mange
hundrede Aar ndi een bestandig Lime arvelig have besiddet den
Kongelige Throne rststorge, og/ ligesom de enten/ snart deelede Riger, siart igien een alleene beherstede Monarchiet/ har ftaaet hos
deres Naboer/ Danske og Svenste/ i mindre eller meere Anseelse,
indtil Guds Forsyn paa det sidste foyede det saaledes , at/ efterat de
Svenste an. 1Z19. havde jaget deres Konge Pirgerum u.ud afLandet,
for den paa hans Brodre Erico og Waidemaro udsvede Grumhed,
hvilke begge hand havde ladet doe iFcrnisel af Hunger/ den Norste
Konges Haqvini vi. Daatter-Ssn / Magnus, der tillige var den saa
ynkelig af Hunger omkOiNne Svenste Printz Erics Son, endffiM
Ss 2
hand
(s) Dotsitgyndke de Nor?e
da forff athLnqe efter Kong t"snutum, men allerede manne Aar
tilforn hasde denne Monarch sine Clunker iblant de Score i Ruret. Thi f. E i tøn Armée,
hvormed han A 1017- undertvang Engrland, beisndk ssq enN rss Fm'?e, ved Navn Eric, om
hvilken de" heder in Encomio Emma Anglortim Regina ap. DU ( HESNE f 169. Eric (¡vidant
Dux ¿7 Pri reps provincia, qua Norvega dicitur - » Cnutr nis Regis intererat officialibus,
'

JAM DIE ILEI SUBDiTl/S, vir artnis Jlreuuus, omni honorificentia dignus.
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hand pan den Did ikkun var er Barn paa 3. Äar, eller lidet der
over, eenffemmrg blev samr-kt ril Longe, (t) Dwne Magnus
nu, (hvilken de Svenske for hans Letsindighed/ som hand siden i hans
Regierings Did i adffrllige Tilftelde ffal have udviisi, da hand i sar
meget let lod sig betrekke af dem, der talte ham efter Munden, til
Spot kaldte åL, i. e. blanditiis delinitum, en Herre, der har Godhed
forHMere og fremdere/) var, formedelst hans Frn Moder
Ingeburga, forber^cte Long HaqVmi vi. Daatter, at anfee som en
Lron-prmtz af det fra Arilds Tud arvelige Longerige Nor
ge/ og hand bekom det ogfaa endnu i dette selvsamme 1319« Aar, da
Kong Haqvin uden at efterlade andre mandelige Arvinger dode.
Saaledes vare ved hende de tvende mcrgtige Riger, Norge og Svcrrig/ kommen under eet Hoved, og den elendige Tilstand, i hvilken Dan
mark befandt sig under Kong Chriftophori 11. Regienng, bragte hos
Skaaningerne/ (hvilke vare misforneyer med den til Grev Gerhard
cg
(t) Hvorledes Rrgtts Forstandere/ Matthias Kettelmundi, batdenne vn§e Prinz PÑÑ sine me
frem for Folket, og derved bevtrgede det tit Medlidenhed, at samme satte ham hans Forfar
dres Krone paa Hovedet/ er en Ting^der forekommer hos alke Hífíoríeos : Mcn ar ban t Sver»
kig ex jure flanguinis. har bejîeget Thronen, kand vet ir f e justes : Dög Maae man koiUM
dre sig over, hvorledes den i de Nordiste Historier ellers ikke ufwfatnt ALBERTUS KRANZ1 US bifl. Sveeica L. V. c. 2^. f m 5.64. har viliec strive * at det var ham ubevidst' hvoraf
det var kommen, at denne Prinz har bekommet beaqe Rigers, Sveriges og Norges Scepter,
da dog Aarsagen klarlig ligger for Hyen i dette Schemate genealogkor
HaquinuslV, Rex Norvegia^

Magnus Rex Sveciæ,
ï—-----------------------

—............ —--------------------------- 1

Birgerus IL Rex Sueciæ,
Regno pulfus ob
crudelita
tem..

Ericas, Sueciæ
Princeps, fame necatus
in carcerer

1

Ingeburga,
Hæres Norvegix,
Erici uxor»
------ >
k*------ —
Magnus Rex Sueciæ,

!0?*n faa flittig føm ALBERRT. KRANZ.lUScnb maae bave y$ret, saa begaaer han dog idet'
te Capitel tvende merkclige Feil : Den ferste er, at han fingerer tóente Magnos, den een? Erici
Sen, og ven anden Erici Senne Sen, og foregføtr, at den forste ska! paire d od som Konge I
Sverriq a, 1526.z da doa dette er fa!;Tt, øg Magnus, Erici @øn, Konge i Svema, om hvilken
hertales, allerførst er dod ä. 1374. efter at han tilforn var fordrevet f a Land o« Riae. For
Let andet, at han udgiver den Rorike ingeburgam for den afham bencrvntc Magni, Erici So is,
Gemalinde, da hun dog var hans Modet, og just den selvsamme Dame, der ester hendes Ge<
måls Dod oegtede den navnkundige Danffe Herremand, derstd'nb'cvH r'uq t Hall'nd, Xnud
Pors. Hvilken Irring han øg totidem verbis begaaer i hans hiß. Norvag. L. VI. r. 4.&J. ?.
M. 748. hvortil han endnu paa dette Sted leager den tredie Feil, føreaiventze, a'KwaMagnur
af Sv 'rrig har overvundet Kong Haquin gs Norge, og saaledes ex jure vitioriæ M have herstet
over begge disse Riger.
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og Johann tilHolsteen og Wagricn gierte Ceffion og denne Herres
derpaa fulgte flette Regiering/) SenRefolution til veye, at de virkelig
vilde overgive sig til Kong Magnus, der og, for at blive desto visseré
paa denne Provinzes rolige Besiddelse, tilkiobte sig Grev Johann af
Holsteen hans?rLrenüon, (u) og folgelig var, i smTiid/denmcrga
tigste åsnge i Norden- Dog Guds Forsyn havde under hans Per
son tiltcmkt de Noedlffe Riger en endnn stirre Lykke. Thi da
hand giftede sin Printz Haqvin, hvilken band ikke allene overdrog Fcellcdffab i Reqieringen, men og Kongeriget Norge selv, med den Danffe
Princesse Margareta , Kong Waldemar! lV. Daatter, blev ben
lagt Grund til de g. Rigers siden paafnlgte Foreening, hvorom
vi nu, siden det folgende deroer altsiimmen derpaa, ville mdfore en
kort Beceming.

§♦ 4'
Nemlig hoybemcldte Dronning Margrete havde an.iz65.idette
hendes Egteffad med Kong Haqvino avlet en Printz Olaum, der efter
Ss z
hans
(u) Gpørsmaaset selv, hvsrvît man künd anset dette Kiol' for gyldigt eler ikke ? kand nu omstun.
dee i »ore Tider være de Danffe saavel som Ssenste ligemeget ; thi hverken den eene eller anden
Nation hrrnu nogen vidtre Aarsag i henseende til denne Provinz at reñsñere paa faa længe siden
forløbne Tider. Imidlertid er d, t dog at undre paa, at der endnu findes lærde Mæud, som
ville
dette Kiøb for gyldigt : Da det dog er en fornuftig Regel i Natur-Retten, quod
nemo plus juris in alterum transferre posfit, quam ipfemet habet. Undersøger MSN NU ester
denne Prør e steen den Contrast, hvilken Kong Magnus har fluitet med Greverne af Helsteen, saa
fia! man finde, at d-t er plat umneligk, at hand formedelst samme har kundet acquirere jura do
minii, da jo disse Herrer selo intet dominium havde, saasom Kong Chriftophorus li. iff ; havde
solgt dem Skanne, men Wm sat det iPant. Setter mon ftemdeleS endnu dette dertil, at
Kona Chriftophorus II. af Danmark, fem <11 Rex uitifrudluarius eller fideicommiiTarius, soin
Polifci og Publicisterne pleye at tale,ikke engang har ha't Rettighed ti! at pantsette sine Staater
og Provinzer, og altfaa at den imellem ham og de Hvlsteenffe Grever foretagne Handling ipfo
jure var ugyldig oq magtesløs ; saa finder man et nyt Argument, hoorforeKong Magnus ved dén
ué Cesfion ikke havde kündet erlange et Jus irrevocabile & perpetuum : Saa kunde ey heller den
af de Skaanffe Stænder gierte godviîliue Deditio patrocinere ham ; Thi saa lidet som Kong
Chriftophorus il. kunde imod deres Diilie stille dem fra det Danffe Riges Corpore, lige saa
lidet kunde de uden Ko gens og Rigets Samtykke overgive sig ti! et fremmed Herskab. All«
Naturens og E tastens Rets-Lærere er« udi disseasos fremsatte S.'utningersaa eenige, at vi ikke
engang have nødig at nævne nogen af dem i Seerdelished : Og magffee det er steet i Henseendetkldisse Grunde, af, efter BZO Vil Bidnesbvrd, paa hrjlkct pontanus L. vil. /’.453.
i dette Tilfælde beraaber sig, P rven felv, hos hvilken man ellers kand erhelde alting for Penge,
har vegret sig, at confírmele Kong Magno S'aanes Eyendom, endffiont han stivillig bød si
tii derfor at erlegge uarlig Skat til den hellige Fader.
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hans Herr Mor Faders, den forbencevnle Danste Konges Waldemari IV. Dod, lykkelig overvandt de i Henseende til hans Succeflion i
R'gierinqen af nogle Rigs Stcender saavel, som den Mcklenborgiffe
Fyrste Albrecht t der rwstammede af Kong Waidemari IV. celdste
Daatter Ingeburga, ham giorte Svoerigheder, fornemmelig ved de
Jydste og Skaanste Ståenders Hielp, som af Decrero Electionis ap.
HVITFELD. fs$6. og PONTAN. f 503. sees/ og desteeg IZ7). i
sit Alders ellevte Aar det Danffe ^Psnarchres arvelige Thrs«
ne. (w) Jeg troer og, at Dronning Margrete paa dm Llid god
villig
(w) Jeg kalder denne Throne med god B-tnnksomhed en arvelig Tdrone,og folger herudi ben Mee»
ning, hvilken nsqle i dette Lands Historie meget v-l verferede
afhvilkejeg ikkun vil
Nsikvne OTTO SPERLING in Commentar. de Regio nomine ¡¿ptitulo Septentrionalibus omnibus
ujitato, p. 286. fqq. øg THORMODUM TORFÆUM in ferie Regum Danta, p. 248. ollera
de med gode vg uomñodelige Grunde havebeviist Gaasom og idlant Fremmede, dcr med Flnb
have afhandlet benne thefin, ¿f<$r fOH, BUNO rrünie: si! S ed, boi¿ defenfio juris hxre.
ditsrii,'mod BaronRssencranz ersaa bekient, atdeteyer nodig at beuge mange Ord derom:
Alleeneste, eft r min ringe Indsigt- erdeiteat udsettei dette hans Arbeide, at, O ) vaden gode
Mand selv ikke har havt nogen synderlig Kundflab om den almindelige Staats Reet, har han
sammenstcadt gode og flette Argumenter, uden tilstrekkeligstudicio, hvilket end ogi den beste
Sag giver Leylighed istunodig Mund-Klammer: Derhen reign er jeg f. E. «aar han-.z,. vil
bevise noget deraf, at Elaldanus ved et Testament har indsat Un^vinum til en Cron Arving; da
dog det h.-ele Factum et meget uvist, og maaffee harttaldanus og alle hans Regierings-Forret'
ninger aEtcene»æretSaxonis Digt og Paafund. item, naar han p.64. p. 74.fqq. og/>.yo. ber»
aftager et Argumentfor Kongernes Arve Rettighed, fordi undertiden umyndige og endnu mim
deraariqe Prinzer have baaret Tronen. Ligeledes naar han />. 89. flutter ; fordi at Stænderne
ester Kong chriftiani il. Afsettelse dog alligevel have tilbudet hans Gemalinde ifabellæ Tronen,
saa maa Danmark have været et Arve-Rige. Saa staaer det og (z.) mig ikke au i dette Serf,
at. naar han vi! beviise noget, tager hand af nyere Skribentere Ordene, hvormed de fortælle et
Factum, alt for noye, da det dog er bekiendt, hvor til flige Mænd in faétis hiftoricis give deres
Tanker frie Toyel: Man kandsceetEr mpc!derpai/>. 7S. hvor den Emphafis, han soger i Ordene, alleens beroer paa MEURS11 og P0NTAN1 Beretninger, hvilke m astee have streven
kiffe Ting for det lose, uden at betænke, at der nogensiide ffulde kommr eu Ti d, da de Ord af
fgnare, fuccejfdrèm jibi (latuere , partern Regni alicui pojjîdendarn tradere , skuide bemærke
det, som LÈO derâf vil beviise: Dog betager alle disse ufuldkomne Slukn ngèr denne Sags
Sandhed intet, nemlig : At Danmark t forrige Trver virkelig har været et Arve-Riger
Og'kunde maa endelig indvende til Bunonis Forsvar, at endffisat disse thefes ikke kunde passere
for gyldige Argumenter, saa vare de dog Argumenta ad hominem ; Thi lad være, at MEURSlUS og P ONTA VUS have nt ,'ere skrevet ex ingenio, end ester Sagens Nöy ' Overveyeise : saa
ere dog deres Boner trykte, enten >«st paa den Tiid, eller kort tilforn, dn Danmarks Rigens
Rrnrv ailermeeft havde fat fi3 ven Indbildning om en uomftrænk t Val.Rettighed i
Hoveset. Hvorfor dar man da ikke paa sam me Tiid sogt at beviise, at deres Beretninger vare
falste og oodiqte e l Og dette samme er d r, som man i he tseen er<1 SAXO kand indvende.
Tdi lad være at hans heele Historie om de ældre Tider for C leist' ivdsel er fingeret, sta er det
dog rimeligt, at hand saaledes har fingeret den, som det dest kunde passe sig paa de Tiders
Til-
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villig af Rigets Stanser har ladet sig gaae forbi, fo^ fte
begge Rigers , Danmarkes og Morges, Lrone foreenet paa
heades A-ns Hoved, (x) faafont ikke det årringeste kand fremfores, hvorfor den Kongelige Printz Olavs , og ikke meget mere Hans
Fru Moder skulde felge hendes Herr Fader,, Kong Waldemaro IV,
udi Regieringen, da dog al jus fuccedendi, som denne Printz til sin
faveur havde kundet allegere, havde sin Udspring fra denne hans
Fru Moder, og formedelst hende er devolveret paa ham, hvilket vi af
den Aarsag unsere, for at bane Vey til desto lettere i det folgende at
viise, hvorfor efter Kong oiaiin. tilig? Dod Danmarkes Crone nedvendig igien maatte falde tilbage til denne store Dronning, saasom
det i stig Tilfcrlde hedte med hende: qvod differtur, non aufertur.(y)
Fem Aar derefter, nemlig 1380. bode og den unge Danffe Kong
Olai in. Herr Fader, Kong Haqvinvs Vil. i Norge, og altfaa havde
denne
Tilstand, dahand skrev dm. Men nu aaaer hans Beretninger over alt ud vaa en Arve«
Rettighed. Ergo quit famine i det mindste i S/IXONiS T id udi Danmark. Til de mange
isaaFald af andre fremfort? Beviser kunde man mdnn maask-'e foyedeOrd, som vi sinde his
DUDONEM demorib. &adisNormannor. L. III. f m. ap. DU CHESNE, h»vr det he
der meget eftettlyktelig: GensDacigena nefcit famulari, nifiuni foliSeniori.
(x) Men vm da allerede, eller i det mindste r;8o. efter Kon«
Dod, tt oprettet et udtryk
keligt Fordrag imellem Droimmg Margrete oa Rigens Raad i Norge, atNorgc efterdags
til evig T'iv «Vulve med Danmark vcere og blive foreenet under een Ronge, som HV1TFELD f.565. koregiver, eren Sag, den oi ikke understaae os enten at beknvfteÄer negte, saa
som han om facto qvæftionis ey har givet fia fuld kommen Oplysning, at man tilfulde kand lide
paa hans For««i!cife. FONTANUS, der, som bekiendt er, har ssrevet sin Historie meesten«
deeis nur- r de r larrde Rügens Canzlers, Chtiftian Frifes, normere Correction, taler herom f.yos.
som ornen Saden niarr paa den Tlidfsrstbegy meat behandle : Agi cum Regni Nor vagid
Proceribus cœptam, ut ipfi in gratiam Danorum, qui 01avum, ipforum etiamfitafu,ad Regni
Danici diadema promovijj'ent, id vidfim operam darent, ut Dania Norvagiaquetnperpetuum
contunda uno fub Rege haberentur. Lig? dei samme, OgimetUieere,siger »Sogs«» MEURSIUS Ub.IV.f9p.

(y) Dersom alrertus kranzius vir en Scriptor coævus, saa behovede man skke engang
denne Prafumtion, men vi finib- strap see, at den kloge Dronning Margareta derved, at hun lod
Crone«sette r-a hendes Prirz Olai Hooed, lige faa lidet havde sagt sig fra Danmarks Rige,
som i vore Tider intet fornuftigt M-nneske kunde fatte i S-nde at ñatuere stiqk,efterak nu viv
rende Konge i Spanien Philippus V. for nogle Aar siden refignerede Cry k og Scepter i sin
Sons Htvnver, og siden, da denne .tit for tilig gik alt Kiod« Mv, iglen besteeg denne engang for»
ladte Throne. Di ville dog hore KRANZ1UM selv, omeudsti, nt vi, a> forberorte Aarsag, if,
kekundetvingenogen, atoan stal anta ge hans, s m en »rigere Skribents, Berewing for fuld er
Margaretha Regina, siger hüN, L. VIII. Cbron. Dan. c. 40. profecía in futiam eum 01ao fi
lio, Proceres Regni Daniafibi devinxit, filioque jurare COÉGIT.
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denne Herre kundet fore sig op, fom en rctmafig Konge til Dam
mark, Norge og Sverrig,hvis ikke der sidste Rige allerede 311.1363»
havde begyndt ar opsige fin retmessige Konge, den forbemeldte
Magno Smek, Trostab og Lydighed, og i hans Sted udvaldt og ud«
raabt Hertug Albrecht afMeklendorg til Konge, hvilken ogfaa KrigsLykken var i saa vit gunstig, (z) ar hand t et an. 1365. med Kong
Magno holden decifiv Feld - Slag , sik ham fangen, af hvilket Fan
genskab hand ikke forend efter 7. Aar, nemlig an. 1371. ved hans sidst
benævnte Sons, Kong Haqvini af Norge, seyerrige Vaaben, blev be
friet, dog uden at hand igien havde den Lykke at komme paa den Svenste
Throne, saasom hand faae Aar derefter- nemlig 1374. elendig drukne
de. Men det er saa langt fra, at Kong Olaus in. der imidlertiid, for
hans Ungdoms styld, stood under sin Fru Moders Margareta? Vcrrgemaal, ffulde have forgicet sin retfærdige Prætenfion paa fît Fcrderne
Arve Kongerige Sverrig, at meget mere HVITFELD. f.557. $7»♦
PONT ANUS f. s04. <¿r £.506. 0g TORF ÆU S in hiß. Rer. Norvegicar.
P. IV. L. 10. C. 7. p. ror. erindre, hvorledes hand i sine Diplomatibus har
ffrevetsig den rette Arving til Sperrig; verum Svede heredem ;
hvilket de af hans endnu i Behold varende Breve, hvoraf, iblanc an
dre, de for deres roosvcrrdige F liid hoytcrrede Herrer Forfattere af
det Danske Magazin t.i. p. 34- & 35. have lagt den lcerde Verden
tvende for Synene, tilstrekkelig udviise. Imidlertid behagede det Gud
ikke at ffenke denne Herre en langvarig Regiering, saasom hand an.
1387. i hans Alders 23. Aar dode, da tillige med ham den gamle
Norske Konge-Stamme, gik gandske til Ende, indtil eeneene«
fte fornemme Normand, tragen Jenstn, der efter hans hos
HVITFELD i hans Rrgs-KrMk P.iv.f.sig. ogPONTANUM
L. IX. biflor. Rer. Dan. f sit. optkgmde Renunciations-Aâ kort derefter
frasagde sig alle sine paa den Norffe Crone havende Rettigheder og
Fordringer.
§. 5. Saa(z) Altsa» er det grndffe urigtig, rmv ALBERT. KRANzivS Lß.V. biß. Smc.
f.m.
568. skriver : Magnus conquievit ) ¿r* Albertus Rex omnia pro jure fito tenuit per multos annos pacifice , jam dudum confirmatus in Regno , cum defuntto Magno nemo Juperejjet, qui
obganniret*

crldgamle Frihed.

Z2Y

§. 5Saaledes faae nu Sverrig sig forst i den Frihed, for al Verden
at legitimere fom en retmcesslg Konge, den forhen egenmcrgtlg via
faéti udkaarne Kong Aibertum, og endffløttt hans Udvcelgelst til
denAongelige Værdighed i sin første Begyndelse havde vie
rer en urigtig Handel, saa l/øvte den dog op at verre det, efter«
jom de, der fordum havde forretter den paa en ulovlig Maa«
de, nu havde bekommet en uimodsigelig Ret, til at udvælge sig
en egen Konge; Thi den bekiendte Grund Regel i den borgerlige Ret:
Qvod ab initio nullum eft, ex poftfaéto non poteft convalefcere,.
passer sig vel ikke paa flige ftie Folkes Handlinger, siden intet er jo
naturligere, end at Arve Riger, (a) naar den Kongelige Familie, der
har havt en Arve Rettighed til dem, er udflukt, igien maae bekomme
Ret
(a) Vi anfee Sverrig hidindtil , (ôm et A've Rtge,haabende,at ingen skal tage os det ilde op.
Ni bave ved andre Tilfalde yttrct vores Meening, at fom olie ting, saa sg et R'ges Ret,
ligheder ogRegierings-Form ved Tidens Lcrngde ogVedkommendesGamtskke kaud
forandres, og vilde altsaa ikke proponerebettc som et Jus publicum Regni Suecia modernum
betreffende Sp^rsmaak. Meget meere, som vi agte Rongens af Sverrig Mafestret,
foin afEud heiliget og forordnet, faa centrere vi Rigs-Standernes h^ye Rettighed«
med en ydmyg 2Lrbyidighed, der ey tilstader os at strive ever lare noget, verkünde
vare enten den eene eller anden til Zornarmelse. In. idlertid er den storstr Deel af deres
egnrSkribrntere ikke imod denne Meening, faafom den fi rdum larde Proteffor i Aboe MI
CHAEL O. WEXONIUS i hans Epitome descriptionis Suecia, Gothia, Fenningia ¿7* fid>jt¿lamm provinciarum L. V. c. 2. hvilken rare Bog den sott um beromte Hanncverste vibli.
othecarius HAHN, har ladet indlemme i hans CeUeftioni Monumentorum veterum ¿T recenti
um, T.II. p. 149, j'q, saaledes skriver : Moderato igitur Regum five Gubernatorum imperio affueti hi Septentrionales , nihil antiquius habuerunt, (nulla etiam adhuc de eo lege promulgata,)
quam UT FILIUM SUPER THRONO PARENTIS FULGENTEM ASPICERENT
Nec minus Regnum, quam catera Patris bona, aquitate quadam ¿T (ludio erga imperantes
du ih, AD GNATUM PERTINERE JUDICARUNT. £)i] endssiont han cap. 4. p. 2)4-

synes at meide om et Val, saa setter han dog dertil, at man fornemmelig havde befalet de til
Vallet deputerede Rigs-Stander, at de uden vigtige Aarsager ikke skulde gaae fradet Kongeli'
ge Blvd. His Regem fuo ¿7/ociorum nomine decernere competebat, indigenam, non extrane
um, ¿T, fi fieri potuit, Regia fiirpe oriundum, qui Regno prae/Jet, jufiitiam adminifiraret, pa
cem tueretur.
Og er det t far merkeliqt, at ban l. c. p. 256. ey har trsstet sig til at d^y de
R'gs Spandernes frie og ubundne Val, førend vedde Tider, da Rong Magnus Smek
blev sar fra Regirringe". Gom da nu denne Skribentisar bestyrker vor Meening: saa lader
det Spo smaal Aq og let besvare af disse Præmiffis; om »et paadeSvenstes Side bar kunbet (tee dejure, at ve kunde affette denne Ronge, og med ham forandre modum
cedendi ?
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Ret til et frit Val. Og endstiont, dersom vi havde en tilforladelig
Efterretning om disse z. Rigers Oprindelse, det maastee vilde kom«
me Soleklart for Dagen, at de saavel ex propagatione fangvinisjom
qvoad ipfarum civitatum multiplicationem havde en med hinanden
stelles Udspring : saa vilde det dog blive vansteligt at bevise, at nogensinde fligt Paétum inter Reges cohæredes vel inter ipfa hæc Regna
var oprettet, at cujus Regni Rex ejusqve familia exftinéta fit, illud
cum alio Regno denuo coalefcat: Uden hvilket Fordrag MÑN dog,
endfkiont man vilde præfupponere en almindelig stelles Oprindelse,
ey kunde andet, end sige med den lcerde pufendorff inDijj'.de
Syftemat, civitat. §. 4. in Analeilis Politic, p. 272. qvod divifto Regnorum femel faila in perpetuum durare intelligatur, nec in unum coëant illa regna, qvs ex uno
provenerunt, nifi novoutrinqvefufcepto ailu. Dkl pleykdk Dronning Mar
gareta, effet PONTANI in hift. Rer. Danic. L. VIII.f. <03. 0g T0RFÆI
i« inft. Norveg. p. IV, l,io. c. 7.ff04. Vidnesbyrd, altid at strive sig DEI

grati i Norvegiæ & Sveciæ Regina, hvilket hendes Diplomata, hos
HVITFELD Chron.P.IV. f s63.373-575. 57<f J7<P-0Q PONT ANUM /, c.
L ix. f 514. sióyts, udviise; dog er dette meere den Titel, der tilkom
hende som en Enke-Dronning i Hensigt til hendes Gemals Haqvini
Vil. Prætenfion, end at man deraf stulle kunde flutte, at hun for hen
des Person havde haft nogen Prætenfion paa Sverrig, hvilken hun
ikke engang var i Stand med nogen Skin afRet at formere paa Nor
ge; faasom man i Christenheden ikke stal finde et Arve-Rige, som og
paa Kongernes Gemalinder er arveligt ; men, dersom dennem Succesfionen forundes, er det altid en Chara ¿1er af etPatrirnonial-Rige, og
Ñt 8ucceñionen fuldkommen dependerer aflrnperantis frie V llie.
Ligesaa tilkom, efter Kong 01ai lii.Dod, de Norste en u disputerlig
Val Ret, (b) ihvorvel det synes, at de selv ikke have erindrer sig det;
siden
(b) VoresloerdeHerr Ttà-Raad Hsjer setter vel i (tit kuryzefafften Dännemärkifchcn Ge
schichten p. roo. gan ike rehat Norge allid bar v«, et et2srve-R ge ; Mcnnaarhanfsrst
begynder den arRrgets Stcendrrsig tiltagen frie ValR' ttkgheds Periodum, med K ng
Chrifiiano k., sager det en Sag, som veho^r nrrrmere Oplysning; Th', so-n allerede er er,
indret, saa har ben mandige Dronning Margareta,efter den a'mindelige Gtaats'Rets wr ufn'ge
Grund - Regler, ikke kundet komme til denne Crone, uden ved et f ■< Va! ; med mindre man vil
de fingere vqsiae, at de Norske havde meent, at ligesom, efier Borgerlige <ovr. For«thre arve deres Bdrn, fåa kunoeog deres Rongsrige ved S-nncu arvelig transfereris
paa Moderen ; Thi da -e,saavlt mig er vitterlig!, ikke have havt uegen i'srtidev Legem de
fucce
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siden de endnu i de sildigere Tider, i sirr i den Hyldings-A<ñ, hvilken
de have tilstillet den Pommerffe Hertug Eric, da Dronning Margrete
havde udseet ham til hendes Efterkylgere, med udtrykkelige Ord be»
krcnde, at de, efter de Nsrffe Loves ttøye Undersigning/ have
befundet, det sandt at vcrre, at denne Eric maatte vcrre den rette og
ncrrmeste Arving tll Kongeriget, saasom de derhen herende Docu
menter heele hos hvitfeld i.c.f.^77, og $$7. og pontanum
/. fzj. ere anforte. Men denne Knude synes mig dog ikke at vcrre af
den Bessñffmhed, at den ja kand oplofts. Jeg troer meget
mere, at de Norffe, da de havde seek deres gamle Zxottge»
Stamme ndstukt med Oiao, have t Førstningen, allene
af frie Vrlüe, udvalt Dronning Margrete, og ved den Lesirghed overdraget hende Eronen for sig og hendes Arvinger.
Men da denne Dame var en Enke og udenLivsArvinger/ faa er det
Sporsmaal faldet dem ind : Hvo der da egentlig engang ffulde blive
deres Cron Arving, i fald hun ky ffulde tanke paa nogen videre For»
andring/ folgelig doe uden Bern? og dette sidste Sporsmaal havde
de ba examinevct efter deres borgerlige Love/ og stuttet/ atCrone og
Scepter ffulde gaae i Arv, ligesom det pleyer at gaae til ved andre
Succeffionibus ab inteftato iblant de Norffe Indbyggere ; ved hvilken
Leyligheddet forstrevne Refulrat til Printz Erics F aveur og Beste er da
befundet mecst lov stikket og saaledes bleven afsagt. Anseer man nu
Sagen paa denne Maade, som da efter min ringe Indsigt er dennaTt 2
turligste
íuccesfione Regia, hvorved btttttt spuett var afgiort, faa synes det/ at de have decideret flige
controvertías Juris Publici ester ttl'Cë Privat-9Lvf, følt! bit nestfo'gende Exempkl 0M Lrico komerano endnu tydeligere lærer. Dog vilde dette ikkun blive en kiÄion ; hvilken vi vel ikke vikle
sctte imod/ det man ellers lærer i Skolerne, of Controvertí« juris Publici, af hvilket Slag
denne er/ ikke kunde dommes efter beges civiles ; thi vi begribe ietkelig/ at man ffuloe tomme
anderledes, dersom et frit Folk/ bec parjura autonomi«, selv vilde bruge flne borgerlige Love
som en Rettesnor i saadanne Ting/ der ikke kunde komme anbre til Forfang, end dem selv : Men
som FicHoner altid in rebus hiftoricis ere afringe Betybenhed/ sa a vilde og det beste fattes ved
denne Objeétion. Dog vores Herr HAJERS forberortr Lærdom conncñerer ey heller med
det/ som han selv i bemeldte sit Skrift//-. 4^0. bar foregivet; thi der lader ha« sig forlyde, at
Rigs-Stænderne i Danmark Harde fr» den Calmarfte Unions-tid af harten frie ValReet : Men hvo me; ker ikke strax, at dersom denneLoreening kunde bringe faa meget til«
vese, at Danmark formedelst samme var blcven etValRige, saa barde visseti Norge
og maattet blive det samme om end og den gamle Rouge-Stamme, eller Ven saa bdyt
elstte DronningMargretes Slægt bardelængere vedvarer. Bi bmrfe be-te ikkun for
det loft/ for at demise, hvor nodiat det er.- alle Tiber udi baáis biñoricis bllige at see paa beres
Forbindelse med ben almindelige Staats-Rct ; thi uden samme er Historien kun blot en Tidsfor
driv/ hvorafman ey har videre Nytte, end at man kand fortælle noget om forbigangne Ting.
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turligste og letteste Vey til at entledige sig paa eengang fra alle i dette
fald mánde Tvivlsmaale: saa lader stg afKong Erics Arve-Rcyighed ikke drage nogen Folge til en Arve» Rettighed, som Dronning Mar»
grete stal have haft for ham, meget mindre folger deraf med noget
Skin af Ret den Slutning : Eric er^åer D romuttg Margre»
te ex jure hereditario r Norge, ergo har Dronning Margúete paa
samme Maade fnlgr hendes øøn oiao, eller hendes Gemal
Haqvino, formedelst en Ølags Arve-Rettighed, i Reglermgen ndi Norge.
§. 6

Saaledes blev iblant de z. Nordiste Riger bar allene Danmark
tilovers, der endnu ingen Aarsag havde at ansee sin gamle Rom
gelige Arve-øramnre fom fornet og visnet,og af denne Grnnd
ar tilegne sig et frit Val, (c) uden nred saa Skiel, at man enten
vilde paaftaae, at uagtet den fra Arilds Tiid heri det Kongelige HuuS
indforte Arve Ret, dog aldrig den saa kaldede Succeffio CaftiHana
har vcrret brugelig, menvelcendenterneafSpille Linien, ligesom i
Arve Riget Frankcige, ere bleven holden som udygtige til Succefllonen; (d) eller, da hidindtil ingen Dame havde herstkt over Dan
mark/
(c) Vel etc HVITFELDIl p. 555. og PONTANlf.
Vidnesbyrd os herudi tvertimod; Thk
dersom vi flfol troe dem, saa er steax efter Haldeman ik Dod den gamle Konge-Stamme k
Danmark afnogle Rigens Raad, som gierne havde snstet, at Cronenmaatte fettes paa nogen
afben indfodte Adel, bleven agtet og anseet svm stukt og udgaaen; hvorfore de og fornemmelig
af dette Fundament skal have sat sig imod dm Norste Prinz Olao : quoniam non decore fatie exifiimabant, Dania Regnum, quod JURE ELECTIONIS Regem fumebat, quodque per Je
Regi fuftentando fufficeret, Norvagia fubmitti, Regno non libero, aut (ita patefiatis, fed
HÆREDITARIO, som HV1TFELDS Ord, efter FONTANI
lyde. Men at

disse tvende laerdeM^nd enten have strevet dette afen blot fsrcfattet Tonke og Prejudicio, uden
At have nogen videre fidem actorum publicorum for sig, eller og, saa fremt Sagen og saaledes
er passeret paa Herredagen, at dette da meere maae have vieret nogle bialcontenters, end de re
delig sindede Patrioters, Foregivende, det stal uSyagtig vise sig i det, hvad strap videre stal
fremsattes.
(d) Vi ville her vel ikke precise unberssge, hvorvit denne Jndvenbning kunde behage en Danss,
der ftuderer sit Faedemelands Historie ; men saa «eget synes os at vcrre vist, at adstillige Exem
pla domeftica sige der imod. Bi ville ikke fust gaae tilbage til de fabuletife Tider, men blive
stagende hos dem, i hvilke vi finde meere Vished. Wen hvvriedes kunde »el, efter Kong »em-
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mark/ man medvuo beringio Floro Dan. f. 513.• vilde tilskrive det
Danske Rigens Raad: Qvod nefilf crediderit, antiqviffimum orbis Régnant
dejicere ad coium. Men fom vi / t î)ct mindste efter vores Begreb/ ag
te begge disse Indvendinger for ringe og ugrundede: faa ere vi fuld
kommen hos os selv overbeviiste, at Dronning Margúete/ ikke laa
meget som hendes G^ns retmæssige EfterfMennde i Dan
marks Erones Arv/ men fom den/ formedelst hvis blotte frie
Vrllie denne Herre fra tilig har besteget sine Forftedres Thro
ne/ der har stet den af hendes Herr Fader/ KvngWaidemaro IV. til hende forplantede Arve-Ret/ reviviscere. Thi derfom
man og her Vilde applicere den thefin, som nogle Feudifter har ved
taget: Qyod fæmina, femel per marem excluía, femper cenfeatur
excluía: faa var det dog paa den eeneSide ikke faa let at giere beviisligt/ at dette Brocardicum feudale ikke meget mere er en Vilkaarlig/Md
en naturlig Grund-Sandhed/ felgelig af ingen Gyldighed ad deci
dendas controverfias Juris Publici, udi et Land/ hvor flige Jura feudalia ey ere vedtagne; paa den anden Side vilde det blive vanskeligt
at troe/ at samme lader sig extendere til den cafum, da en Dame i
Faveur af hendes Son frasiger sig et Rigks Arve 8uccellion,j det saadñNNe abdicationes Regnorum & Renunciationes íucceílionum ikkun
ere at forsiaae conditíonate, og under den tacita exceptione : nißfi
lius ante matrem moriatur, og endnu derforuden i de Tilfalde/ hvor den
Canon skulde fore nogen vim decidendi med sig/plkyer den afStaatsTt 3
Rets
«lmziDsd, Kong Gotrici ell.E Godofridi tvende Borneborn, Siguardus Gfi Ringo, (eller Amulus, Annulus, som de Tydffe Skribent?«kalde ham,) have indladt sig i saa blodig en Krig for
Luccesñonen paa Danmarks Throne, dersom denne Throne alleene kunde arves efter iuccerlroncm Francicam? Da jo, saa kremt MEURS1USend har Uret, der i» hifl. Dan f 37.fq. gjAp
dem begge til GotriciDvttre-Bsrn, SAXO grammaticus/ lt8> dog selv ikke begierer
at negte, at i det ringeste Sivardus har verret Gotrici Daatter Sen, og har ikke havt tn Davs?
Prinz til Fader, men den Norffe Konge af lige Navn ; og dog alligevel har bane Son Regixrus Lodbrog, efter ak hanselv havde sat Livet ti! ret Slag imod sin Lmuluni, Ringo, siden ob
tineret den DanEe Throne. Saabederdet og, for at give et andet.Exempel, estertrykkeligom
K'NñSucn Eflrithfön hosMEURSIUM, f.Exento exhumants rebus Maguo, Regnum eß
adeptus Sueno, Cornai M. ex forne Margarita Eflritba nepos. Vnde ¿T Eßrithiusfuit co
gnomento appellatus.
Eum Dani, non amore aliquo duili, fed NECESSITATE ACTI,
QVIA E PROSAPIA REGIA NEMO ALIUS SUPERESSET, Regem fbi elegerunt»
fkiont man Mi ikke précité kand bvqgr vññ d sie Meurñi Orb, faa bliver bog Faétum i og for fig
selv nnegtelig, at Kong Suen Eftritbfön har erboldet sin Succetñons-Ret til Danmark as sin
Fru Moder, og ikke as sin Fader Ulf. der var en Udlsmdltig. Og paa samme Maade har Erie
Lamm ligeledes erlanget den Danske Erone«
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Rets Lcererne at reftringeres allene di hæredes collaterales. Dog det
maae vcrre dermed/ hvordan det vil/ saa kunde vi og gierne tiistcede,
at nogen, formedelst de endnu hosñVHkLQO i c.f.sp^fy. ogPONTANUM /.c.//7^. i Behold vcrrende Hyldings Acter imod os vil paar
staae, (e) at Dronning Margareta er ved deDanffe RigsStänders frie Val 1387. kommen paa hendes Forftedres Thro
ne, (5) endskiont vi ikke kunde indste, hvorledes dette rimer sig med
de
(e) Man kunde vel indvende imod disse Diplomata, at Margareta maaflee, født Kong PKaldcmari
IV. yngste Daatter, Rigs Ståenderne til Gefall, faalcdcs, fom i vore Tider den Heystfaliae
Dronning Ulrica i Sverrig, glorvñrdigste Ihukommelse, saf en stvrdeles Staats-Kloghed havde
rsteraivet nonet afhendesArve-Rettighed, for desto snarere at see satpaa hendes Hoved dette Ri
ges Crone, hvilken Defccndenterne afhendes «ldre Sostcr„jea meener de Mcklenboraifle Her
tuger, giorde hende stridig, som iblant andre erfares af HViTFELDf.
ogifaadant
Fald kunde siden HV1TFÈLDSDom, den han /.;6i. har fået, nemlig, attRong Olaus V.
i Ven -Henseende har havt en retfærdig Sag, frem for de Meklendorgisie Fyrster, fordi
han merre kunde forlade sig paa si c Val til Danmarks Crone, end paa sin Fødsel, ansees
fvrnoaet gyldigt; Men jeg kroer, at dersom man noye vi! prsve og undersøge Sagen, behover
man ikke engang denne Exceptio», og at endog disse Documenter selv skulde beviist mcere for,
end intet) r ores Meening : Thi ikke at tale om, som allerede den farde hertius i hans Noti
tia veteris Francorum Regni har gOkgivrt, at det Drb Eleélio hos Scriptores ante renatas litte
ras ¡He alletider tages i sin egentlige øg indskrænket Bemærkelse for et Val, i det samme ofte betkiancr folemr.em inaugurationem & promisfionem fubjeclionis, hvilken Meening selv det eeUk
afdisse Documenter meget bestyrker, da Concipiente« af sig selv gisr denne Forklaring, udi de
Ord: in veramfuoruvi Dominant, Principem ¿7* Plenipotentem totius Regni Dacia tutricem,
videlicet $ ormyn&etife, benevole recollegerunt & acceptabant, videlicet unanimiter ¿7* con
corditer ELEGERUNT, ¿Tplacabant, videlicet HMDCDE • Saa 1'1' i selvsamme Diplo
mate caufa eleétionis saa tydelig anført, at man vel kand see, at de formeentlig betcignede

Val Stcrnder r Danmark have metre rettet deres (Dycmreh paa Dronning rNargarere» Succefftons-^,et, end nogen dem selv tilkommende Val-Rtttighcd : propter generis
propinquitatem , heder det sammesteds , quoniam dixerunt, nullum hominem, linea notionis»
DE SANGVINE REGIO IPSA ESSE FROPINQyiOREM, in veram Dan.nam elegerunt.

-

-

(f) SporsMaalet selv : om Danmark i de «löste Lider har vceret et Arve Rige eller ValRige ? har paa narrvmende Tiid visselig ingen Indflydelse i vores Jus Publicum : Og endffiont
jeg tilforn §.4. n nota fub litt. w. har yttret Min Meening for det forste, ligesom jeg og fuld
kommen er ovcrbeviist om, at, faa fanac teftimonia hiftorica, og de paa samme t deres Applicati
on sig grundende almindelige Regler afNatur-og Staats Retten noget kand giclde hos den upar»
chufle Verden, intet andet nogen stade med noacn Sandheds Skin stol kunde bevises : faa tro
er jea dog, at jeg ikke fluide handle imod cn god Borgeres Pligter og cn det Añcrhoycste KongeligeArve-huus mcd allerunderdanigstTrostab farbunden Undersaats Skyldighed, om jca end»
skisnt vilde bifalde nmærenbt thefi om Dronning Margretes Adkomst til den Danflc Throne)
D'iingenafmineLcrsereersaauforfareniNatur-ReltcnsRegler, at ban )ø af sig selv flulde
indste og føi staae, at et hvert frit Folk strap, naarden Stamme, der har havt en Arve Rettil
*
famme,
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de Diplomatibus, fom ñf bemeldte tvende Skribentere, huitfeld
i. c.f: 57*' og pontANO i. c.f sit. & sis. ere heele opregnede / udi
hvilke hun udtrykkelig kaldes vera hæres et princeps
regni DANIÆ, d. e. Daumarkes Riges Fyrstinde og rette
Arving: (g) vi kunde, siger jeaz indremme og tilstaae enhver flige
Poltusamme, eruddod, kand ester Behag forandre den forhen i Brug værende Regierings-Art, og
ved Fordrage forbinde den frivillig udkaarne Regent, saavel til en indskrænket Magt, som til en
tydelig Frasigelse fra al den hans Formænd i Regieringen ellers tilstaaede Arve Ret. Ligesom
det nustaaer flig en ndvalt Regent frit for, om han under saadanne Forbindelser vil imodtage
den ham af Rigs-Stænderne ti!tænkteCrone,cllerikke: faa folger afdensMsdtagelse for ham og
alle hans Eftrrkomere en Forbindlighed.der ikke anderledes,end ved nye Fordrage,igien kand op«
hæves. Naar derfor den allerglorværdigsteStiftere af det nu regierendeAilerdurchleuchtigsteKon»
gelige Akve-Huus,edrittl2nus i. i hans Capitulation, den HV1 TFELD f. 844 har opskrevet, ud
trykkelig tilflaacr de Damke Rigs Stænder en Val-Rettighed, saa forjiaaer det sig af sig selv, at
den foregaaende arvelige Periodus t hansKongeligeAfkom har derved ophort saa længe,indtil det
har behaget Guds allcrviseste Forsyn ar fremstille den A. 1660, igien med langt herligere
Glands og Fordecle, og, da forhen de gamle Arve-Konaer i Danmark ikke kunde rose sig af en
uomstrænkctMagt, da til dette Riges storste Lyksalighed, at give den Stormægtigste
Ronge Frideric? HI, ifte allene enAroe-Rektighed sor hans l?eye Pofieritat af begge
RiSn, men og en ñL/áe Magt i Hænderne. Riger, der ikke paa faa éclatant en Maade
formedelst samtlige Undersaaters samtydige Velbehag, som Danmark og Norge, have forandret
deres gamle Regierings-Form, kunde vel finde Aarsag, hvorfor de ikke gierne tillade, at man
meget skriver og diiputerer om deres forrige Staals-Judretning ; Men bos os barGudsGodhed stiv bygger den Rongekige fouveraine Throne, og grundet den paa Underfaatternes
Rierlighed ril deres faderlig sindede Monarch saa fast, at der vel ikke findes et ecncs'e
Menneske i diste Riger og Lande, der ikke af Hiertet stulde hinste, arvet Rongelige 2Hlerdurchleuchtigste Arve-Huus ma ae f^re Danmarks og Norges Scepter i uforandret
Slot og Velstand indtil Verdens Ende.
(g) Ja at Danmarkindtil den Liid har været et Arve-Rige, fligt beviser og de? Brev, som RigensRaad har ffrevct til Hertug Ch istopher af Bayern, efter at Kong Eric synceS aandsse ak have
forladt Riget. Thi endski-mt HVJTFELD i hans Dedication til Kong Christian den IV. si
ger: at Rigens-Raadet i Danmark ved bans Val fornemmelig havde ladet fee den
samme tilkommende Magt og Anseelse, og n^yagtig beviist, at det kom ikke an paa en
GlegtÑabs Rettighed med den afgangne Ronge, men paa sin, Rigens-Raadets, go*
de Viilie,hvem det vilde forunde SucceJJionen t Regieringen: saa udviser bog bemeldte
Skrivelse det gandskc anderledes, sid-n dcrudi denne Prinz inviteres til Leonen, ikke ellene
ut [anguinis Regii Regno proximus., og ombrdcs Ñt Modtage t>cnper amicitiam, qua [irpis
ratione Regno conjungeretur, men Rig-Ns Raadet selv an sorer ibiant andre Aarsaaer tilsi Mts»
fornoyelst mod Kang Eric sg det'e, at denne Herre havde vildet spille sin Fætter, Hertug Bugislao i Pommern, Crsncn i Hænderne, derdog ikkevar f^dtafRongelig Blod. Oa er det
betænk ll-zt, ar Rigs Stænderne have fsyet til diste Beretninger, at de ar den Aarsag havde
sat sig op imod deres Ronge Eric, fordi saadan hans Afsigtmed at befordre en Udlcen«
ding ril e ronen, saa 'ængc endnu nogen at Rongelm Bl d var tilovers, var ubillig :
ilos ei haeparte perpetuo obfuimus tic tergiverfati fumus, quod id ex aquo&jure minus com
petere
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Poftulara, siden de ikke staae i nogen nodvendig Connexion mei) ncrrvcerenñe Afhandling/ og/ ihvorvel vi holde dem for ubeviislige/ dog
denne sinde give efter/ miar man kun iligemaade vil tilsiaae os/ at den
ne behjertede Dame formedelst et ikke mindre frie Val an.1388.
har besteget den kongelige Throne i Norge/ og at det folgelig er
uden Grund/ hvad hvitfeld* f. $73. fyregiver, at formedelst Kong
Olaum V. Danmark og Norge under een Herre og Konge ere bleve»
foreenede/ meget meere at Danmark indtil den Tud lige saa lidet
har havt den allerrmgeste Prætenilon til Over Herffabet over
Norge, etter tll en nødvendig Forbindelfe dermed/ som dette
har havt til hiint.

§. 7Allene denne uforligelige Dronning Margrete faae sig neppe stad
fæstet paa begge Rigers Throne / for hun declárente Krig imod den
Svenffe Konge Albertum. Vi ville her ikke lange opholde os med
Grunden dertil/ men ikkun berore med faa Ord/ at det paa hendes
Side aldeles ikke har manglet paa bevcegende Aarsager til at vcrre vred
paa denne Konge; thi hand havde ikke alleene paa en uretfcerdig Maade fortrcrngt hendes Svigerfader Magnus Smek, som allerede oven
for §.4. er fortalt/ fra Crone og Scepter/ (h) ogsaaledesforholdt/
saavel
fetere ex’tftimaremus, quamdiu e Regiogenere fø AD REGNUM QVASI LEGITIME PROGN TUS, princeps jupereffet ; med det endelige heel merkomdige Tillrg : at, ifald

Hertug Christopher ved denne Skrivelse ikke vilde lade sig bevsege til at antage C?onen, vilde de
vcrre angcrlofe, dersom samme paa den Maade blev hans Efterkommere unddraget : Si autemeripi hoc pacto ema uibus Celfttidinis Tune EJUSQVE PROSAPIÆ Regnum contingat, non
Nobis, feel fibi jusque jocordis , quod imputet, habebit ; so NI Ordeñe lyde hos PONTA•
NUM f. 610. hvilke han har oversat efter den hos hvitfeld f /0/. iniererte Copie.

(h) De Herrer Svenffe ville vel ikke tilstaae dette, og synes i det mindste JOH. LOCCENlUS
L. in. p. 7?. bift. R«'. Suedear. at v>rre heel fortsrnet derover, at nogle Skrivcntrre hase vil
let paabyrdr Kong Alberto sligt. Magno non vi erupv.it, slier han, nec per nefas, tit quidam
volunt, inuafit Regnum, fed conflio conjcnftique Procerum ¿T jure eledionis occupavit. 2(S tí1
ne denne selvsamme Audior setter strap, faa Linier derefter, til : nec ille (Albertus,) forfan am
bitu plane liber fuit, og kuldkaster altsaa igien alt det, ha« bar villet siae til hans Forsvar. Dog
vi behove ikke heller dette engang. Sagen viser sig klarlia, naar man ikkun vil merke, at Alber«us, som Moralisterne pleye at tale/ vel ikke har vcrret caufa moralis til Kong Magni Dethronifation,
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saavel hendes Gemal, $ong Haqvino, som og hendes Son / Kong
Olao, hvilke dog, som for er meldt/ Kongeriget Sverriges Besid
delse med al Rette havde tilkommet/ deres Arve Riger og Hcrssaber;
men hand havde og udovet ftor Fiendskab imod hendes Herr Får/
Kong Waldemarum IV. t Danmark/ og endnu under Kong Olai Regicring an. 1383. ved et fiendlig Indfald i Skaane og Halland giort
en Begyndelse til videre Blods udgydelse; derforuden pleyede hand/
til hendes og begge hendes Kongerigers Prcejudiz / i hans Titel at
kalde sig Konge til Danmark og Norge/ folgelig/ uagtet at den Gud
dommelige Forsyn havde givet hende begge disse Rigers Scepter i
Haanden/ikke vilde erkiende hende i denne retmcrssige Kongelige Vcrrdighed: Udfaldet paa Krigen var og efter hendes Susse: Hun er
obrede ved hendes seyerrige Vaaben den storfte Deel af Sverriges
Rige: Bissoppcrne og Adelen i Landet/ hvilke begge Stcender for
nemmelig vare ilde til freds med Kong Alberti Hunsholdning/ samt
med den til hans ubodelige Skade i Utide af ham brugte StaatsMaxime i at befordre de Fremmede alt for hyppig/ antoge hende
godtion, men bor dog ansees som caufa phyfica eller iuftrumentalis.
Gaa ere og Aarsagerne,
hvorfor denne Ksnge er blesen afsat, afingen Vigtighed, ogdeSvenfleselvvide, foruden det
Puds han lod sig spille af Kong Waldemaro i Danmark med den hans Son Haqvino tånkte
Brud, Kcev »enrici terrei afHolsteen Daatter, intet andet at foregive, end at han har vieret
en losagtig Herre, ogudenNodafstaaetSkaane tilKong i^åldemarum iv. i Danmark. (Thi
at nogle ogsaa ville legge ham til Last, at han i det mindste har v«ret vidende om, da hans Go«
Lricu-af hans kiodelige Moder Llanca blev forgivet, forticner ikke engang at iaiendrives, saa«
som dette tåin selv endnu er tvivlagtiqt og uvist, og mange meene, at denne Prinz er dod c«
naturlig Dod.) Men som Undersaatter ikke ere deres Herres Dommere, saakanddennc Kon
ges foregivne Losagtighed ikke legitimere hans Afsettclse ; Thi den Straf, han dermed hårde
sortient, kunde ikkun tilkiendes ham for Christi Damstoel, der bruger gaudsse andre Exfccutores til at fuldfore sine Domme, end Mennesker. Og Skaanes Aftrædelse er dm Tiid med saa
stor Billighed fleet af Kong Magne, at samme i hans Levnets Beskrivelse giver den deyligst- Pro
ve paa hans Retsindiqhed og Kierlighrd til Retfærdighed; Thi baSreo Johannes afHolsteen,
der havde sogt dette Land til ham, som vi altered, tilforn have sagt, selv ikkun havde det i Pant,
saa maalte man gierne vide, med hvilket Skin afRet Kong Magnus har kundet acquirere ctOver-Herflab eller bestandig Eiendom derpaa? Vilde de Svenske indvende, at Magnus havde
kisbt denne Provinz med Svenfle Penge, saa er dette dog af ingen Vigtighed; thi dertil, at
matt acquirerer noget bona fide, horer fornemmelig, at den, som afhKndiger samme, ikke notorie maa holdes pro non Domino. Og dersom det synes dem uret, at deres Konge unyttig bar
sat Penge over styre, hvorledes kunde de da tage de Danske det ilde op,at de klage over, det KonCbritiophorus il har paa en ubillig Maade forminbflet Rigets Provinrer 1
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godvillig til deres Dronning; Og da hun paa ingen anden Maade
vilde modtageden tilbudne Sverrffe Crone, end meddetVukor, at
den samme Arverettighed , føm hendes Gemal havde haft,
blev hende iglen indrammet: saa holdte de misfornoyede Svenffe
R-gs-Stcender, som de der ingen anden Vey saae til at blive den dem
i hoyesteGrad forhadte Konge qvit, det for raadeligere, at samtokke
derusi, end at de lcengere ffulde sukke under Alberti Aag. LOCCENIUS L. in. hiß. Rer Svede. p.7i>. beretter dette aabenhiertig: Qyi
itabant a partibus Margarethæ, ejus opem contra faâiofos & Alberti
vim expoicebant. Qyam illa promtfit ea lege, fi je Reginarn agnofiant,
& Regni Svedtœ Principem, VELLIT EJUS MARITUS FUISSET. Hocqvanqvam nonnullos'Procerum non leviter percellebat, plenqve tamen qvidvis potius
experiri. qvam jitb Alberti jugo degere praeoptabant. Itaqve Principes Ordinis
Eqveflris Margarethatn, datis codicillis pro Regina acceptant.
-i Ng QtÇ

og Dronning MargreteidcnneKrllg efter Onffe: Thk omendffiont
Albertus intet havde for-emt, for at fette hende en ameebg Armée
imod: saa har hand dog maatret àe et andet Udfald af denne
Kriia, end hand havde formodet; thi jnft denne Munkedeye og
Dronnina B''ogklos,som Albertus afSpot stedle pleyede at kalde hen
de, havde en mandelig Forstand og magelos Bestandrghcd i hendes
Refolurioner; saa at hendes Herr Fader ey har lagt for meget, da
hand siges at have ladet denne Bttankni g om hende falde, at Natur n i hendes Skabning havde begaaet en Feyl, og i Steden for en
Mands-Person, frembragt et Fruentimmer: Og virkelig vrdste den
ne ul-qnelige Dronning noget mere, end at fordrive Tiden medSyeNaall n '.blant hendes Fruentimmer; Hvorfore man vel kunde stge,
at bend s Soldater, ved den Slibesteens haanl'ge Tilsendelle for at
spidse hendes Naale, have erindret stg, al det var nu Tud ret at ffarpe
Sværdet til at dcrmpe den overinodiaeKonq Alberti Sto'thed, hvil
et de og mesterlig have udvnst t det an. 1388. paa Fa loner Heede i
Vst Gothland holdne store Feldtflag, da Kong Albertus selv tillige
mtd hans Son Eric faldt som overvunden den tapvre General 3w
Lykke iHcenderne: thi dermed bteve Kong Alberti store Defleins paa
eenqang til intet, og denne ulykkelige Herre maatte nu, som LOCCEÑIUS i.c. f 81 ■ meget artig stger, med stn storstc Forffr kkeise er
fare, at man ikke just behover Buxer til at regiere en Staat vel.
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Dum Regina absqve braccis Regem braecatum in acie c£film <¿r comprehenjùm
ex campo in carcerem agit > ubi ipfia re experiebatur, caput, non femora aut
braceas imperare. Og er i sar ved denne Ulykke, som her overfaldt Kong

Albertum, dette, som et Kiendemerke paa Guds retfcerdige HevN/ nur!»
vcerdigt, at, lia esom hand fordum havde handlet med Kong Magno
Smek, fad maatte hand ligeledes vandre i et 7. Aars Fcrngsel, og det
part den selvsamme Dag, paa hvilken denne Herre var taget til Fange
af ham. Nu kom hand vel an. 1395. paa frie Fod tgien, men fordi
hand ey var i Stand til at betale den samme Tiid ilipulerte Ranzion
af 60000. Mark ledig Solv, og (efterat imidlertid de Svenffe ikke
alleene an. 1396. havde hyldet den Pommerffe Printz Erik, hvilken
Dronnitrg Margrete havde erkläret til hendes Succeifor i Danmark
og Norge, men endog, som vi snart udforligere ville faae at hore, An.
1397. disse 3. Riger formedelst den Calmarsse Union paa det noyeste
vare blevne foreenede med htnanden,) hand dets uden let kunde giore
sig den Rugning, at det vilde blive ham, ft>m en fra Land og Rige for
jaget Fyrste, rebus fic ftantibus, flrt got som aldeles ugiorligt, med
Vaaben og Magt igien ar komme til sit Rige, i scer efter ac hand engang
havde spildt sine Undersaatters Kierlighed; saa vilde Hand heller an.
1405. folenniter frasige sig alle sine Prætentioner, dem hand tilforn ved
sit Val havde erlangst/ paa Kongeriget Sverrig og alle dermed for
bundne Lande, (Copie af Frasigelsen kand tafeé boé HVITFELD
i. c. f 62ff. fip) og gik siden udi det Meklenborgiffe i et Kloster, hvor hand
endte sit Liv i Roe, end at hand, i Folge af den Traétat af an. 1395.
igien vilde indstille sig som en Fange hos sin Overvinderinde, den oftbemeldte Dronning Margrete.

§. 8.
Nu havde denne kloge Dame strax détient sig af den hende, ved
Regieringens Tiltrædelse i Danmark og Norge, i forskrevneHyldingsAct afRigs-Standerne, givne Frihed til at udvcelge sig en SucceiTorem, og, endffiont hun endnu selv var en ung Dame af 34. Aar, der
ved et nytLEgtefkab vel havde kundet vente Livs-Arvinger; saa vildt
hun dog heller derttl udnavne hendes Soster-Son, Prinz Eric af
Pommern, end tanke paa at forandre sig igien: altsaa tager kranUu 2
zius
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zius feyl/Nñar hand l. v. hift.svec.c.35. og l. t/t hift.Norv. c. 9. meener,
at Dronningen formedelst tiltrædende Alde -avde adopteret denne
Prinz. Hand blev og, formedelst Dronningens Underhandling, nag«
tet hand endnu var et Barn, an. iz88- af de Nordiste Stcender faa1
ledes hyldet: Qvod debeat Regnum Norvegiæ retinere, dominari, uti & cum
omni plenipotentia, jure & autioritate Regi convenit, prout & qvantis ante
ipfum Reges Norvegie perufi fuerant in ditio Regno, ficut etiam verum Regem
Norvegiæ oportuerit, ¿r decuerit omnibus modis poffidere. Hoc etiam previfo,
qvod qvando Dominum Noftrum, diletium Dominum Ericum, Regem pr¡editium,
ab hac mundi vita decedere contigerit, ex tunc Filius ditii Domini Noftri Erici
Regis poß Eum fuperveniens, aut Frater hujus Domini Erici Regis, Filio fuo non
vivente, five Frater Patris Ejusdem Domini noftri Eri ci Regis, prseditio filio ditii
Regis Erici & fratre Regis ejusdem non exiftentibus vivis, horum qvilibet, vi
delicet unus, qvi poft alterum fic, ut ditium eft, fiipervixerit, ditium Regnum
Norvegiæ cum omni modo ,jure Regali, hereditate, debito fuccedere teneatur',

&c. som Ordene af denne Hyldings1 Act videre lyder hos hvitFELD f.577. Og PONTANUM f 5is. hvortil endnu en anden, som
hos samme HVITFELD p.ss’7. forekommer / fortiener at foyes.
Dette de Norstes Exempel fulgte de overvundne Svenste allerede an.
1396. efter, endstiont deres Historie1 Skrivere ville indbilde os, at
Sagen, i Henseende til dette Rige, havde forefundet mereSvcrrigheder, og Dronning Margrete havde liidt megen Modsigelse afRigsStcenderne, ey heller anderledes kündet trcrnge igiennem med hen
des Ansoaning, end under detVilkor, at dette ikke stalde vcere et
Exempel, der i Fremtiden nmatte allegeres sinod deres gamle
Val1 Rettighed og Rigets Frihed. Dog, det er unodigt her at
udfore, om det saalcdes har forholdt sig, eller ikke, siden det intet
aior til Sagen, om de Svenste gierne eller uglerne have hyldet Prinz
Eric? og det er os nok, at de have hyldet ham. Som hand nu for
uden alt dette de lure var berettiget til at giøre Prætention paa Dan
marks Crone, fem sin Arv paa sin Fnl Mor Moders ingeburgæ, Kong
Walde mari IV. Daatters , vegne, saa er ikke at tvivle paa, at de
Danste Rias Stñnder saa meget mindre have sat sig imod deres kekke
Dronnings Villie ogOnste, som det var billigere,paasaadan Maade i Tide at udelukke de Meklenborgiste Hertuger, der ellers havde
kundet foregive en narnmere Rettighed, men, formedelst deres imod
Danmark udevede Fiendtligheder, og trofaste Bistand, som de havde
beviist
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beviisi den Svenffe Konge Aberro, havde paadraget sig den Danffe
Nations Had, og saaledes at forebygge al videre befrygtende Spliid.
Paa saadñn Maade saae Kong Erik sig fra an. 1396. af i Besiddelse
af de 3. mcrgtige Nordiste Riger siadftrstet/ og den kloge Dronning
Margrete, for ikke at tabe faa let igien/ det hun med saa sior Omhue
og vit udseende Prudence havde bragt til Veye, var nu betcenktderpaa , at, fordi efter de Tiders Overtro/ og den Pavelige Rcets GrundRegler, en salved Konge kunde trofte sig ved en sierre Sikkerhed og
invioiabiiitæt, end en blot udvalt Konge/ at/ siger jeg, denne hen
des SucceiTor af alle 3. Rigers samtlige Stcender maatte blive cronet.
Hvorom den an.1z97.for denne Cronings styld til Calmar oprettede
Acte, hvoraf atter HVITFELD /à anferer en Afstrift/ kand give
ncermere Oplysning. Dog blev det endnu ikke derved, men der blev
endog i samme Aar til bemeldte Calmar imellem disse 3. Rigers Stan
der oprettet den bekiendte og navnkundige Confæderation og Union,
i folge af hvilken disse 3. Croner efterdags til evig Tiid ffulde blive
samlede/ folgelig disse 3. Nordiske Folk, som de formodentlig
ere B-m ogAfkomnreaf een Fader/ saa stulde de og i Fremtiden
udgiore med hinanden et perfe&umSyftema civitatum, saaledes/at
vel et hvert af dem stulde beholde sine gamle Friheder, Rettig
heder og Love ukrcenkede, men stnlde midlertid under een Ron
ges person herefter staae for een Mand / og befordre alle Ri
gers fås Beste med sandede Rrnfter, hvorom HVITFELD
f fin. kand give videre Efterretning, som legger sine Lystre for Oyen
og in extenfo communiceïfï dette Padum, der kand betragtes og
billig ansees sorn det fornemmeste Capitel i det gamle Jure Publico
Daniæ. Allene t hvor lcenge end den Staats forsiandige Dronning
Margrete og hendes fio^e Minifterium maae have studeret paa en flig
for disse z. Nordiste Riger og deres Indbyggere h^ystfordeelagtig Forbindelst, (i) saa varede dog alligevel den derudi imellem
Uu 3
disse
«0 At denne store Dronning eller det Dansse RlgesMaad alt låge tilforn har hast disse Rigers
ForeevingiSinde, kand sluttes afmange <latis, dersom man ellers betragter dem med paaag
tende Ayen og ester arcana imperii & dominationis, I det ring este er det at formode, at hun
«fingen anden Aarsag har ladet hendes Prinz Olao fette den Danstc Crone paa Hovedet, end
fordi han, som enArvinz til Sverriq og Norge, ester mennestellg Begreb, var best stikket til
atudfo-re dette store Verk.
pontamus in biflor, Dan, L. Vm.fl.50j. taler vel ikkun om
en
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disse Nattoner til evig Tiid ftipulerebc indbyrdes Foreening
ikke lwnge; Thi da den ypperlige Herr VON PUFENDORFF
in dijfirt. de Syfiematibus civitatum §. tg- Mkget VCÍ i) At stNMktket! qvod
fundamenti loco in civitatibusfæderatis habendum fit,ne qvis præ alterofifefludeat
efferre,&,ut difpares licet interfi opibus par fit omnium libertas: saa synes det,

at man alt for meget har sat denne fornuftige Erindring til Side ;(k)
Thi da Dronning Margareta an. 1412. havde lukt Synene, (i)Kong
Eric
tn liitencleretForeening afDanmark og Norge/ naar han siaer: Alu (Proceres Daniæ,) 01awn nominarunt-, Haqvini, Norvegiæ Regis, Margarette filium, utpote qui matris ajpeilu nan
modo Regni proximus effet, fed qui aliquando etiam «traque Danice & Norvegice fceptra ba
redii & fucceffionis jure conjungere atque untre feliciter poffet. QJ< fCl'C siger os ey XpdX'iHVITFELDf. sss. <if hvilken PONTANUS har laant, soin fleère, saa on denne Tanke.
Th! der
heder det saaledes: Nogle raadde til, man skulde tage Herr Ü>luf Kong Waagen og
Dronning ÎTJargretes S^n, ester at ban paa bans Maverne vat naft ti i ven Konge«
lige Siegt , dermed ogfaa Danmark og Norge kunde samles og foreenes ; hvormed
detogfaa stemmer overeens, hvad han har sagt i Dedication en tti Äor-gChriftianumiv. ; og

er Rong <Vluf, som par Mederne var ft-d afRong Waldemars Lios, biefven Nor
ges og Danmarke« Ronge, og disse 2. Ri -er VIIGELIGEN samlede. Men vi tßv
endnn dristig fette det trcdie, nemlig Kongeriget Sverrlg, dmil ; Thi baOlaus, ry minore end
af Danmark og Norge,var den rette Arving dertil: saa er ing'n T ivl derpaa,aljo de Danste,
eller deres fornuftige Dronning Margrete, ligesaavel har rettet sitHyemerke paaForeeningen
med dette, som med hiint.

(k) Vist er det,at, saa flette Tanker man end maae giore sig om de forrige Tiders Staats Klogffab
og Regierings-Kunst, saa overbevise dog de Tiid efter anden imellem disse Nationer oprette'
de Fordrage os, et man i Slerbcn pw famme îiib meget vel bat fattet theoriam om disse
Rigers Lyksalighed, der beroede paa en varig Foreening imellem dem, og det altfaa
alleene har manglet paa Villien til at bringe det i Praxin og Oveist, hvad der kunde have
giort denne Forbindelse bestandig og varagtig. Men her maae visselig alle Sandheds
Elftere, naar de ndi Historien komme paa denne Punct, lustaae, at det her, uden at formmne
nogen Nation, maa hede:
Iliados intra muros peccatur & extra.

Men hvor let havde man kundet forebygge alle de Ulykker, der siden af denne Unions. Kram,
kelse have reist sig, dersom det alleene var bleven taget i Agt, hvad der endnu a.i^z;. ved denne
Foreenings Fornyelse er blcven stipuleret og aftalt: 2(t deraarligen af hvert Rige per
soner skulde deputeris, for at overlegge, hvorledes Forbindelsen inerte og meere fun«
de befcestes, og tillige, i fald een eller anden Natton stulde have Aarfag at klage, at der
blev handlet imod Fsreeningen, atraadsBod derpaa.
(l) Vel forede Svenfte de bitterste Klagemaale allereede over Dronning Margrete og hendes Re»
giering, og beftylde hende, at hun ikkun imod de Danfte har opfort sig som en Egte, men imod
de Svenske som en Stif-Moder, i det hun betroede hine alle Fæstninger og hsye Måder,
menssielden undte disse nogen Lefordring, og endda desforuden asvuste den Svenfte Nation,
naar
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Erie uddvaldte gandstc andre Regierings Maximer, og ikke alleene
ikke aarlig re5åte4. Maaneder iSverrig/somidenCalmarsteForeening var lovet/ mens endog beviifte sig saa parthiist mod de Svenste
i at bortgive heyeLEmbeder, at de maatte see til? at de Danste og
andre Fremmede i alle Ting batte Preferencen, endstiont nogle afdem
saa lidt sortiente det/ac deres Navne hos alle uparthiiste Lcrsece/endnu
den Dag tDag er/ ikke kunde lce es uden Vcrmmelfe og Forbandel
se. (m.) Saa er det endelig des Aarsirge kommen dertil, at der reifte
sig en mcrgkig Spliid imellem difs- tvende Nationer, og der ikke fatte
des meget udi / at to de udi hoyefte Grad over Kong Erics Regiment
misfornonkde Svende, an. 1433. da en tapper Patriot, ved Navn
Engelbert, barnefodt i Dalekarlien / giorte sig til Hovedmand og An«
forer for Maleo ntenterne, paa eengang havde giort Ende paa Leegen;
Th fra meget er vift, at denne Engekbert/fom en Rigens Hovedsmand
ellerHofdmg/forsvareke med Kaardm sine Landsmcrnds og heele Sverrig s Riges Frih- d nnod de Kongelige 2E nbeds Mcrnd og deres Til«
hcrng re, saa at det saae flet nok uv med Kong Erics Auélontæt j
S verrig: Endstiont nu E gelbertan. 1436. m'ftede Livet / i det en
SvenstMelsmandMagnusBenedittloN/hvrlken det ftnertede,at hand,
under Paastut/ at hand var alt for meget Danst-sindet/ paa en uretfcrrdig Maade havde conEerethans Faders Gods/giorte det af med
ham:
naarden giorbe Forestistinn om, at sligt vare tvert imod de afDronninaenselv, ved hendes Regiennqs Liábase, udstcrdle Forskrivelser og Privileaier, med dette korte Svar, at de, nem
lig de ©ucii-v*, maakte kun paadct beste uiemme deres P'iHIeg-er, Dn nningen derimod vilde
saa wt, som Hende mneltzt »ar; forvare hendes Wstninger. Doa tre alle disse Klager ikke
fa i grndsse nsyagtig heoiiñe, oa staaer et derhen, om de ere saa gandsse sandfoerdige
Dette er en gfgiort Sag at omendssiont de ere sande faa ere de doql ikkun
at rev nt fo- Bornev'rk imod de B-lky!dingî , dem man finder hos dem imod
Ericum Pomer.inum
Dog vil Efttrsicrgten niaassee med Tiden domme meere retsina
dig, end vore Foådre have giort, vg en stor Deel af d« Beddinger, fom man nu om stunder
legqer denne gode Dame til Last, om man vilde syne dem med saadanne -Øi/en, der med Præjudi.
rer ikke ere formorkede bortfalde : Thi man-stik mig doa s. E. hvad lunde vaere mere uskyldigt,
end mar denne Dronning stal Haoe sagt til Erica: Sverrig kand narre Norge k.'eede, og
Denmark forsva e dig Og dog allîgevc! ater^O// LOCCENIUS L. m bifi. Sute. p.90.
de af drn Sinkning: Sagaces hauddifficulter divinabant, ut Suecia¿T Norvegia fiuílibtisffudonbus ac Jervitute, Ji guffet, Danta Regnum extolleret ac Je tueretur*

(m) Her benhorer i scrrJens Erichsen asdalu^ hvilken til fidst som Gouverneur ivLlecsrlien, om
man vil f roe de Svenske, skal have begaaet saadanne Excesser, svm man ey fiuder i Historien
sm barbariske og vanttoe Folk, ekler land indbilde fig vatre og al MennGUàb meere mod
stagende.
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ham: saa blev dog den inverted Uroe dermed ikke formindffet etter still
let/ men Carl Knudson traadde,som Rigets Hofding/ igien i den drcebte
Engelberts Sted, og forte imidlertid saa got som et Kongeligt Regi
mente over sineLandsmcrnd/ saa at alle/ der ikke vilde ydmyge sig
for ham, enten maatte bode deres Giensiridighed med Livet/ eller
romme deres Fårneland- Dog jusi denne hans Strenghed giorde
Kong Erics onde Sag god igien ; Thi da de af Rigets Stcrnder, der
holdte med Carl Knudsen, an, 1438. havde besluttet, at lade Kongen
vide, at, hvis hand ikke inden z. Maaneders Forlob vilde indfinde sig
til Calmar, og behorig antage sig Rigets Tarv, vilde de ikke meere erkiende ham for deres Konge: saa satte ikke alleene Biffoppen afUpsal
med nogle afRigens Raad sig imod den forehavende Afsettelse: men
og disse sidste/ efterat Biffopen imedens var med Forgift rommet af
Veyen, bragte det saa vit, at endnu i dette Aar den Calmarffe Union
blev fornyet, og de Gvenffe felv nu ikke vilde have j^avn for,at
de havde trakt Gaarden nnod Kong Eric, eller for at ophceve
og til intet gi^re den Lalmarske Confederation, men hvad som
skeet var, ffulde alleene hede at vcere giort for at forsvare sig ved de
res Friheder, og fok at giore sig Luft at de ikke i deres eget Fcederneland
ffulde af de mange Fremmede gandffe og aldeles udelukkes og fortræn
ges fra de anseeligsie SEmbeders Forvaltning ; af hvilken fornyede
Confederation HVITFELD ligeledes f. 797. Pb har anfort Afffriften.
Men i det nestfolgende Aar forlod Kong Eric godvillig disse 3, Riger,og
befattede sig ikke mere med Regieringen/fordi hand forud faae,at/efterdi
hand havde forspildt alle sine UndcrsaattersKierlighed,havde hand intet
videre at vente, end en almindelig Rebellion og Opstand, som dog en
delig vilde node ham til at forlade Scepter og Crone. I denne Tilstand
nu offererte vel del Danffe Rigens Raad i Forstningen alleene, uden at
tage de Norffe og SvenffeiRaad medsig, Hertug Christopher af
Bayern, eller, rettere at sige, afOvcr-Pfaltz, Rigets G'one ; men
da siden begge de andre confederate Kongeriger, ^verrig og
tlorge, ligevol godvillig erkiendte og antoge ham, som deres
retmcrsstge Konge, og akter an. 1439. fornyede den oft benewnte
Ealmarffe Union, hvoraf ligeledes sindes en Afffrift hos HVIT
FELD, f,s2o.fy. saa er ikke at tvivle pññ/ñt jo. denne Pagt hidindtil er

à
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forbleveti i fin fulde Gyldighed/ følgelig disse z. med hruau
deu foreenede Arger ere blevne hinanden i alle Munder Uge i
Frihed / 2Lre ogHøyhed.
§. 9Der kinde vel endnu/ efter den almindelige Staats-Rets Regler
og forste Grund Scetninger/ ved hvilke Undersaatterne forbindes med
deres Fyrster/ og disse derimod igien til hine, meget disputeres om
denne I)eek Confæderation, dersom man noye vilde prove dens Ind
hold/ og uparthiiff undersoge alle derudi befattede Puncter; men i
seer vilde det Svorsmaal blive vansteligt at besvare/hvorledes Aongeriget Norge/ der allereede an. iz88. som vi nyelig i den foregaaende §. bave erfaret, havde overdraget Erico pomerano en arve
lig Rettighed / kunde indlade sig i en Foreening, hvorudr der
blev handlet om et frit Val/ fom iFremtiden ffulde øves ? Ja/
hvorledes Danmark (n) selv/ hvis Rigs-Stander dog / fom
tilforn
(n) Thi at jeg med den meer bemeldte Herr Etats Raad HBJER iHans kurtzgefaßten Dünne«
markiscken Geschichten />. 460. stulde troc, at Danmark idet mindste fråde« Taimarste
Unions Tider af har vævet etVal-Rige, kand jeq endnu i denne Time ikke overtale mig til ;
ikke allrene, fordi det er gaudsse en anden Sag at difputere de jure, og en anden de f»&o ; men
og fordi Rigs-Stænderne i deres forberorke Skrivelse/ hvorved de have indbudet Hertug Chri
stopher afBayrrn til at antage deres Crone/ have taitas en gandffe anden Tone/ som vi allerede
in not. fub litt. g. ad §. é. have hort ; Saa at/ efter min ringe Indsigt/ den Periodus, i bvil«
k-n dette Ri-te Kar bekommet en frie Val-Rettigbéd, uinuelig kand begyndes ftr, end
mcd Rang Cbriftopbori afLayetn dødeligertftang. Jeg er derfor hos mig selv oste fal'
den paa den Tanke/ et den heele Lalmarste Union i fin f-rste Begyndelse har vceet, saa at
sige, et bare politifl Spille eller Blend-Verk, som den Staat»-forfarne Dronning
Margrets/ har giort de Store i Landet for synene/ forat holde trend« saa mægtige
Riger desto bedre i Lydighed/ og for desto vissers at forsikre sig og hendes e'stteLætt
rer, den unge Prinz Erico, eller hans Efterkommere/ Thronen i alle disse Riger ; L>g
i s»» fald har jeg altid anseet denne Union som et Mesterstykke af arcanis dominationis ",
Saasom derved, at alle;. Nationer paa eengang skulde v«lge, ai contemtus, der yodvendig
havtze maaet reise sig deraf, hvis det eene havde tiltaget sig nogen besynderlig Rettighed og Prærogativ frem for de andre/ og tillige al befryqtende Uliighed og Jaloufie ¡blaut dem blev ophorvet/ men dog alligevel intet blev betaget bendefignerte unge Kongelige Prinz Eric/ men meget
merre hans og hans Efterkommeres Herssab i Sverrig ikkun meere og meere, rudffiont teñe og
»er indireéhim, blev befordret ; Thi man kunde alletidrr, saa ofte en Val'Forretning forefaldt,
være forsikkret paa, at te 40. som afde Danske, og beider af de Norsse dertil skulde depute-
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tilforn af os ad §. 6. litt. g. er bleven beviift/ ved chtiftophori afBayern
A.ald til Lronen, vel vidste at erindre sig, at, saa lienge no
gen

î

ris, ey Vilde reñeñerc paa nogen anden, end paa deres nesteCron-Arvin g, og saaledes stedse ud,
gisre majora, folgelig deafde Svenske udnævnte 40. DalMeputerte lettelkg nolentes volentes
waatteseesignsdtetil, ligeledes nolentes volentes at sigte tilingenanden, end den, hvilken, rebus fie itantibus, hans hsye Fsdsel havde bestikket Cronen i Danmark og Norge.
Og endstisnt Dronning Margrete, ester det, som vi forhen /. 7. af LOCCENIO have snfsrt, maatte

have erlanget nogen stags Arve-Ret iSverrig, saa gik-et dog ikkun paa hendes Person, hvoraf
Ericus Pomeranus og hans Efterkommere havde liden Fordeel at vente, men at node de Sven
ske ham paa med Magt, kunde synes den snilde Dronning alt for farligt, efterdi et Folk, som
man har vundet med Vaaben, meget let kand bringes i Harnist til at see sig om efter et andet Her
stab ; Derimod, saa snart i Fremtiden et Dal stulde udfalde til Eric! Afkoms Beste,og de Svenste vilde træde derfra : saa var det en Cafus fæderis, hvilken de andre tvende Nationer vare beret
tigede ti! med Kaarden i Nerven at udfore; Thi endstiont den, i henseende til Nå-og FolkeRetten, udödelig menterte Herr von PliFENDORFF
L. VII. c.j. § 20.
og ( den lærde Deputation, der sindes i Hans Analectis Politicisfie Syfieinatibas civita tum, §. la
meener, at, saa lænae der handles de unionibus civitatum regularibus, künde man aldeeles ncrgr
te, qvoduniverfitati fociorum, aut majori parti fit pote ftas in fingidos ¿tuf pauciores circa il
la negotia , obqvx focietas fuit inita, & qvx ut communi confilio gerantur, exprejfe in fede
re fuit defignatum, (af hvilket Slags den her omtalte Forretning, et nyt Konge-Dal angaaende, er,) hactenus ut ad id, qvod majori parti placuit, pauci qvoqve disentientes nolentes
volentes teneantur', 0g fornemmelig legger dette ti! Grund, quod libertas civitatis, qvx nihil
aliud eft , qvam facultas ex proprio judicio de negotiis ad confcrvationem fui fp eciantibus
ultimato flatuendi, hitdiigi neqveat, ubi ipfa pro imperio ad aliqvid fujcipiendum invita ab
«lio poffit adigi, og vll derfore deels have den bekiendte Kegularn juris, qvod major ad fe tra
hat partem minorem, bare Maae ansees, som en vilkaarlig the fis i de Borgerlige Rette, deels
og agter den ikke at være applicable i flige Syítematibus civitatum r saa tilstaaer han dog selv, at
i dette Tilfælde aîietider en jus belli kand finde Sted, naar han siger : qvodfi tamen alicujus
fociorum inalitiofa ¿T rationi cedere abnuens pervicacia exterorum falubri confilio fefe ad
jungere ajpernetur, communemqve falutem aut utilitatem hoc modo proditum eat, licebit
adhibere ea media , qvx contra violatores paciorum natura induifit ; oa er det dñ ligtsaa

meget, som ornh-ur med rene Ord havde sagt, at man aldrig kand optage det andn ledes, end
som en Fornærmelse, naar pars minor uden Grund so-kaster vota majoris partis, og vil trade fra
fligt et communi deliberato; Som ogdets uden den Engelste Gesandt SPENSER meget
fyndig har sagt ♦ Rempublicam, (Syftema civitatum fcederatarum) in qvajus pluriumfententiarum non valeat, virgini ejfe fimilem, qvam prifei auctores memorant difcerptani conten
dentium inter je rivalium manibas'. Og den FvanEk Sîmifh’t JANIN h ir Været ñf saMMt
£at.fe, naar bon îaaledes har yttretsin Meeuing : Hoc uno, ut pauciores cedant pluribus, fiaKe populorum imperia % aliter eafiira; fie apud Helvetios majoris partis placita, etiam qvi
contradixerunt, exeqvi. GROTIUS L. XVI. hiß. Belgic. nd a. i6oS. Zlg bliver endnu saa

meget meere bestyrket i denne min Meening, om den under Dronning Margrets blot af
Graats-à/^ og pro forma opmtet>e
Union, naar jeg betænker, hvorledes
denne forsigtige Dronning har endnu a. 1405. af hendes Svenske Leens,Mænd ladet sig rever
fere, at de oildelevere de Slotte, somdehavdeiForleeningafhende, i Fald saa vel hun, som
. Vendes
Thron-F^lgev/ Là, veDDdden sfulde afgaae, til ingen anden,end
til den pommerste Prinzeß.Catharina, (der siden blevRong Cbrifiopbori Havari, Mo**

der,)
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gen var tilovers af den gainle kongelige Stamme / stod det
rkke til dem at foretage er frit Val ; Hvorledes, siger jeg/Dam
Xx 2
nrark
der,) og om faa ftulde herrde sig,at ogstra denne Prinzeß d§de, daffuldede levere Slot
tene til den, fom bier udvalt til Ronge over aile dilfe tre Riger; Thi at saadmmcFyrflålserereewrte,lmevl ikke alleeneafHVJTMLD/. 626. vffP0NTAN0,fif3¿> men end
og ef min storeVe!ynderf,den uden mitt videre Rocs formedelst sine udodelige Forti'eirester noksom
bekiendte, Herr Justitz-Raad GRAMM, har beviist mig den Kierlighed at meddeele mig en rig
tig Afstrift af saadan en Revers, hvilken jeg, siden den, saavit jeg need, endnu ingensteds er trykt,
her vil interere, saaledes lydende: Jac Hemming Auguftyn a Wapn, kænnas math th attce mit
opnå Brefi, at jac i ratta tro oc i einga andra mata, an fom her aftar filgbar, aff myn
natbugha Herra oc Frua Könning Eric oc Draining Margreta that SLOT OC F2ÉSTÆ
EDZHOLM I WERMELAND, math Wermeland ami amæt oc vntfingit hauar, fa a at
narfornampda mynHerra oc Frua,annen therra eller hotha that fornampde Faßa crafua oc
yghen haua wile meth Wermeland : tha fcal thet thorn hot ha eller annen therra , hwilkan
therra thet forft crafuar, bliffwa antworthet friit oc vmbeworet, vtan alle Gbeenftbn de
lengre Tofring.
Wara that oc fua , att annen therra afginga9 hwilket Guth forbwtha9
foran the thet ighen crafte : th a fcal thet antworth es than, fom yghen lefuer aff' thorn, genift th a than thet crafuar,
Dotha the oc hothe her for innen
tha, Tha fcal thet
boldes til JUNCFRÚ KATHR1NÆS Hand fom. myn Fierras Softers , oc wil jac widhe
thet fwa at ratha , beförya oc betraFla math Guths Hialp i alia mata , fom Jac wil antfwara, fwa - - - fom myn Herre Konningen oc min FrwDrotningen firnempde miktil tro.
Wilde oc Guth fwa , at the ALLÆ TRY for innen affginga foran noker therra that crafi
th a, thet Guth forbyw th a ! Tha wiljac oc holde thet til Righejfns Hand i Swerigha, i fua
mata , at hwilkan Herra thijfa try Konings Riken famtlighe after firn. myn Herras oc
Fruas OC JUNCFRUÆS Dödh tagha oc vntfa til therra ratha Herra ocKonning i thijfa
try Konninga-Righa, then Herra oc Konning fcal thetta fornampda FÆSTÆ EDZHOLM
I TORN. WERMELAND METH WERMELAND genift antworth as, th a han thorn
crafuer oc haua wil.
Item than Stund firn♦ min Herra oc Frua mich til thetta for
nampda Fafta Edzholm meth firn. Wermeland tro, th a wil jac oc fcal alia fom bygga oc
bo i Wermeland, halda oc lada widh Fridh, Lagh oc Rat after myn be (la Macht, oc
hwat Kronen oc the Rat til haua , ther fcal jac vm tala, at the wether bliffua, oc thet ey
forjyma, ok then ftundforn. myn Herra oc Frw Konning Erik oc Drotning Margreta, annen
therra eller batha lefwa,thafeula the thetta fornampda Slot oc Faftafullelica meebtughe ware,
atfonga, erafwa oc hafua oc antwortba hwem thorn batha eller annen therra thyckar, ge
nift tha the that crafua oc haua wila. AUa thijfa forfcrefina Stucka oc Arthikla lofuar
jac firn. Hemming Auguftyn a Wapn, oc wi Lambricht Auguftyn, Peter Auguftyn oc Ja
cob Auguflyn , firn. Hemming Auguftyns Br'ôdhre, oc wi Sigge Bugafs, Vi eke van Kalen,
oc Arend Stub a Wapn, meth wara Arwinghe meth een fampneth hand firn. war. Herra
ocFrw, Konning Erik, og Drotning Margreta, OC JONCFRU KATRINÆ oc Rlket.ftatugha oc fafta oc vbrodelica at holdas i alia mata , fom her fora fcreuit ftar, widh war
gotha thro oc fannind, vtan alla argelifta oc hialparatha oc lenger tofring.
Oc til me
ra bewaring alia tifia forfcreffna Stuckas , tha haua wi fornampda ware lncigla meth
Wilgba oc Witfcap hengt for thetta Breff Datum Anno Dni MCD qvinto , fabbatho ante
Purificationem beata Virginis. Nu sporger se g en hver : Dersom disse z. Rigers Stcrnder
havde, t F^lge afden Lalmarske Union, tilkommet en fuldkommen Vñl'Rettighed, saa
At de, i Fald ingen Aongellge B^rn vate tilovers, havde kunder veelge, hvilken uden
landsk
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mark og Norge have kunder uden Betcenkning rndgaae denne
CalmarsteDnion? Saassmjeg oprigtig tilftaaer, at jeg ikke lidet
forundrer mig over, naar jeg lcrser vore Historie-Skrivere, een efter
anden, af hvad Aarsage dette vigtige Dubium, ved at fortælle dette
Paékum, ikke er falden nogen af dem i Sinde, eller, dersom deter
falden dem ind, hvorfore det da ey har behaget dem at oploft det paa
en, Sagen anstcrndig,Maade: Dog mit ncervcerende Forstet tillader
mig ikke at indlade mig i flige Dubiorum noye Undersogelft ellerBefvarelse : Jeg vil derfore ikkun erindre dette,at efter Kong Christophers af
Bayern Dod, blev den glorvcerdigste Stifter af det endnu florerende
Stormægtigste Kongelige Arve-Huus, hvilket GUD indtil Dagenes
Ende vilde opholde i blomstrende Velstand og Velstgnelft ! jeg meener
chriftianusi.an.1448. af de Danffe udvalt til Konge, (o) og, endssient
landst Herre de vilde, hvorledes der d.r i disse litterisreverfalitusudtrykkelig kunde
meldes om den Pommerske Prinzeß Catharina ? Thi man maae l«se den Ealmsrste Uni-

ons-Act faa tik igiennem, som man vi!, s«a stal man ikke finde metre, end at ve Rongclige B^ru
alleene Verudi en Succeftons-^at er bleven betinget; hvi-ket m«n vel, (som kiarlig sers,
naar man ligner primumPatium dea. 1397. med det siden a. 1456. oprettedeLsncluto,) 6flev
for st i det sidste iaa laxe har extenderet, at, i Fald Rougen skulve efterlade flecre enden
Prinz, stulde den være Ronge, hvilken Stænderne dertil vilde kaare, enten ban, hvad
Fødselen angaaer, var den crldste eller yngste ; Alleene udi alle bisse Foreeninger ligger ikke
det allermindste til den Pommerske Pnnzeffes Oatharinso, eller hendes Sons Chriftophori af
Bayern Faveur, hvilken dog i Konge'Vallet at forbigase, de Danske selv, ester deres egen Skri
velses Lydelse, eragtede at vcere imod deres Pligt. Vi ville derfor oprigtig sige: ven Lal,
m»rffe Union har, i sin fyrste Begyndelse, ikke saa meget været et Paiium, der har
haft i Sigte ;t gi^re Val Riger afviste Riger, tbi dette etc ve ikke engang ftrldkommen bleven rev den-r. 14)6. ti ftttet"/«»/»/; men tens heelcz0yemerkehar gaaetderhen meerc og meere at stadfæste Arve Rettigheden idenRongei-ge Familie : Dg at den
kloge Dronning Margrete imidlertiid, der, som en vitudseende Dame, foresnllide sig mange
Ting, som nærværende, har red dette R»nst«Grcb, og de derpaa fulgte Reverfer fra
hendes udi Sretrig havende Leens-kNænd, erboldetvet, som hun in aa ft ce ikke hav
de kunder fordre firefíe af Ve Svenste, nemlig at hendes LloVsforvandie og Paar^rende, dersom Lud havde ladet dem for ere, ligeledes havve arvelig besiddet den Sven
ske Lbrone: Di tage vi Sagen paa den Fod, saa tsr mon ikke undre over, hvorlore f E.de
Danste og Norste,der havse de Kongelige Slotte i Forleening, ikke have udstå lige Reverfer
i Piwz°ß Catharirtæ Faveur, (hvorom fo> benævnte Here Zust'tz Raad ñ/tád^hür forsikret
mig, nt barn ingen Exempel derafee vitterlig;) Nemlig, det behøvedes ikke, fordi denne
prinzestcs HixwSucceffion i Danmark og £îotg (perjura Regni aliereede noksom var forsikkret.

(o) At denne Herre ligeledes kunde derivere sin Siegt af de gamle Konger i Danmark, derudiere
alle vore Skribemere eenßemmige, hvilket og dette Schema genealogiam udvisser :
Chri-
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stiont efter nogen Modstand af de Nordlige Norste, der inclinerede
paa de Svenstes Side, og lode deres Riges Crone ved Erke-Bistopen
afTrundhieman. 1449. offentlig fette paa den i Sverrig udvalte Kon«
ge Carl Cnutfon, saa steede det dog endelig ved GblDs vireåion, at
hand an. 1450. ogsaa af dem i faadan Qyalitæt blev erkiendt og anta
gen ; hvilkes Exempel siden de Svenste efterfulgte, efter at de begyndte
at blive kiede af deres, for sig selv udvaldte. Konge Carl Cnutfon,
Xx 3___________________ for«
Chriilophorns II. KvNgk t
Danmark, t

Waldemarus IV. Konge i
Danmark/ f iJ75«

Ingeborg, hendes Gemal H.
Henne af Meklenb.

Maria, hendes Gemal
H. Wratislaus VII,
i Pommern.

Eric VIII. aliis X.
Konge i Danmark/ Sverrig
og Norge/forlod Riget
1457.

Sophia, ÇflîM
Conrad L
Churfyrst af Brandend«

Margretha, Dronning
i Danmark/Sverrig
og Norge/
Olaus ni. aliis V. Konge i
Danmark og Nor«
fit/11387.

Catharina,
hendes Gemal Johanne,
Pfalz < Greve ved
Rhinen.

Chriftophörus III.
Konge i Danmark/ Sverrig
og Norge/ t 1448«

Waldemar I. Churfyrñ
til Brandend.
Catharina , HendeS
Gemal Magnus Torqvatus,ô.tii Brun
svig Lyneborg.

Catharina , HendeS
©(mol Gerhard VI. GMS
af Holsteen.

Hedewig,
hendes Gemal Dieterich
den Lyksalige/ Greve
af Oldenborg.

CHRISTIANUS I.
Konge til Danmark/ Sverrig
ôg NorgeHvilket vi âne derfor have villet herhos foyé/ fordi de tvende Schemata, fomPONTANUS
i chriftiani i. Levnets Beskrivîlse har givet os/ og vi finde i Herr Canrelers von WEST
PHALEN Monumentis ineditis Rer. Cimbric. T. II. f. pi. MÑNge Stykker ere Urigtige.
Dog synes det, at Lannemarkes Riges-Raad i det til hans Fordre! udfaldne Dal, mcere have
ageret ex rationibus prudentiae & fapientiffimi coníilii, end ñt MÜN skulde finde Nñget Spor til/
At ven Glorværdige Kong Chriftianus I. selv/ ex capite juris cujusdam hereditarii, skulde have
giyrt nogen Prxtenßon paa den ledige Throne.

352

c-L-s- Det Kongerige Norges

formedelst (p) hans altfor despotistsMyndighed/ som hand tiltog
sig, oq rm.1457. oñererte Hanl deres Riges Crone. Altsaa faae man vel
den fordum stiftede Foreemng imellem de z. mægtige Nordiste
Riger, (der jaa korr Tud der end var, at den denne ; sinde var
opløft/ dog foraarfagede sira megen Spind imellenr disse modsi
geNationer/og gavAnledning til faa megenBiods Udgydelse;)
atter igien sat i Stand ; men den Glcede man deraf stulde have nydt,
eg den deraf forventende Nytte/ varede ikke lange/ saasom Sverrig
an. 1463. atter begyndte at steye. Nu fortcelles vel af COCCEJO
biflor.SvecîcœL. IV. p.ns. at/ fsrend det endnu kom til den bemeldte nye
Forbindelse/ havde de Danste allerede paa den an. 1449. til Halmstad
anstilte Convent ladet declare«/ at denne deres Konge Carl Cnution
var de»/ der havde handlet imod Unionen, i det hand ikke alleene
havde giort sig til Konge i Sverrig/ men endog bragt tlorge, der
dog hørte arvelig til Danmark/ med Svig og Vold paa sin Side:
ruptam a Carolo Unionis legem, non flolum in Svediæ, flea etiam Norvegiœ Regno,
DANIÆ HÆREDITARIO, per vim & fraudem occupato-, 0g ñt derfor

ogsaa
(p) Hvilken afdisse Nationer forst haver brudt den Calmarsse Union, derover vil man vel dispu
tere faa l«nge, som man ikke vedborlig vil betarnke, at en evig varig Fred og en allernoyest For«
bindelse imellem disse Riger og Lande, er det reneste, beste og sikkerste Middel til deres allerherligste Flor og Velstand; Men til denne at erholde og stadfå vil detonere hoyst nodvcndig at
fordrive al det gamle Had og Avind afHierterne, og derhos at forglemme de Forseelser, som paa
de Tider, i Mangel af en crgte Staats-Klogssab, paa begge Sider ere begangne,og, saavit GUD
giver Leilighed dertil, samme grundig at forbedre. Mig, som en Udlanding, og herfor upar«
thiisk Skribent, vilde dog de Herrer Svenssc venligst forlade, det jeg oprigtig skriver, at det
er uden al Grund, naar de impútet e de Dansse, at de allerede ved Rong Cbrißophori af
Bayern Val have begaact noget, fom var denne Loreening e diametro imod
Thi kie
re ! hvor urimelig er denne imputation ? Have vi dog nyeiig hort, at Kong Chriftophori Moder
allerehtcn Eventual Succeñions-Rñt i Sverrig var betinget : Var det derfor end sandt, at denne
Prinz afdet Danske RigS-Raad, uden nogen i Forveycn med de Svenske holdne Overleagelse,
egenmaegtig var indbudet til at paatage denne Crone, (hvorom vi paa nrervamnde Tiid ikke ville
indlade os med nogen i Difpute,) saa var dette Fatlum dog alligevel ingen cafas fæderis vio
lati', Efterdi jo retsindige Svenske doa ikke, bare for en Ceremonies jkyld, der var bleven forsomt, ville disputere Kong Chriftopher hans erngang, ved de paa hans Fru Moder stilede Re
versâtes, erlangte lovlig" Adkomst : Dog naac vi hore en nyere Svensk Skribent, nemlig LOCCENIUM, om denne Sag, da siger han os, L.IV. biß. Rer. Suède, p. in. ¿7,20. at det har
alleene vaeret Carl Cnutfon og hans Anhang, der, (saasom denne Hiftorfcus selv ikke vil friekirnfce Carl CnutSon, i henseende til Cronen, acrimine ambitus,) for dets snarere at trange igien»em med sine Hensigter, har paabyrdet de Dansse dette; da derimod Erke-Bisikopen af Upsal
og andre retsindigeSveusse, endnu for Clmftianus i, blev ndvalt, have paastaaet, at det var en
Samvittigheds« Sag faa mni at gaae fra den Calm arste Union,og, med at udelukke de Danste/
at vsslge sig en regen Konge.

_ _ _ _ _ aldgamle Frihed.
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ogsaa de Svenffe Gesandter selv havde fundet for billigt/ at deres
^.ottge ffulde frafalde sin paastand paa Norge, og overlade
sanrine til ftit 2lrve ^erre ^.ong Chrißiano I.Ut Carolus. Norvegia
jure Chrifiierno, ve luti hæreditario ejus Principi , cederet, <eqvum videri:

Men ikke at melde, at det er en gammel og hoyst fornuftig Canon
juris : inter alios acta aliis non praejudicant ; sññ ere denne Halmstadffe
Convents Acta saaledes beffaffne, at man ikke med Vished kand sige,
om de dertil beffikkede Stcender have i alle Stykker gaaet remt til
Verks: Saa meget negter imidlertid hvitfeld/^,^^. iffc
selv, at deNorffe, efter at de havde hort, at den af de Danske ufc
valte Konge Chriftiaitusi. stod med den af dem saa hoyt agtede Dron
ning Margareta i Slegtffab, og altsaa havde nogen Deel i Arveret
tigheden til deres Rige, have de strax godvillig erklceret sig for ham.
Dog da dette er et Faétum, det man ikke kand sige at vcrre foretaget
enten af den heele Nation, eller a potiori parte, efterdi de NorderNorffe, som for er sagt, hcengte alle efter Kong Carl Cnutfon, og det
altsaa var kunde Syder-Norffe og en Deel afAdelen, som holdte med
Kong Chriftiano i, saa ere vi af den Tanke, at man ey kand giore stort
Facit derpaa. Imidlertid maa det vcrre os nok til vores Ayemerke,
at vi have meldet, at Kong Chriftianus i. hoylovlig Ihukommelse har
atter feet de z. ffordiffe Troner ander sig foreenede, og endffionthand ligeledes, som sagt er, har oplevet deres Adffillelse,efterat
de Svenffe an. 1464. havde kaldet den af ham tilforn fra Thronen for#
^reorte Carl Cnutfon tilbage fra Dantzig, hvor hand opholdt sig in exi
lio, og, afHad til de Danffe og andre Fremmede, hvilke Kong Chri
ftianus i. havde betroet de fornemmeste LEmbeder i Sverrig, med beg
ge Hcender modtaget ham : saa var dog Guds Forsyn, efter Kong Carl
Cnutfons Ded, endnu en gang betcenkt paa at inspirere disse z.mcegtige Riger Freds Tanker, i det de under denne samme Konges
Chriftianil. Herr Son, 5vong Johanne an. 148z., ihvormeget end det
Svenffe Riges Forstander, Steno Sturlfön, der selv havde stor Lyst
til den Svenffe Crone, giorde sig Umage for at forhindre det, paa nye
igientoge denne Forbindelse. Alleene, endog denne gang blev den
meget flet efterlevet ; thi ikke alleene bemeldte Steno Sturlfön og ijanS
Anhang giorde Kongen Cronens rolige Besiddelse stridig, mm opvakte

og
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og an, 1501. en npe Rebellion, (q) som endnu vedvarede under Rigets
Hovedsmcendene Svanto Sturlfön og Steno Sturlfon den Angre, indtil
1520.; Men dog alligevel blev Foreeningen ikke fuldkommen paa de
Svenskes Stdeäiüblveret/forend ved Kong Chriftiani il Afskttelse: da
samme saa lcenge blev ophcevet, mbtil det maaffee maatte behagL
GUD efter sm Vrisdom, der styrer alle Dug/ paa en anden
Maade iglen at forbinde disse z. kongeriger/ i hvilken hand har
plantet sin reene Evangeliske 2virke, til disie crdelsindede Natthners sande Nette , og hans hellige Evangelii nforfalffede
Sandheds Forfremmelse, til en evig varig Fred og Eenighed,
da de hidindtil paa alle Sider begangne Forseelser letteltg ex regulis
prudentiæ & juftitiæ kunde rettes og forbedres.
§. 10.
(q) Vi err ikke sindede at strive noget til nogens Ulempe, og allermindst at angribe en heel Nati
ons Handlinger med en hidsig Pen. Vi strive dets uden paa saadan en Tiid, der metre, end de
forrige, kand rose sig, at det gamle Had »g Fitndffab, der fordum bar sat Mistror i disse ; Nor
diste Rigers Indbyggeres Sindelav til hinanden, ved Guds Naade hoS de fieerste sandste er
udflukt, og en hver Patrio» onster, at det til evig Tiid maae varre udslettet: Dog maae vi billig
forundre os over, war LOCCENIUS, en Lovkyndig Mand, for at ftirkiende og abfolvere Ste
no Sturlfön a nota perfidiae, L. IV. bifi. Suer. p. ,43. saalkdes striver : Num perfidus fuerit
Steno, qvi ante Joh annem Regem jam Regni Princeps a fub ditis fatius erat, ¿T poft Regem
ab iisdem eletium in imperio retentus, Regi non negavit, fed diflulit imperium, ex populi
arbitratu, aliisqv e catifis, alii judicent. Eqvidem monitus de deponendo imperio, Jic ipfe
fe excufat : Se non tantum a Proceribus, verum etiam a plebe principatum accepijfe, nec, fi
maxume vellet, eum illa invita abdicare pojfe. Mn hvor lidetdtUNt UndstyldlllNg, at ha«

varophoyet til Rigets Statbolderstab, ikke alleene af deFornemmeste iRiqet, men ogsaa af
den gemeene Wond, og derfor uden sammes Forevidende og Samtskke ikke kunde overantvorde
Riget til den retmerssjg udsalte Konge, rimer sig, det begriber enhver af sig selv : Dog vil msn
tilfulde betragte Stenonis Opforsel efter 1499., da stal man finde, at det har oæret denne Herres Herffe-Syge, der har haft den storste Part udi alt paafulgte foretagende imod den ftomme
Konge Johannem i Svcrria : Tbi efter at de Svenske ikke alleene i dette Aareventualiter havde
hyldet den Kongelige Prinz cbriñierno. men havde oa forfattet den Rigs-Davs Slutning: ut
fi qvis adverfus Regem Johannem aut filium ejus rebellis effet, exiftimatione, favore regio, im
munitatibus fortunisqve privaretur ; LOCCENIUS l.c, saa kand det vel aldrig undstyldes, at
Steno og hans Anhang irte alleene a.1501. have fort det bitterste KIaaemaal imod Kongen,
men og, som Ordene lyde hos LOCCENIUM p.ifil. have declaren, fe ex patio Calmartenfi fub exiftitnationis juramenti vinculo obligari, ut ab unioneRegisqve obfeqvio digrediantur,
ut contra prafetiorum exterorum favant dominationem , cum jure non pojjint, vi ¿7* ar
mis fe tueantur ; Hvoraf da siden al paafulgte Vanheld og Blods > Udgydelse har haft sin

Oprindelse.
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§. IO.

Dog vi ere gangne noget for vit fra vores egentlige Hyemerke;
Thi da vi ikke ere sindede i en udforlig Sammenheng at fortalle alt,
hvad der fra den Calmarste Unions Stiftelfe af, i Henseende til disse
z.Rigers Foreening, i samme har tildraget sig/saa vil det vare Did,at vi
præcife rette vores Hensigt til Kongeriget Norge. Nu'var vel dette
Rige bestandig bleven ved den udi denne Confederation üipulerede
EendragtigheD / dog siger KRANZius alt for meget, naar hand
L. V. hiß, Svec, c. 33. striver: Ex mo die (nemlig fra den Calmarste
Unions forste Andretning af/) [emper permanfere conjunta tria h<£C Regna,
Norvegia NUMOVAM diferepante, licet Svecia aliqvoties fe tentaverit fejungere ; Thi vi have ?llerede hort , at efter Chriftophori Lavari Dod f
endstiont ikke alle Ne ffe, dog de Nordenfieldste/lhave offentlig erkläret
sig for den af de Svenste udvalte Kong Carl Cnutfön. Omendstiont
nu siden, an.i45O. Rigens Raadet og Undersåtterne i det heele Konge
rige Norge ved en folenne Proteftation erklcerede Kong CarlCnudfons
Val for ugyldig og magteslos, og saavel hyldede cfeåno, som satte
hamRigens Crone paa i Trundhiem/saa og derforuden de Svenste felv,
fom vi allerede have hort, i det Halmstadste Fordrag, cederte denne
glorvardige Konge deres formeenttig til denne Crone havende Ret :
saa var dog i den bekiendte Rebellion, som an. 1502. blev yppet af en
Adelsmand Cnm^dolpbson, Sagen kommen saa vit, at derey fat
tedes meget, at jo Norge igien, efter de Svenstes Exempel, og paa
den forbkncevnte Steno Smrlíbns sardeles Tilstyndelse, der just paa
samme Tiid var indviklet i en offentlig Feyde med Kong gobanne lo
havde stilt sig fra Danmark, dersom ikke, deels den Kongelige Printz
Chriftiernus, der blev stikket med en Armée derhen, deels den Rostildiste Bistop Zens Ebbesen og Henrik Krummedik, havde funden
Middel og Udveye i Tide at dampe den reifte Urolighed og Brand, og
fdrnemmåg, deels ved at remme Formandene for denne Rebellion,
bemeldte Cnud Adolphfen og Herlôf Hydefad af Veyen, deels og ved
tilborlig at faae dem afstraffede. Nu var vel, hvad den forste
over Kong Chriftiani I. Val yppede Menighed angaaer, som for er
meldt / samme ikke af nogen synderlig Betydenhed, men allermindst,
hvad Dens Dempelse anlanger, af den Beskaffenhed, at man deraf
med noget Skm af Ret kunde drage nogen
M Staa2)Y
tens
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tens og ben hidtil vedtagne Regiermgs Forms/ samt Rettig
hedernes Forandring ogForvendelse: Men ffulde jeg i al Fald
sige formeget/ (hvilket dog neppe ffal kunde bevises/) i det jeg er af
den Tanke/ atRong chri/iianus i. har ved det til Halmstad med
de Sveuffe oprettede Fordrag/ og ved den Leilighed/ da heele
tTorge nu faldt ham/ fbm sin retmæssig udvalte Ronge/til Fo»
de/ ligefaave! fbm hans Forftedre/ bekommet Arve-Rettighed
til Norge/ (r) saa er dog dette vist/ at Hand i Tide har vceret betankt
paa at tilvende sin Printz Johanni saavel dette/som Danmarkes Riges
Crone/ som da og / medens hans Herr Fader endnu levede/ lod sig M
de af de Norste/ og an. 1480. af begge Rlger paa offentlige Herredage
blev prøciamevet for Konge. Altsaa er det ikke at negtt/ at Kong Jo
hannes, imod hvilken (potito, fed non coneeiTo, at vores nys bemaldte Formodning / om en hans Herr Fader overdragen Arve Rettighed/
var uden Grund/) som en retmcrsslg udvalt Konge/ de Norffe ikke paa
nogen Maade vare berettigede at gribe til Bagben / havde kundet ex
jure viâoriæ betage dem alle deres forhen hafte Friheder og Rettighe
der/ folgelig og den Ret r hvilken de forhen/ som Confædererte af den
Calmará Union, havde haft til at vcrlge en Konge over de 3. Nordi
ste Niger/ og i Fald de tvende ovrige med - confædererte Niger ikke
havde lagt sig derimellem/ og fupplicando udvirket meliores condi
tiones for de Affcrldige / til êkadeslesholdelfe for den ham tilfoyede
Ulempe/ nsde dem til/at de stuldc herefter crkrenbe ham og hans
heele Afkom for deres rette Arve-Herre og Ronge; hvilket og
at vcere ffeet mange troværdige Skribentere udtrykkelig sige. Men

da

(r) Ja om noq"n vilde endnu gaae videro og paastaae, at Kong Chriftianus i. havde erlanget en Patr-monial-Reltiyhed til Norge : saa skuide det ikke mangle paa ayldige Formodninger I det
ringeste kand man ikke begribe, hvorledes denne Herre, da han giftede fmDaatter, Prinz-ß
Margareta, med Kong Jacob i Skotland, har kündet pantseîte tit ham Monoerne og de HetkandffeJnsuler ivr denBr«deikat,d-r var lovet Prinzessen,dersom han ikke havde varretmeere'end
bloten Rexufiifruétuarius,lier fideicommiflarius Sandelig, ligesaaveisomdkederlKndkrue
fordum, da Kong Phil pp II. gav dem sin Princcß Isabella: til BrudeSkat, kunde indvende,
fravin:¡ eße morem, qvod libera hominum capita, ceu privatum fervitium, in cenfu ac com
mercio haberentur, >vm GROTIUS in hiß. L. VII p. 32.4. vitlöftig udfsrek ! Ligefaave! hav

de Srkenoernes Indbyggere,ja samtlige Norriges Riges-Sterndcr kundet foreeende det samme,
derlom de ikke havde v-eret tilfuldroverbeviisteom deres Konges Patrimonial-Ratt ; Thi denne
Çonftitutio dotis, om man cudjklont, svin billigt er, præfupponerer, det derhos aftalte pactum
reluitionis ikke var nogen alienatio, der var foraarsaget af enuserdvanlig Nodvendighkd eller
trerngende Fare, men dcpcnderede af Kongens frie Billie-
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La derved paa Len eene Side ikke var tilvoxet Danmarks Crone selv
nogen Over-Herffabs eller Eyendoms-Ret over Norge, saasom Len
tilfoyede Uret ikke egentlig angik Danmarkes Rige, men Kong Johan
nes i Danmark, og paa den anden Side denne Konges Slegt igien gik
kil Ende i hans Son Chriftierno il : Saa kand denne Norges Under
tvingelse ligesiialidet give udi Let foresatte Sporsmaal, om dette Ri
ge kand kaldes en Provinz af Danmark? et Argumentum
Dedfionis, som Ler af samme kand tages noget Beviis, at nogen
anden, end RongMå og hans Sjsn Chriftierno il derved er
tilvoxet nogen Arve - Ret til dette Rongerige. Ligeledes kand
man umuelig af denne Undertvingelse deducere Oprindelsen til,
hvorfore jamtlige Hertugerne af Holsteen have begyndt at
kalde sig Arvinger fil Norge? Thi ffulde end den da vcerende
HolsteenffeHertugFridericus, Kong Johannis Herr Broder, i Hen
seende til en hans Herr Fader Chriíliano I. i Forstningen af Le Norffe
overdragne Arve-Rettighed/ have haft nogen Prætenfion paa denne
Crone / hvilket man, foruden det fom allerede er meldt, snart ffulde
formode og flutte as hans an. 1482. til Kong Johannes giorte Anfor
dring , om at overlevere ham sin Anpart af Norge, ligefaavel
tom af Hertugddmmene Slesvig og Holfteen, og det dervaa
fulgte Foring, hvorudr hans Arvåettlghed hane meere for
beholdes i end frakiendes, hos hvitfeld f 123s. saa havde hand
Log naturlig viis aldeles spildt sin Ret, La hand ikke tog Len mindste
Deel L denne Rriig, paa hvis Udfald dog Norges Lrones
Coniervermg blot og alleene beroede: Og vilde man end sige, at
Kong Johannes efter Lens lykkelige Udgang havde antaget sin Herr
Broder qvail in focietatem af Le ex jure belli forhvervede Forderte,
og meddeelt ham cn eventual Arve-Rettighed, i Fald hans egen Pofteritæt ffulde udgaae : saa er Lette Log ikke rimeligt as denne Aarsage, fordi Ler ellers ikke har vcrret nogen si)nder!ig Eenighed imellem
Liste tvende Herrer. Jeg holder Let dersor ikke for raadeligt, med
Len ellers berommelige Herr auctore des MuropaLsthen
Herolds PJL Se&.s. f.zsd. atteene deraf, fordi Norges Kongelige
Lhrone i deceldsteäecnlis bestandig ved en Arve-8ucceílloner bleven
besteget og eyet, at deducere Len Scedvane, at Hertugerne af Hol
stern, som samtlige Defcend enter fra Chriíliano L, ligeledes kalde
Dy 2
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sig Arvinger til Norge: Meget meere, efterdi jeg formeemr, at
disse )ura, i Fald De og virkelig af Chriftíano i. vare forhvervede, ere
ved Friderici I. Opforsel faa got fom derelinqvevct og tacite fragññkt,
faa holder jeg for , at jeg gisr best/ naar jeg oprigtig tilstaaer, at mig
aldeles ikke er vitterligt, af hvilken Grund ogsaa efter den Did, hsybemcrldte da vcerende Hertug Friederich , Kong Johannis Herr Bro
der, og fremdeles indtil ncervcrrende Tiid, hans Durchleuchtigfte vcfcendenter have tiltaget sig denne Dtul, (s) eller og vel virkelig for
meret tnPræteniion paa dette Kongerige ; hvilket endnu under Kong
chriftierni II. Regiering af hoybemceldte Friderico I. meere end een
gang er ffeet. (t.)
§. ri.
(s) Wedel samme tiiQaatr og hagemeier í>¡ Juris pMid Em-opal Epift. i. p. t>. hvor han
striver : Poffident hoc Regnum (Norvegiæ) moderni Reges Danta, linea Oldenburgica, hæreditario jure, adeo ut bis deficientibus ad Holfatia Duces devolvatur, qvi omnes Regni haredes
in titulis fe profitentur, cujus rei occafio atqve origo me latet. £)q CONKING striver i fltl
Afhandling de República Danica, font findes T. IV. Opp. ex edit. DN. GOEBELII, f. 400.
Inter Reges (Danix) ¿P Proceres de Regno Norvegia non convenit. Reges enim in illud pro
tendunt jus haredit atis, Proceres hoc negarunt usqve adeo, ut familia Ducum Huifatia fumferit titulum bæredis Norvegia. Sunt enim Duces Holfatia oriundi ex Regia familia. Fun
damentum hujus Pratenfionis fateor me hatfenus nefcire. Mni Herr Hof-Raat V0Ñ G9'
BEL indbilder siq, at have fundet Noglm til denne Hemmelighed, naar han l. c. Opp. Con
ving. in notis litt. b. tilfßBCt ! At vero fratres olim Ducum ¿7* Haredum Norvegiæ titulo decora
ti funt, atqve bine eft, qvod ifle titulus a Ducibus Holfatia retineatur. Ni vilde SNstk, Üt den«

nelaerdeMand hasdevlUkt betegne os Steden,hvvrden^àfindes, iKraftafhvilkendeKon«
gelige Danste Herrer Brsdre er bleven tillagt denne Titul afHertug og Arving til Norge ; Thi
han havde uftilbarligen dermed givrt os i Danmark en uudsigelig sisrTieneste; faafom jeg tro«
er, at til ciato ingen afvore larde Mirnd kiender den Bog, hvorüdi faa rart et Document fFuiht
findes, og er det formodentlig ikke nogen anden, end just den samme, hvorudi Kaysers Conftantini M. Gave-Brev signer, efter hvilket den hellige Fader, Paven, er bleven Herre over Kirkk-StaateN, eller det saa kaldte Patrimonium S. Petri.

(t) Det synes vel, at Danmarks Rigms Raad paa den Tiid ikke bar agtet meget om denne Ti«
tuls Rtttiahed ; T hi da, efter Kong Chriftiani II. Afsettelse, nicer hsybemeldtc, da varende Her«
tua i Holsteen, Friderkus I. var af Sttrndcrne udvalt og udraabt til Konge i Danmark, tillag,
VedebñmudenalBetcrnknmgdeñTitel ñfArving tilV7orge, font af Diplomate Eleétionisap. HV1TFELD l c. fim?, er ftart. Erdetdaogsnalkdks, som vi tilforn have præliip>oneret, at Chriftiano i er os de Norste en Arve-ellcr Patrirnonial-Net bleven overdraget : saa
ader sig maaste Friderici I. Opforskli foromtalte af hans Herr Br der Kong Johanne imod de
rebrlliste Norm rend forte Kriig, ogdenhanaf os forekasiede tacita derelictio hermed undstyl«
de, at. da han i hoystbemelvteKon irs Leve Tild, og saa laenge nogen af hans Afkom var til«
»vers, ingen Rettighed havde ti! at vindicere sia Norges Srone, Haney heller kunde tabe forne
Me efter den bekjendte kegularn juris . Non valenti agere nulla currit prxfcriptio vel amiflie
juri». Hvilken Indvending vi dog NN ingenlunde ere sindede videre at forsvare.

(
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§. II.
Dog det maae vcere dermed, hvordan det vil/ saa kand det ikke
negtes, at som Kong chriítiani il Afsettelse, der ffeede an. 1523. i
Almindelighed har foraarsaget en merkelig Forandring i de z. Nordi
ske Rigers ©taat&Syftemate, saaledes, at Soerriges Crone fra den
Tiid af gandffe har frasagt sig al Forbindlighed efter den Catmarffe
Union, og alle Tider haft sin egen Konge; saa begyndes her en nye
'Periodus, r hvilken Norge, siravel som Danmark, har verret et
frit Val-Rige; Thi efterdi det behagede den ftorste Deel af denne
Nation forsaavit at holde ved de gamle Confæderationer og Forbin
delser , at samme ikke har valt sig nogen anden, end den i Danmark
kaarne Hertug Fnderich af Holsteen, til Konge, saa gik dog deres
Omhue for deres Privilegiers ukrcrnkede Holdelse iblant andet ogsaa
derhen, at denne Herre ved sin Haandstestning maatte forpligte
sig til, at agte Norge, som et frit Val-Rige, følgelig at fra
falde denDtel af Arving til Norge: og har de Norffe saaledes
vedst at detiene sig af denne af ham giorte Renunciation, at de an.
1529., da den Kongelige PrintzLhrManforlangede at hyldes afdem,
medens hans Herr Fader endnu var i Live, negtede ham det, og dristig
beraabte sig derpaa, at de, lrgesåavel som Danmark, vare et ValRige. Tager man nu i uparthiiffOverveyelse, at, i Fald endog,
efter vores forhen yttrede Hypothefin, Kong Chriitiano 1. var over
draget Arve-Rettighed til denne Crone, saa var samme dog i.) ved
denne Frasigelse gandffe dod og maateslos, og setter 2.) dertil, at af
hsybencrvnreKongeFriäericoI.alleHolsteenffeHertuger i enlige Li
nie nedstammer, med det videre Tillcrg, at 3.) Hertug Adolph, Stamme Fader til den Fyrstelige Linie, forst an. 1526. er fodt, folgelig at
denne hans Herr Faders iolenne Renunciation paa alle forrige Arve*
Rettigheder, i Henseende til Norges Crone, er ffeet to Aar, forend
hand blev fodt til Verden; saa ligger det, efter vores ringe Tokke,
Sole klart forsynene, at, ligesom det er en almindelig og med den
sunde Fornuft harmonerende Regel/ ja enStotte for utallige Hand
linger i det borgerlige Selffab, og i Almindelighed for alle menniffe*
liae Fordrage og Pagter: qvodad jura renunciara non detur regres
fus: saa maae denne Titel saavel som Arve-Retten paa Norge fra

Dy 3

Kong

358

c. L. s. Det Kongerige Norges

^ongFridcrid I. Tider af have lidt merkelig Afbrek og Exception;
Fornemmelig 4.) da derforuden alle fornuftige Jurister/ end Kede
undtagen, som ellers meene, at grotii Lårdom: dejurMi&vac.
I.. II. c. 7. §. 26. in hereditariis regnis, qui jus a je abdicat, nihil poteß in liberos
transferre, billig Maae indffrcrnkes inden sine Visse Grendser / saasom

det kommer overeens med den for sig selv talende fornuftige Billig«
hed , at stige Renuntiationes ey kunde ssee afForcrldrene til Bornenes
Skade/ fornemmelig/ dersom samme allerede have erlanget et Slags
jus fuccedendi ex patio & providentia Majorum,fr? derudi samtydigk/
at man maa giore Forskiel inter liberos jam natos & nafcituros, og
fordi de sidste ere at ansee som non entia, folgelig endnu ingen jus
certum in Regnum hæreditarium fuccedendi have erlanget / cum
non entis nulla funt prædicata, per confeqvens nulla jura ; altsññ/
ligesom deres exiílenria futura bestaaer in nuda fpe, sññ er og deres
fucceüio futura intet andet end nuda fpes-, at/ siger jeg/ betages og
unddrages flige liberis nafcimris ved saadanne deres Forées Renunciationer/ t det Tilfcelde / naar Folkets Udtrykkelige Villie/ som in
cafu præfenti, kommer dertil/ alle Uden denne Renunciation havende
Prætentionen paa nogen Arve « Succeflion* Vi ville allene hore den
store GROTIUM herom, hvilken diño L. II. de Jure Belli & Pac. c. 7. §. 26".
meget grundig forsvarer denne Thefin : qvod nafcituris certum nondum
qvefitum eß jus fuccedendi in. Regnum hereditarium, fed nuda fpes, qve facile
auferri iis poteß populi voluntate} fi etiam parentes, qvorum intereß, jus ad
filios transire, illud remiferint.
Hvorfor jtg UdkN Videre BetñMkttMg

troer/ at den Titel/ afArving til Norge, i det mindste udi Kong Friderici L hoye Person maae vcrre udflukt/ og at det nit florerende
Stormcrgtigste Kongelige Arve-Huus, efter at Kongeriget Norge, lige
som Kongeriget Danmark, med Eed har bekrceftet den ved Guds For
syn under Kong Friderico III. oprettede Arve - Souverainitæté Forffrivelft/ aldeles tilkommer jus prohibendi, ar ingen, uden de Durch
lauchtigste Defcendenter af Monarchiets priisvarrdigste -stifte
re, maae tilegne sig denne Titel, følgelig de allene skulle hede
Arvinger til Norge, hvilke Guds Forfyn formedelst deres
høre Fødsels prcerogativer tillige har meddeelteu Arve-Rettighed til Danmarks Trone.
12.
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§. 12.

Dog den merkvcerdigste Periodus i den Norske Historie staaer end
nu tilbage. Nemlig en Deel af de Norffe havde allerede a. 1534. udraabt Chriftianum ill. til Konge,der dog formedelst det stcerkr Anhang,
som Kong Chriftianusii. endda havde i dette Kongerige, ikke for, end
a.1537. efter mange udstandne Besværligheder, endelig blev sat i
Stand til at faae dette Rige nogenledes sat i Rolighed. Fordi nu den
ne de Norffes Adftrr hoylig fortrod Kongen, saa vel som det Dansse
Riges Raad, og dette nu var anden gang, at dette Kongerige havde
handlet imod den Calmarsse Union : saa ssal a.1536. paa en HerreDag til Kiobenhavn vcere bleven befluttet, at afffaffe aldeles 2xt#
gens Raadet i tïorge, og at dette Land efterdags ffulde regie
res som en blot Provinz afDanmark, HVZTFELD u. f 13 <5.
ligesom og denne Auétor/.w. beretter, ar iblanr Rigsdags Aåerne samme Did ssal vcere infereret en Artikel/ af Indhold, >t ñorge stedse og altiid ffnlde forblive under Danmarkes Lrone,
saaledes, at kongen / som hver gang blev valt i Danmark
uden det Norffe Riges Standers Concurrenz> ffnlde dog agtes
og ansees af dem som deres Ronge. Nu negter jeg ikke, at jeg
jo meget gierne onsste, at fee denne Herredags-Ad in extenso, saasom
jeg altid har den Mistanke, at HVZTFELD/ der paa fleere Steder
i hansKronike, naar det kommer an paa Qyæitiones Juris Publici,
begaaer heel inerkelige Feyl, her ikke rettelig har fattet det Dansse
Riges-Naads Meem'ng, (u) og efter at Kong chriitianusin, havde
betjent
60 Detvarre langt framig, at jeg vil sseivr noget til den store og i Hensigt til den Dansse Historie
UdodeligmeriterteRigs-Canzler /IHTFSLDSgcrnminíííe : Allane naar han f. 14-9. fore
giver, at af denne Herredags Slutning er aabenbar, det Hertugerne afHolsteen ikke
meere med Re.te kunde tilegne sig den Titel afArvingcr til Norge, eftersom Norge nu
havde holdt op at v-rre et scrrdelcs og adskilt Arve-Rige : saa er det Sole-klart, at han ev
rettelig har indseer flatum controverfia i det Nñrvcrrende Sp^rsmaal ; Thi »ar Norge
for bleven et eget Arve-Rige indtil A. 1536., da kunde denn? Herredags Slutning, som en vis.
pofition, der »flrgiort fuper jure tertii, ikkun virre af liden Gyldighed, efterdi det Danffe Ri
ges Raad ikke havde mret i Stand tii at betage de Holsieenstr Hertuger deres jus qvæfitum, og
havde altsaa decreteret nulliter fuper re aliena. Bi have dei for astetider eraatet det for nodvendigndidetSpvrsmaal: cmdenne Titel kand tilkomme nogen anden, end den glorVivrdigste Rong Friderici ul. Durchlauchtigste Afkon, ? at distinguere iñude Slags Ti,
der: F-rst,hvad Ret Kong Cbriüianusl, har bekommet tii Norge, og indiftinde transfereret
paa
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betient sig af sin jure vitionæ, og afskaffet dct Noå Riges Raad/
fordi maaffee de fleerste Lemmer deraf havde forseet W imod ham,
og giert sig skyldig criminis læfæ majeftatis , men derimod alligevel
af adskillige politiske Aarsager, hvilke han, som en Staats^kyndig Her
re, vel havde overlagt hos sig,ikke fundet det for mådeligt at bringe den
ved for hoybemeldte ^eng Fridericii. kenuntiation paa ham og hans
hoye Agnater eller Herrer Brodre faldne Arve Rettighed tll dette Ri
ge, soin et Folk der med Sverdet igien var tvunget til Lydighed, og
derforuden sig intet visiere havde at forvente, end sine Privilegiers
og Friheders Forliis, igien i Brug : saa var dette, hvad her af Kon
gen i Danmark, og, som det si-nes, alleene med Rigs-Raadets confenfu, vel reétius, applaufu, var siuttet, imputeret den sidsie, som et
ikke saa meget Kongens allerhoyefte Person, som meget meere Konge
riget Danmark betreffende Sag, og de Ord, at Norge ffulde regie
res som en Provinz af Danmark, siden ex proprio ingenio tilsat, da
maaffee Rigens Raadets Tanke alleene var, at Norge skulde noget
engere og paa en terminos vulgaris fæderis overstigende Maade
combineris med Danmarks Erone, og ligesom in fpedem civitatis
perpetuo duratura conjungeris ; Thi derved , Ñt kt Rigt sññlkdiv forbin
des med det andet, at det i Fremtiden synes meere at vare et Anne
xum af det andet, end at det ffulde holdes og ansees proæqvali foe
derato, lader sig ikke giere den Slutning, at det nu ogsaa er bleven
en provin; af det andet
og derudi incorporeret -, ligesom f.
E. Kongeriget Lombardien, ja det Romerffe Kceyserdom selv, har
fra Ottonis M. Tider af dependeret af det Tydffe Rige som saadant
et Annexum, endffiont ingen Tydff Publicist derfor har understaaet
sig at udgive det for en Provinz af Tydffland, eller at fingere faadan en incorporation. Thi, man maa tage Sagen, paa hvilken
Fod man vil, saa foraarsager enhver incorporation, at et frit StaatsCorpus lader af at verre det, som det fer har varet, og ligesom depoifederes og blottes fra alle sine Juribus fummi imperii og liberta
tis ; af hvilke det intet taber, naar man ikkun præfupponerer en fimpie
paa sine Arvinger, ittbttl
Friderid i. Renunciation ? For det andet, om ester bemeldte
Kong Fridericii. Renuntiation denne titel tndnuhar kundet tilkomme bans Kongelige Arvm
ger, og hvilke af hans Defcendenter der har kundet tilegne sig den ? Sot dct tredie bvor
vit denne Titel er bleven forandret ved den under Guds Velsignelse indforte Arve > Louveraineté?
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pie conjunCionem, annexionem vel combinationem 6t Være skeet :
Thi som Menneffenes naturlige Frihed og Liighed bestaaer derudi, at
et hvert Folk bliver de Midler og Rettigheder/ hvilke de meener at be
hove til deres indvortes og udvortes Velstands Confervation, udetagen : saa cellerer og ophorer al fliß Jus liberi arbitrii ved en Incorpo
ration, fordi famine egentlig og necellario angaaer Staarens Regie
ring og de dermed forbundne Jura. Derimod virker en saadan Con
junción intet andet / end et Syftema irregulare fociorum velut inæqvaliter foederatorum ; 0g endskiont dkN betager dkN hoytste Magt
noget af sin naturlige Glands, faa haever den den dog ikke gandffeop.
Dog vi ville og beste, hvor urimeligt dette Foregivende er, og hvor
nretfcerdig det Danske Rigs Raad havde handlet, i Fald famme var
falden paa den Tanke at giore sligt.

§- i3-

Det er unegteligt, og i det foregaaende noyagtig udfort, at Kon
geriget Norge/ i det mindste indtil Aaret 1536. har vatret en med Dan
mark confæderert frie Staat. Ligesom det nu efter alle bekiendte
Retter er vist, qvod par in parem non habeat imperium ; faa maa
man/for faa vit, antage det for en rigtig og afgiort Sag/nt de Dan
ske Uge faaUdet have hast noget at befale r Norge , fom de
Norske i Danmark ; Setter man nu dette / som billigt er, forud,
faa kand man ikke fee / hvor stor den Fornærmelse kand have vceret,
for hvis skyld det Danske Rigs-Raad ffulde have siuttet, t Fremti
den at foreene Norge fom en Provinz med den Danske Ero
ne ; Thi at een AUiert vel kand tvinge den anden ved Vaabens Magt
til at holde Allianzen ubrodelig , folgelig dette faa meget meere har
Sted imellem confædererte Staater, der leve udi et Syftemate ci
vitatum med hinanden, det have vi allereede i foregaaende tilstaaet,
og ville ikke heller nu fragaae det ; men at en Staat for den Sags
ffyld ffulde de jure kunde berove en anden sin Frihed, og bringe den
under Trcrldoms Aaget/er ikke vel troeligt,efterdi det,ikke alleene iblant
Christelige / men blot efter Fornuften levende Folk, ved conditioni
bus pacis aldeeles maa agtes derpaa, at Skadens Erstatning ikke dri
ves hoyere, end den begangne Forurettelsts Natur tillader: Thi at
ZZ
ved
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ved flig total Forandring, hvorved et hidtil frit og independent vcerende Kongerige giores til en Provinz af et andet Folk og Rige/ revera
enArtafTrcrldom pauseres/ harden larde ALBERIC. gentilis
t hans Difcurfu de Unione Regnorum Magne: Britannia: Mkgkt Vel ÑNMkrket/
naar han p. m. $7. figer : Regnum in provinciam redactum jam fit membrum
minus dignum civitatis, qvomodo fervi membra funt families ; Hvilket er og
let at begribe/ naar man ikkun vil agte dette/ at herhos ikke altrene fore
kommer en Forkleinelse afden heyeste Majestät og Independenz, uden
hvilke man ey kand forestille sig et frit Folk eller Staat/ paa det Riges
Side,der saaledes incorporeris! det andet ; men at der og maae paafelge
en fuldkommen translatio imperii in populum facium praepollentem,
hvorved da et frit Folk nedvendig lader af at vare det/ som det hidind
til har varet, hvilket den ypperlige GROTIUS l. il de fure Bein & Pac.
c. 9- §. <?• gandste ret har obferveret, Den Danste Nation vilde og i
Sandhed have liden Mre deraf/ dersom dette saaledes var steet; thi
det vilde stride med den almindelige Regel i den almindelig Natur-Ret :
qvod tibi non vis fieri, alteri non feceris ; dñ jo den Slutning er alde
les rigtig / at ligesom ingen Regent/ med mindre man præfupponerer
et abfolute ?atrimonial-Rige og imperium mere herile, har Ret til at
forånere sit Folk/ eller en Deel deraf/ uden dets Villie og Samtekke/ eller at betage detnoget af dets lovlig forhvervede Juribus, Privi
legier og Prcerogativer : Saa kand saa meget mindre den eeneForbunds-Forvandte have Rettighed tih enten at udelukke den ande»/ imod
sin Villik/ fra Forbundet og det afsamme flydende Rettigheder/ eller
at sette den i en flettere Stand/ end den er/ hvilken han i Kraft af den
oprettede Foreenmg/ frivillig har paatagek sig. Nam qvi fefåetat i ag
gregant, ut foederati, siger GROTIUS de f. B. <zf P. Lib. IL c. ff. ti fbi fti-

pulantur defenfionem a toto, non autem cuiqvam permittunt facultatem fealienana ,vel in deteriorem fatum redigendi.Í£)Wt\l kñNd fSYts/hvad hñN striver
in Apologetico eorum, qvi Hollandite Weftfrifieqve <&c.prœfuerunt, c. i. p. m. /.
Qyamqvam enim fert foedus, nationes omnes inter fe uniri colligariqve, ac fi una
natio effient, hoc ipfum tamen, qvousqyefe porrigat ,feqventia indicant, ne fcilicet divellantur afeinvicem, fed auxilio ftit aliaalti. Neutiqvam autem idfuiffe propoftum, ut mifiereturfumma imperii, exipfa voce liqvetfcederis, ( efi enim
foedas multorumfummo imperio utentium paSiof) deinde, qvod non omnes nationes
deinceps unanatiofuturdicantur, fidjunSse, velutfiuna natio effient, Hvilket

sidste
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sidste, endskisnt det afGROTlo er ffrevet alíeme i henseende til de confædererte Staater/ som udgiore Republiqven Holland/ dog/ob iden
titatem rationis, billig hev sinder Sted; Hvilket saa meget tydeligere
sees/ dersom man vil kaste et Oye paa den forste til Calmar imellem de
3. Nordiske Riger a. 1397. oprettede Foreming, i hvilken leges fædcris,
efter vores IcerbePONTANi Translation i.c.f.f2g, indeholdte dette:
Statutumqve inter cætera, ut tria bæc Regna unum euinqve, dum viveret, Ericum
Regem agnofcerent, ae eo defínelo, unumfimiliter, non piures, deinceps Reges ha
berent. Nec fas eßet Regnorum uni Regem ajjumere eligereve, nifi unanimi Reg
norum fingidorum fufragio. - - De bellis qvoqve fimilibusqve, qvæ ingrue
re pofient, incommodis decretum, utqvoduni obveniret, id obveniretfingulis, mu
tuasq ve invicem operas fubfidiaqve pr<efiarent. Regnorum unumqvodqvefecun
dum jura fiia ac leges adminiflraretur, nec in Dania Norvegiaqve Sveticæ, nec in
Svecia Danicœ Norvegicæqve conflictudines, qvæ cuiqve Regnorum peculiares ef
fient, locum haberent. EJJentqve hac unione dificordiæ omnes veteraqve Regnorum
atqve indigenarum odia Jublata fopitaqve, nec unqvam Regnum alterum in alte
rum infurgeret, aut bello occafiones præberet. Thi som af disse Ord tydelig

erfares, yvor ftor LiigheL der har vcrret imellem disse trende pacifcerende Riger/ hvilken ved dette Paétum ikke skulde formindskes/ men me
get meere stadfæstes og fast holdes : saa fulgte af sig selv just det, hvad
forbencrvnte store Grotius in Apologetico i.c. p.$. for at bestyrke hans
Sag har sluttet: ad illius libertatis tutelam nationem Dankam Norvagis obli
gari, tantumqveabeffe, ut fiub communi foederatorum nomine jufle qvicqvam at
tentaripotuerit adverfus fupremamNorvagorum poteflatem. Zeg vil NU ikke talk

derom/ñt omendskiont de Norske rusinde gange ex capiteperfidiæ
de forbrudt deres ved den Calmarffe Union erlangte Friheder/ saa hav
de dog saadan deres Utroskab ikke givet de Danske nogen Rettighed til
paa deres Side ligeledes gandske at ophceve alle Capita hujusæonventionis, hvüket visselrg var skeet/ dersom Norge var giort til eii
Provinz af Danmark ; I hvilket Tilftelde Herr von PUFFEN
DORF i den meer-allegerte Difputaz de Syfiematibus civitatum §. ig, pgoit.
og i det fortreffelige Verk de fure nat. &gent. L.VII. c. 5. §. 17. in fine, heel
vel erindrer: Si contingat, ut unum Regnum tanqvam provincia alteri fubjiciatur, unio ex fædere refaitans exjpirat, & in ejus locum ariïior coalitio ineamdem
civitatem fùbit. Thi endffiontvi i det foregaaende have tilstaaet/ at i den

Fald, da een af de confædererte Staater vilde uden gyldig Aarfag trce3^2

de
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de fta det scelles fluttede Syftemate, de andre da have en jus belli imod
samme : saa er det dog et andet, at tale om en Jure belli, der sigter til et
oprettet Forbunds Fastholdelse, og et andet, at admittere en ex jure
viétoriæ forhvervet Rettighed til at giere sin forøge Alberte og Frø
bunds Forvandte til sin Undersaat ; Men jeg vil endnu ikkun nielde det
te, hvor lidet rimeligt det er, at det Danste RigesRaad stulde have
kundet treffe og forfatte saadan en Herredags Slutning. Vi have for
hen sagt, at Kong Chriitianus in. a. I5Z4. afeen Deel Norste er bleven
udkaaret til Konge, og folgelig ved dette Val har bekoinmet en Rettig
hed til denne Crone, om det end er sandt, at ham, formedelst hans Herr
Faders Fridericil. Renunciation, ingen videre Arve - Rettighed til
Norge havde tilkommet: Hvo vilde da vel troe, at denne h^yoplyste Herre ffulde have jaa lige frem ladet sig befalde en flig
ugunstig Herredags-Slutning, der havde ligesom r^pet ham
en kostelig Steen af hans Lrone ? Ja hvo vilde troe, at RigsRaadet felv i Danmark paa den Did ffulde faa aldceles have
forglemt og til G:de fat al Refpeét for deres D^onge, at det stul
de have forfattet en for hans Majestcrk saa HFyst ufordeelagtig Slutning ? (w.) Thi i hvor meget end de Norste havde forle
det sig i denne Sag : saa angik dog den Forseelse nuere Kongens heyeste
Majestcrt, som den de til Deels havde antaget for deres rette Konge og
Herre, end den angik Rigens-Raadet selv i Danmark, der ikkun var en
con(w) Herr Etats Raad HAJER giver en meget scrrdeles Ration berføre, naar han ihansostbcMvnteDanuemarkischcn Geschichten p. Lz<k. siger, atde Danstederved havde giortdé«
res frie Val meget sikkert, i det, dersom Norge var blevet et Arve Rige havde de vceret fast forbundne til og i Danmark ar udvælge Arvingen til Norge, paa det ñronerne
ikke stulde stilles ad: Menmanmaa ikke tage mig det ilde op, at jeg atterh-rudi diffenterer
fra denne hoy-meriterte Mand, for hvis Aff-: jeg bærer alHoyaatelse; Thi at forbigase, det vi
allereb " /. n. have bevikst, at Norge foryen A. 152.3. formedelst Fridericil. Haandfivstning
har astadt at v«re etArve-Riae, og altsaa har man paa Herrcdaqcn i Danmark 1536. ey hin«
det anser det under denne OvalitTt, saa er dette, dersom nogen end ikke vilde anser dette vores Be«
viks for gyldig, saa meget, som at tillcgae det Danffe Rigesåad et Slags Politiqve, den man
dog ikke kand toenke det til, hvis man ikke paa den anden Side imod den klare Sandhed vi! Sup
ponere, at Kong Chriftianus ni, en saa klog og stor Regent, havde ladet sig medhandle, som
selv vilde: Ira vil altsaa lade enhver uparthiiff Là selv domme, hvormeaet bedre vores
Conjedur er, som den der hverken fornærmer Kong Chriftíani III. hoye N ttighed og polilisse
Skats Forfarrnhed ; dervissclig har giort ham agtsom for sis og sin Familie, ey beller paabyr«
der det Danske Riges-Raad nogen Imputation, der ffnlde have stribet imod Retfærdigheds
Regler.

crldgamle Frihed.

365

confæderert og Forbunds Forvñnte. (x.) Nam in hiße fœderibusfy¡le
ma producentibus Jinguli fœderati proprio ex judicio Jefe determinant ad mutuas
qvasdam praefationes, ita tamen, ut de extero exercitium iflius partis imperii, ex
qva praefationes ilix fluunt, haudqvaqvam focii confenfui velint alligare, nec de
plenisfima Jy illimitata fita poteflate rempublicam gerendi qvicqvam delibare,
PUFENDORFF de Jure nat.&gent. L.VII. c.y. §. 18. & inDijf. de Syflemat.
civit. z. 16.1C. p.307. ' Derimod/ hvis man supponerer flig Conjun&ionem vel Combinationem, har Kong ChriitianusIIL meget Vel kundet
samtykke deri, i det de Norske, som det synes^ere af ham bragte hl
Lydighed meere ved de Danske Rigens rstcenders Hielp/ end
ved hans egne Vaabens Magt, og i flige Tilfcrlde, Î ster naar,
fblU GROTIUS de Jure belli & pacis, L. I. c. 3. §. 12. n.3. erindrer, en Rex
ufufruétuarius vel fideicommiffarius ikke ex proprio patrimonio, aut
ex fructibus ejus patrimonii, qvod Principatum feqvitur, har taget
Krigens Omkostninger, kand det, som den bersmmelige Jurist FRANCISCUS HOTOM ANNUS Qyxfl. illuflrium I. p. m, 13. lterer, her have
Sted : qvod qvando ditionem aliqvam Rex folus ac perfe non acqvijlvit ,fed ci
vium fluorum /anguine, laboribus ac periculis, ea civibus potius, qvam Regi, ac~
qvifita credi debeat. Setter man nu dette eengang forud, og forbinder
dermed den forhen fremsatte Meening, at Aong chriflianus m. ey har
havt i Sinde at acqvjrere det overvrrndene Norge for sig og sin
Familie, saa seer man ikke, hvad der har kündet hindre ham, for saaviit

ar sette sig imod sammes noyere Combineting med Danmarkes Crone,
som den paa Norge hceftende Kongelige Majestcet, Heyhed og Veerdighed intet derved fragik, og dette for Resten frie Folk alleene tabte sin
forhen ved Konge Vallet hafte fcelles Stemme : Thi da saadan en
Z Z 3
Çom(x) Jlgbrrsrer herikkun loselig, at nogle af vore egne Lands-Skkibentere, ved at sortalle denne
Krig gaae for vit, end ogsaa da, naar de tale om dens Brffaffenhed i henseende til det Danfle
RigF'Raad, og ka!e citra refpectmn ad Regem, da de traåere de Norske som Rebeller ; og »tt#
skede jeg i det mindste, at formrvnte vores i Staats Roetten meget vel evede Herr Etats-Raad
HHIER endnu for hans Endeligt havde kundet efterser og forbedre hans kurzgefaßte Dân»emarcksche Geschichte, fordi det ikke er at tvivle paa, at denne haarde LxpreEon /,.2)8. jo
da var blcven udflettet; Thi en Rebell er alle Tider saadan en Person, der ved en foregaaende
Holdings Eed har forbunden stg til den anden, den han med sin Utroskab har giort imod, til Tro
og Lydighed, og nu kil side setter saadan sin Pligt, folgelig handler imod det borgerlige Selskabs
Velfarrd og falles Roelighed, hvoraf han selv er et Lem. Msaa kand denne Terminus aldrig
bruges, naar der tales om en stir Staat, der handler imod det Forbund, fem den med en an
den har indgaart.
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Combiner-og Foreenmg kunde giere sññvel ham som hans Efterfolgeke i den tilkommende Tiid metre og metre refpectable in Senatu genti
um, omstisnt den ey har bragt Kongeriget i Danmark i og for sig selv
nogen Fordeel til veye, uden en præ lationem permanentem : sa a land
man efter biffe af os forebragte Principiis snarere supponere en Confenfum t Hensigt til Kongen, end efter den ovenbemeldre Meening om
dette Riges Omdannelse li! en Provinz : Saa har man og, naar man
anseer Sagen paa denne Maade, at Rigsdags Slutningen ey aldeekes
har frakiendt de Norste de ved denCalmarsteHnion erlangte ftn-a fæde
ris, men at allcene i Steden for den hidtil hafte Liighed i alle Rettighe
der, hvorudi de havde lianet med den Danste Nation/er alleene et fædus
inæqvale paa deres Side produceret/ saa har man, siger jeg/ ikke nsdig
videre at spsrge : Hvor og paa hvad Tiid den aerekåre NorsteNatrou har frasagt sig sindet til at vaere et frit og sirrdelesLoik? Thi
da ingen ex fola vi armorum & juribus viÂoriæ erlanget ef jus per
petuum, faa lcrnge pars vieta ikke beqvemmer sig til sine Rettighe
ders Afstaaelse: faa havde vel en jaadan Rigsdags Slutning
kun nyttet Danmark sidet/ førend man kunde bevsife, (hvllker
mair iiLvrghed rkke er i Stand til at bevnfc,-) at de Norske
havde erkiendr og antaget den/ og altsaa confenfu vel expreß vel
tacito, direcle eller indireéle frafaldet sit fitmmum imperium: Hv0NM0d
dertil, at de Danste Rigs-Stcmder efter den Drd privative, valide &
eum effeéhi legitimo har brugt alleene alle Rettigheder til at vcelge
en fås Konge / med de Norstes exclusion: dertil behovedes paa de
undertvungne Norstes Side intet videre, end nuda patientia, den man
og meget tydelig kand spore i de af dem med behong Lydighed antag»
ne, endstient af de Danste alleene og actu solitario udvalte Konger,
Friderico II. (y) Chriftiano IV.ogFriderico 111. ; Sna at man vel
maa
(y) Man kunde velo,! excipere et l!g andet imod biff? ; M f. E. dersom saa var, at Norae ved
denne Rl'gsdaas Slutning <te jure Og fimpliciter fine ulla eontradiftionc rar bragt til fligt tt
foedus inæqvale, j LigNMg Mkd DñNMark, fotíl vi hidtil have fupponeret ; hvor ha' de dct da Vkl
været mueligt, at, esterai Stcenderne i Danmark allerede h. 1542. havde til Lybcrshsy i Skaane udvalt Kong Chriftiani III. Prinz Fridericum II. ti' Succeffor t Riget, saa og k samme Qyaiitær hyldet ham, at, figer jeg, denne Prinz añigcm'l ikke for, end 1548. er bleocn hyldet af de
Norste til Opsto i Man overlegge saadant tt Faétum med noget storre Fliid og Agtsomhed, end
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maa sige/ ar de Dnnffe r saa Maade ere bievne Superiores over de
tïor|ïe/ dog rkke potefiate, h vilket ffeer / naar et kongerige bli
ver til enprovinj/jføauttoritate&dignitate, hvilket sindes hos et
hvert fædus inæqvaie. Er det Folk da endnu et flit Folk / om hvilket
man kand sige / qyod nullius alterius potefiati fubjeftus fit, etiamfiin fædere
comprebenfum, ut is populus comiter alterius populi majeßatein confervaret 3

som den gamle Romerske Jurist proculus/» Ly. ff.de captivis &pofiUminio ret erindrer f og GROTIUS i sit uffatterlige Verk de jurebein&
pacis L. I. c. 3. §- 21. meget vitloftig har udfort: Saa er og Norge efter
denne Rigsdags Slutning bleven/ ligesom det var tilforn/et frit Folk;
(z) og kand man/ dersom det ffulde komme nogen fremmed for, op
lyse det, som for er meldt/ med det Romerffe Riges Exempeh der fra
Ottonis M. Tider af har vcrret sammenfoyet ved det Tydffe Rige;
Thi derom siger den Tydffe/ hvilken guntherus i hans ypperli
ge Helte-Digt Ugurinol.i.v.24#. fq. forestiller talende/gandffe ret:
Ex qvo Romanum nofira virtute redemtum,

Hoßibus expulfis, ad nosjußisfimus ordo

Transtulit imperium, Romani gloria Regni
Nos penes eß, QIEMCUMQJfE SIBI GERMANIA REGEM
PRÆFICIT, HUNC DIRES SUBMISSO VERTICE ROMA

SUSCIPIT, ET VERSO TIBERIM REGIT ORDINE RHENUS.

Endffiont dets uagtet/ som vi allerede have erindret/ ingen Tydff
Publicist har nogensinde vceretsaa eenfoldig/ at hand ffulde udraabe
Rom og Italien for det Tydffe Riges Provmzer.
§- 14*
som hidindtil fleet er, og fige os siden «den nogen flags forefattet Tanke/ hvad man ña! flå
om den anden Parthies Meening?

(1) Det er altsaa uden Modsigelse falskt, naar CONRiNGlVS i sin Tbfimro RcrumpaUicaram
T.iv. opp. f. 400., daidetforegaaendevartalt om, at deDansseisarr havde v-llet tiltage sig
adffillige Preerogativer og Rettigheder ftem for de svrige i den Calmarffe Union confedererte
Skaater, saa skriver : qtod autem non injuria cmqpefli fint Sued de injuria Danorum, ex

Regno Nervegia apparet.

Cum enim Nowagi antehac ejusdem fientjuris ac Ubertatis, id
egere
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§. 14Dog hvad ville vi lcrnger bestride en Meenmg, der tilstrekkelig
igiendriver stg selv. Vi ville engang stille os an, ligesom vi troede, at
HVITFELD havde ikke fehlet, og at oftbemeldte Rigsdags Slutning
var virkelig saaledes conciperet og forfattet,- ligesom hand fortcrller
sine Lcestre den. Men kunde vi dermed betage Kongeriget Norge no
get af sin Hoyhed og Frihed? Jeg meener, enhver vil svare : Ingen
lunde. Thi den heele Staats Indretning, lom vi efter diste
Trder forefinde i Norge, imodsiger dette Foregivende. Men
nu er der en hos alle Natur-og den almindelige Staats-Rets Lcrrere
afgiort Sag: qvod rerum moralium natura ex operationibus cognofcatur; hvorom GROTIUS de jure belli & pacis L.I. c. 3. §. n. n. 1. ejr 2.
fortiener at lcrses. Var derfore Kongeriget Norge nogensinde bleven
forvandlet til en Provinz af Danmark, saa vilde deraf felge, at dette
Riges Navn i de Kongelige Titler fra denTiid af burde varet
udfiettet, ikke alleene af den Aarsag, qvod vifiis ignominia loco filet im
poní , ut qvum inferuntur populo vidiorifux nationis nomen abjiciant <¿r amittant;

som Protectoren afEngeland, Sommerfet, i sin Skrivelse til Skotlcrnderne s leid añum l . XX. Commentar, de flatu Religionis cf Reipubi. fub Carolo V. siger, men og, fordi store Herrers Titeler stal indbe
fatte noget af Betydenhed, da det, at kalde sig af enkelte Provinzer,
(hvilke dog ere foreenede i det almindelige Staats-Oorpore med hinan
den , ligesom i det borgerlige Selstab een Borger med den anden,)
vilde klinge lige saa latterligt, som det vilde synes taabeligt, om en
Proprietaire, der paa sit Gods eyer 20. Bonder, vilde, forat giere
sin Titel smuk lang ogvitleftig, opregne derudi alle deres Navne, og
kalde sig Herre over PederZeusen, Claus Nielsen, Casper Larsen à.
Provincia fane civitates ejj'e deflerunt, faélœqve fùnt aliarum civitatum appendi
cestqv£ in feipfisnihil imperii habent, sigkrHerr VON PllFCND^RFF
t den ofte eiterte Difputation de Syflematibus civitatum § .!>. 1. c. p. 286. me

get vel; folgelig rimer det stg ikke med det iblant store Herrer brugeli
ge Decoro, at ncrvne sig af bare Provinzer. Skal derfor alle Forandrinegere Daniy ut in fervitutem redigerent iJfos, qvod & fatfuni. Omnis ciiiin respublica five
furmil a potefias in Norvagia bedie periit.

1
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anbringer in politicis have nogen Virkning i Folge med sig, hvorved
en Ting holder op at være det, som den har været for: Øm skulde/
dersom flig en Omffiftelfe var aaaeu for sig/ visselig ogsaa
kongeriget Norge have ladet af/ at hede et kongerige : then
nn finder man/ ester denne Tud faaveh jom tilforn, LdeKongelrge Titeler det Navn, Konge til Norge : Man finder, at
de Danffe Konger siden, som føv / have beholder og brugt det
Norffe Vaaben lnaledes/ at/ hvor man feer den NorffeLøve,
endog alleene, uden det Danffe Vaaben derhos, ar famme
Økiold dog ikke desto mindre er prydet med en Kongelig Lrone, (saasom man for at seeErempel derpaa, ikkun kand kaste et pye
paa de i Norge prcegede Mynt/) hvilket sandelig ikke vilde stikke sig, der
som dette Rige ey var videre/ end alleene en Provinz. Kaste vi og
op i Herr HOJERS kurtzgefasste Dännemarckisihe Geschichte/
stal vi fornemme, at denne lærde Mand siger sig selv imod: Thi da
hand p. 238. reciterer tit benævnte Rigs Dags Slutning de an. 1536.
ligesom det da var bleven decreteret/ efterdags at regiere Norge
bar som en Provinz: saa finder man derimod p.397- endnu under
Chriftiano IV. særdeles i Norge holdene Herredage, saasom allerhoyst bemeldte Konge, Chriftianus iv. hoylovlige Ihukommelse endnu
an. 1604. og 1641. tit Bergen / an. 1607. til Stavanger, og 1646. til
Chriftiania, efter hans egen Beretning, har besogt samme/ (a) da det
dog er enhver/ endog in koiiticis ikkun halvoved lærd Mand bekiendt,
at Provinzer af et andet Rige vel undertiden ex privilegio & concesfione imperantis kunde holde saa kaldede Land - Dage eller Moder/
hvilke dog ingenlunde kand tillegges det Navn af Herre - eller Rigs-

Aaa

Dage

(a) Den sode conring ius har altsa« atter varet falsk underrettet/ naar han k sin Difiwfu »»
LAMPADIUM Till. Opp. f 336. foregirer : I» Norvegia jam per ducentas annas nulla fu
ere comitia-, HER1LITER enim Dani imperant illis, og tilsetter han endnu ligesom en impre
cationem neníeteos di vinæ derpaa '• Forte Dani impoßerum eamdem experientur fortunam.
Me« saa usandfærdig og urigtig som dette hans Foregivende er, saa daarlig og forgievrs hae
hidindtil/ Gud ffee Los ! saadan hans Spaadom varet/ oa vil fremdeles blive ; Thi vi agtet:
øs i Danmark og Norge under §ore Mouarchers milde Scepter langt lykkelige«/ end
andre Folk/ der fraaer under Arißocratift eller Democratic Regiering. Ellers er det
noget forunderliat, at det ringe Salarium, som benne, ellers artige og i Sandhedsiarrde Mand,
nod den Tiid afSverrig/ har kundet giore hamsaa modig/ ved alleLeylighederat tale haanliem de Danffe, endog tvert imod den aabenbare Sandhed.
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AñMz Am 110bVCttbl$ præfupponerer fummurn imperium Procerum çonfùlt antium. Za, hvñd der rneeste er, saa finder man hos ham p.so4., at de
Norffe ikke saa aldeles have ladet sig betage deres Bal-Rettighed, i,Hen
seende til deres scelles Konger over begge Riger, at meget mere, (at forbigaae det nyelig i foregaaende §. fub titt. y. anfertc Exempel, hvorom
man hos ham kand conserere p.260.) endnu an.1656. den allerede Aaret
tilforn af de Danske Riqs-Stcender til hans Herr Faders, Kong Friderici 111. glorvcrrdigste Hukornmelse, Succeflor udvalte Kongelige Prinz
ChriftianusV. ved Stcendernes scerdeles Val i Norge er bleven kaartt
til Konge over dette Rige. Vi vilde intet melde derom, hvorledes Kong
ChriftianuslV., efter meerbemeldtk Herr Etats - Rññd HOIERS
Beretning p.397. har meddeelt den NorffeAdel den Danffe Adels Privilegier, (b) og at Norge alle Tider har beholdt sinecura autonom iæ
ukrcrnkede, og endnu paa ncrrvcrrende Did har sin egen og i abfällige
Stykker fra den Danske differerende Lov. Thi som Politici meget vel
erindre, qvodadunitatem civitatis non reqviratur, ut omnes ejusdem partes in
tegran
ts) Folqelig erdet atter urigtig , naar adskillige udenlandsse Skribenttre gisresaa stort V«sen af
de Norstes haarde Sclaverie» Del dar JOH. BOTERUS strevet sine Relationes de praeipuis rebus publicis for Kong Ckriñiani IV. Tider: Zkke dets mindre er det dog uden Grund/
«aar han p. m. ¡7. siger: Regem Norvegia, eum eleilioni obnoxium fabtum ejfet, difeordiis
aliisqve turbis exagitatam pervenit ad Regnum Dania, qvi, ut de eo jecurus fit, trabtat dure
incolas, fpoliatqvc eos facultatibus, nec mijiris bominibus fpes eJi melioris fortuna, qvod Re
gi omnes aditus ¿T portus maris fint : Men de nyere Skribeutcrc fri nt) flist Foregivende ep koi'

des til gode; og dog striver den eene,ligesom i blinde, herudi efter den anden. Jeq vil nu intet
sige om CHRISTIANO F UNCCI O, tec i tøiing qvadripartito orbis imperantis breviario hiflorico-politico P. ii. c.qv. 78 med saadanne ugrundede Klageinaale har opfyldt Papi
ret ; Thi med denne Skole-Mands Gkrobeiigheder, der cy har haft nogen bedre Bog, end
CONRINGII Thefaurum Renimpublicarum, at betiene sia af, maa man see igiennem Fin
gre. Men naar den ypperlige Herr Forfattere des Europäischen Herolds, en ellers velsvet
Minister og Staaks-Mand,hold r flig urimelig K-rremaakforsandl, saa kand jeg ikke negte, at
det smager alt for st.rrk af et paflîoneret ogu-rrdeligt Gemyt ; Thi hvor usandfmdigt maa det ik
ke forekomme enhver uparthiiståsere, naar det P. u. Seit. s. f.153. beder: Die Norweger
hält man (in Dannemark) sehr hart, und giebt ihnen wenig Occafion sich tapfer zu er
weisen: og,det fom endnu er vErre, naar man/256. foregiver : Mau hat die Stände
und Untertbancn des Ronigreicks Norwegen ganz von Ehre und würde gebracht, die
Adekichen Familien ausgerottct, und denen Dänen dero Güter zugecignet, damit sie
nicht wider die Asnige revoltiren mögtcn. Immassen auch kein einiges Amt, solle es
auch noch so geringe feyn, an einen Norweger vergeben wird, der Meinung, es wär,
de die Beherrschung der Lande destoweniger Anstoß leiden. Vigaae med Fliid forbi,
hvad han videre str ver f.sfy, faasomdetkaudv«renok, at have sagt rrngang, at disse BeWd«inger err uden Grund.
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legrantes iisdem utantur legibuspofitivis, aut pari omnes conditione habeantur, fed
fitjficiat, fiab uno omnes imperio dependeant, &fiepe inter artes viftorisfit, deprifiino more & legibus eorum, qvosvictt, nihil immutare-, P UFEND OR FF. de
jure nat. & gent. L Vil. c. $. §. i6. ¿r in dijf. de Syfiemat, civit. §. s. Süñ Ct*C

og begge Deele en Ting/ der ikke egentlig angaaer Subftantialia Regni ;
men en Forandring in non fubftantialibus kand i dette vigtige Sporsmaal ikke give noget tilstrekkelig Beviis. Ogafdenne samme Aarsage
melde vi ikke heller/ at endnu i de Aar 1660. til 1664. sindes Spor af en
Hoyefte Ret udi Norge. Thi da det har behaget Guds Forsi-n ved den
an. 1660. den 18- O&obris i Danmark/ og siden a. 1661. den 25. Aug.
i Norge af begge Rigers samtligeStcender emstemluigprårte solen
ne Arve - Hylding iglen at giere begge disse Natroner hinanden
fuldkommen lige derudi/ at de L Frenrttden, og, Gud give!
indtil Verdens Ende, arvellg skulde devolveris under m fiuverain
kongelig Regiering paa den Eior vccrdlgste Long Friderid ni.
Durchleuchrigste Defendenter ; men ved den samtydig fluttede Mo
narchies Stiftelse al fertige nexus fyftematicus civitatum fceéuben op
horer, i det disse Staater nu ikke meere bor agtes og ansees som For
bunds Forvanter, men som Lemmer paa et Staats-Legeme, der regie
res som af eet Hoved, saa og afeen Aand, og, med et Ord at sige, som
Med Borgere afeet og det samme Land eller Staat; (c.) saa kand det
te, at nu om Stunder Appellationerne gaaer fra Ober Hof'Retten i
Norge til Hoylfte Ret t Danmark, umuelig allegeris tiiPræjudice
for deres Frched, samt Proerogativer og Rettigheder, som de nydelige
med de Dansse. Thi ey at melde, at det saaledes er brugeligt, at flige
summa tribunalia holdes paa de Steder, hvor Kongen og Landets HerA a a 2
re
(c) Den forhen beromte Herr Auéior»es Europäischen Herolds maa have hast et flet Begreb
om vore Glorvarrdigstr Monarchers Regierings-Konst, naar Han eit. p. 11 Setf.f.f ^7. gtøc
Forfliel imellem de Kongelige Staats - Maximeri henseende til Regüringcn i Danmark og
Norge, fonneenende, at Undersññttcrnes Tilstand er i mange Maader bedre i Danmark,
end deres i Norge, hvor man rettede stn Hensigt paa Rangens Velstand og Dominât.
Thi, kiere 1 hvad ffnlde der vel kunde bevarge vores allernaadigste Monarch til at anser Norge med
andreDyen, end Danmark, da haner en abfolut-fouveram Herre i beggeRiger, og begge Na»
tioner, GUD v«re?Ere l i ham og hans GIorv«rdigste Forscedre have hast rette Landets
dre til alle Tider, solgelig ere ikke Stis-Sodflende.
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te har sin Hofstat / hvorpaa man seer Exempel i det Tydste Riges HofRaad : saa beroer det jo ligefaavel paa hans Kongelige Majestctts uomstrcrnket Magt og allerhoyeste Behag at forflytte den icelle Tribunal
til Norge, som det hidindtil blot og alleene har dependeret afheystbe«
meldte hans egen og hans MajestcetsGlorvcerdigste Forfadres frie Villie, at drage Appellationerne fra Norge ril Danmark. Ligeledes kand
den i lang Did efterladte Croning intet beviift, imod den Landet be
standig paahirftende Kongelige Vmdighed, efterdi det i vore Tider ty
delig nok er forklaret, at man iblant Christelige Konger og Kayfere intet
har vidst af flig prcestelig Salving og Indvielse/ f-rend Paven med
Kong Pipino i Frankrige har fort den i Brug. Enten det nu famme
Did maae have vceret een alleene til Religionen sigtende Ceremonie/ el
ler derunder har allerede ligget Multet det Pavelige ClerisiesKorrstgreb, og i sier den afskyelige Loerdom, fom ved tapfer Henrici IV. Afsettelfe har yttret sig, og hvorom HELMOLD, m Chronic. Slavor. L.I. c.32.
striver, (d) hvilket vi dog neppe kunde troe/ saa kand dette vcere os nok/
at der i vore Tider ikke nuere sindes nogen fornuftig Politicus, der skul
de meene, at dette Pavelige inftitutum staser i nogen Relation med den
Kongelige Vcrrdighed og Magt, og at en Konge, end og uden Croning
og Salving/ ligefaavel er Guds Statholder paaJorden, som den, paa
hvilken denne Ceremonie er bleven forrettet: Som det og dets uden er
en hos alle Danste bekient Sag, at Bistopen i chriftiania, hvilken man
i de nyere Tider kand Anjee fom Primas af Norge, alle Tider tillige meh
Bistopen ûfKiôbenhavn conjunctim pleyer at forrette Actum confecrationis Regiæ, saa kand det ikke vcere rigtigt, at kongeriget Norge
ikke
(d) Nemlig HELMOLDUS fotfæKtr, at Diffopperneved den »lykkelige Kaysers Henrici iv. bestuttede Afseltelse ikke vidste, hvo; ledes de stalde forholde sig, indtil paa det sidste Erke-Biffopen afMaynj paa en ret geistiig Maade talte dem saakedes til : Qvousqve trepidamus, o fan ’

Nonne officii noßri eß Regem confarare, confecratum inveßire ? Qvod ergo Ptincipum de
creto impendere licet, eorundem au fforilate tollere non liceti QVEM MERITUM INVE
STIVIMUS, IMMERITUM QUARE NON DI VESTIAMUS 1 ogdenne U-theologiste
Tale virkede strax saa meget, at soroaevrtte helmoldus setter dertil ; Statimpe accepto
conamine Regem aggrejfifiint, eique coronam de capite abruperunt, deinde fublatum de fede
purpura, calerisipve, fuá ad faeram inveßituram pertinent, funditus exuerunt.
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ikke tager lige jaa stor Deel i der» Kongelige Salving , font
det Kongerige Danmark. Ey at tale om, at foruden dette, det ikke
er noget usædvanligt, at fleere combinerte Rigers Croniug forrettes
under een Acm, hvilket man kand see paa det Tydste KayserLom, Spa
nien, Engelland, Ungarn og Frankrige; Thi saa lidet som man f.E.
kand fltttte, at Kongeriget Navarra er en Provinz af Frankrige, fordi
Kongerne i Frankrige ikke pleye i scrr at crones i Navarra; lig esaa lidet
kand o- infereris noget til Norges Riges Prcejudiz af denne Actes Eft
terladelse.

-

§.15.

Dog hvad bemoye vi os med at fremsette flere Grunde og Argu
menter imod saa ugrundet et Foregivende? Den Stormægtigste
Monarch Fridericus in. > hvilken êad hl en Naade - L^n fór f in
tmod sit Folk udviisie faderlige Omhue og herlighed har gi
vet et arveligt Eenevolds Herredomme over Danmark og
Norge rfineHcrnder, har tydelig nok forklaret, at hand eyanjaae
Norge font en Provinz af det Danske Rige, naar hand i den om
Arve åcceilionen i begge Kongeriger oprettede San&ione Pragmati
ca 19. udtrykkelig ncevner der ved Navn, og derved setter det imod
alle andre provmzer, fom dependere af begge Riger ; Thi var det
saa, at Norge nogensinde var bleven en Provinz af Danmarks Rige,
saa havde det ckke vrret nsdig, at denne prüsvcrrdige Monarch, da
hand vilde forbyde alle Aiienationer af hvis der horte til Cronen, med
klare Ord melder, at begge hans Ronge! Majestæts ArveRongeriger Danmark og Norge, med alle dertil horende
provmzer og Lande, à. uadfklllelig skulde blive samlede:
Hvorved altsaa Norge Ügejaavel, som Danmark navnlrg ch?,»gveres fra en Provinz. Som nu denne store Stiftere af det
HMovlige Rongel. Arve Huns i hans Allerhoyefte Person har
seet Arve-Rettigheden til Danmark igien i sin fulde Kraft oplivet, og
af saadan ham ved Guds Bestikkelse forleente frie Magt har kundet
give begge Riger den Form og politist Dannelse, der efter hansViisA a a z

dom
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dom synkes ham at væve den b qvemmeste til begge Naiioners Beste
ogVelstarsds Vedligeholdelse, hand og siden i forbcrorte Sanctione
Pragmatica paa det allerkydtltgste har regulerer Arve Succeñionen i
begge Kongeriaer ; saa kand deraf med god Grund siuttes, at vi tilforn il intet have strevet imod Sandheden, naar vi saaledes have
yktret vore Tanker, ak den Titel, Arving til Norge, rkke kand til
komme nogen, uden alleene deDurchlauchtigste Defiendenter af
Hans Kongelige Nlafestst, H^ystbemeldte Friderico III. Hvil
ke dåden Allerh^ycste indtil Verdens Ende vilde opholde i u<
foranderlig Flor og Velstand, ikke alleene ril diste Kongeri
gers Hytte og Beste, men endog til den beele Evangeliske Kir
kes sirrdeles Trpst, og derhos forleene afHaade, at under
Deres velsignede Regimente maae boe SEre i begge Riger,
Retfærdighed og Fred inaae kysse hverandre,
Amen!

M (H) W

G* D.
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Om de Sttene, fom ere fundne i GalleBlaren hos det af denne Tuds Sygdom henfaldne
Horn-Kvag; om, og hvorvidt samme haver
Deel i Sygdommen?
man har anvendt al Umage paa at erfare Beffaffenheden af den iblant Horn-Qvceget Zrallerende peitiientialfFe
Syge, for derefter at anstille Luren, og til den Ende ogsaa aabnet de hendode Kroppe ; saa er man ikke alleneste
hist og her, lkiont ikke hos alle, dog hos de fleste bleven var, at Gal
le-Blceren har vcrret meere, end ordinair, udspilet, og i den samme
en storre qvantné af Galle, end ellers, naar Qvcrget er sundt; Men
man har og fundet i Galle -B men hos en Deel Qvcegs-Hoveder
nogle Kugler, hvilke man (da man ellers og iblant antreffer dem)
pleyer, i henseende til deres Haarhed, at kalde Calculos eller Lapi
des Veûcæ felleæ. Da derfore adflillige derved ere bragte paa de
Tanker, at saadan Galle-Blmens Beskaffenhed er, om ikke en Aarsage til, saa dog en Virkning af den Zrârende Syge, og des Aarsag have eragtet det billigt, nmmere at overveye, hvorvidt denne
Meening kand vme grundet, og om derved et storre Lys kunde mndes,til desto noyere at kiende, og bedre at hemme dette Onde? Saa
har jeg derover i folgende vildet give mine Tanker tilkiende.
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Det vil altsaa vare fornedent at uudersoge:

Qyæft. i.) Hvad det har for en Beskaffenhed , som i alminde
lighed med Galle-Blare-Steene , faa i særdeleshed med
dem / som ere fundne i Kroppene af det hendode Horn«
Qvceg?

2.) Hvad det er for en Syge , som grafferer iblant HornQvceget?

z.) Om forbemeldte Calculi, enten har kundet genereres, eller vir
kelig rre genererede af saadan Sygdom?
4.) Om man af den Mcengde Galle/ samt af de i ®atte'J8iceten
undertiden forefundne Steene kand vendte at komme ncrrnre*
te efter/ enten Grunden, eller Curen, til denne Syge?

Qyæftio I.
Hvad har det for en Beskaffenhed, saavel i almindelighed,
som i særdeleshed med disse Calculis, fom cre
forefundne i Galle-Blcrren?
Refp. Det er iblant de Medicinske Observationer ingen stem
med og ubekiendt Sag, at man, hos Mennesker saavel som Qvceget,
men i besynderlighed hos Horn-Qvceget, har i Gatte-Blceren og de
Gange, som Gallen maa paffere igiennem, forefundet flig tyk og
haard Galle, der tid efter anden er bleven meere og meere fast og
haard/ og har, at ansie uden paa,vceret/ som den kunde varet po
leret. Blank Menniskene ere gamle Folk og Fruentimrner, som
sidder meget stille/ underkasted dette onde, hvilket man iblant forst
har kundet kiende efter deres Dod, siden ingen besynderlige Tilfalde,
som Kiendetegn dertil , har yttret sig, medens de levede; mm V
blank har dog fligt varet at flutte af deres smertefulde Omstandigheder
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der og en guulagtig Farve, der har tillige ladet sig see i deres Ansig
ter. Tallet paa flige Steene, hos Menniffer saavel fom Qvceget,
er ikke altiid lige; meget meere finder man antegnet, at man enten
har fundet en ftor Calculum, eller fieere smaa; deres Gestalt har li
geledes vcrret snart rund, snart kantet. Jligemaade er deres Far
ve nu bruunagtig, mi grenagtig, nu pletted, iblant og, men dog sielden, hviid: Hos Horn Qvcrget er deres Farve, nu meere, nu mindre,
guul ; Ligesaa ere de hos Qvceget meere lese og mere, saa at de
snarere falde fra hinanden og gaae i stykker, end de Calculi, som ge
nereres i Galle - Blcrren hos Menniffene, hvilke ere langt fastere.
Hvad nu de Capá angaar, som paa forbemeldte Maade ere tag
ne af Galle - Blcrren hos Horn-Qvceget, saa ere de i deres udvortes
Skikkelse runde, og af Storrelse, som et Due-LEg; Deres Farve er
Okker - guul , saa at man dermed kand tingere og farve Papier og
fligt ; De smager gandffe bittre, men har aldeles ingen Lugt; De
veyer, efter deres Storrelse at regne, ikkun gandffe lidet, saa at en
hver er ikke stort over et halv Qvintin tung, og naar man kaster dem
i Vandet, svemmer de oven paa ; I besynderlighed bestaaer deres
Strucftur uf lutter Lameller eller tynde Skorper og Nander, som lavviis ligger oven paa hinanden, paa samme Maade formerede, som
veroar-Steene, men derhos gandffe hullede og aabne, siden disse
Lameller, naar man meget rorer ved dem, falde snart af, og gaae
i Stykker ; holder man disse Steene til Lyset, saa fcrnger de Aden
og tcrndes an ; De Tolveres og loses ikke op enten i Vand, ZEdike,
eller Spiritu Vini, men bliver alleene blöde,saa man kand trykke dem
i Stykker, og farve guult dermed. Af hvilket alt det er klart og aabenbare, at disse Calculi Veficæ felleæ, som man har fundet i det af
denne Zrañerende Syge dode Horn » Qvcrg, ikke ere, i henseende til
deres Vcesen, adffillige fra andre Calculis, som tilforn ere fundne i
Galle-Blcrren, men at de meget meere i alle Stykker og Omstcrndigheder kommer gandffe noye overeens med samme.

Bb b

Qvæ-
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Qyæftio H.
Hvad det er for en Syge, som grafleret iblant
Horn-QvEget?
Refp. Den Sygdom / af hvilken der paa en kort Tid saa stor
enMcengde afHorn-Qvceg plutzelig i disse Lande er henreven, og
af hvilken ogfaa de tvende Hoveder ere dede, i hvis Galle-Blan'e
man har fundet bemeldte Calculos, er, efter sin Natur og Vceftn
ingen anden, end den samme, der nu i nogle Aar har streiffet fast
hele Europa igiennem, og allevegne, ligesom en Pest foraarsaget at
Qvceget hyppig er henfaldet: samme har taget sin Udspring og Be
gyndelse i Tartanet, (hvorfra Pesten og saa ofte er udkommen iblant
Mcnniffene,) derfra har den vendt sig til Moscau; siden til Polen,
og derfra deels paa den eene Side strakt sig igiennem Liefland,Curland, Preussen, Pommern, Mecklenborg, Holsteen indtil Enge
land og Holland; Deels og paa den anden Side udbredet sig igien
nem Tyrkiet, Ungern, Dalmatien, videre, igiennem Oesterrig,
Mcehren, Steyermark, ja og igiennem Italien, Frankerig og Spa
nien : Siden har den vendt sig tilbage igien til Tydffland og angre
bet de der omliggende Lande, indtil den endelig og har yttret sig i
disse Lande, hvor den endnu Zrailérer.
Vel kand nu, medens denne Sygdom staaer paa, visse Omstcendigheder indtreffe og yttre sig hos det sygeQvceg, i et Land, hvilke ey
saa lige findes i et andet, hvorom man og har s;a mange adssillige
Relationel*, saa at en efter den anden prætenderer at have fundet
Sygdommens Aarsag og Scrde, snart i Hornene, som skal vcree kol
de; snart i Hovedet, siden synene rinder og driver; snart i RyggeBlodet, og saa videre: Me" det gaaer her til med Horn-Ovcrget,
ligesom med Menniffene, hvilke i een og den samme Sygdom »kke
alle haver eens og de samme Tilstå, men hver ester sin adssillige
Coniti-
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Conftitution ; og pññ samme Maade har det sig rned Horn Qvcrget,
hos f)viiEe Symptomata indfinde sig/ nu fleere, nu ferre, nu svagere,
nu stærkere; snart paa et, snart paa et andet Sted; men ere dog
alle Soirer og Skud af een Roed, om de endffiont i deres Ayen, som
ere u erfarne, eller ikke noye nok giver agt derpå«/ kand, i Henseende
til Stedet/ de yttrer sig paa, og Gestalten, de lader sig see under,
synes Meget at differer.

Paa saadan Maade falder da deflige Tanker og Difcurfrc bort,
ligesom Grunden til denne Syge ffulde vcere at soge, enten i det flet
te Foer, som har vcrret meget fugtigt; eller i en nedfalden ondTaage, en giftig Mehldug, en blaae Skye, der oyensynlig har flyttet
sig fra et Sted til andet, og fligt meere; saafom Sygdommen alle
vegne er fortplantet derved, at det sunde Qvceg er anstukken og befcengt af det syge, som u formodentlig er kommen tildet; ligesom
det i særdeleshed er bemerket i Italien, frem for paa andre Steder,
at ved en med Sygdommen befcrngt Oxe, som blev dreven af Un
gern til Venedig, har Sygdommen allerforst yttret sig idet Vene«
tiiinffe Diftriét, hvorfra den efter Haanden videre har udbredet sig i
detMaylandffe, siden idet Ferrariffe, og lige indtil de Neapolitan ffe
Grcrndfer, hvor den allevegne har anstukket det ftiffe Qvceg og bort
revet en stor Mcengde afHorn Qvcrget, da Tilfcrldene i Almindelig
hed have vcrret af samme Art og kommet gandffe over rens med dem,
som man ved Sygdommen i disse Lande antreffer.
Forlanger man endnu mrrmere og nsyere at vide, hvori denne
Syges anstikkende Giffc bestaaer; da har samme lige Beffaffenhed
med den, der yttrer sig, naar Pest Zrårer iblant Menniffer, og be«
staaer i et subtilt malicieus Vcrsen, hvilket af Qvcrgets Legemer
ved Refpirationni fordeeler sig i Luften, og tillige med den trcrnger
sig ved Infpirationen ind i andres Legemer; Enten nu at samme
foreener sig i Lungen med Blodet, eller (hvilket og snarere kand be
vises) at det kommer tillige med Spyttet i Munden ned i Maven;
Bbb 2
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faa breder det sig/ naav det ved den indvortes Varme i Legemet er
endnu giort tyndere/ videre ud/ angriber de meest aabne Deele/
giorBlodets Beblandelse meent/og saaledes forstorrer det tilLrvets
Underholdning Naturens fornodne Arbeide, at Legemerne endelig
maae erepere og undergaae.
Men at denne onde og anstikkende Materie, hvilken andre Crea
ture/ der kand vcrce i samme Egn/ ligesaavel med Luften trekker til
sig og nedfluger/ dog alleene udbreder sin Gift hos Horn - Qvcrget/
dertil er dette Aarsagen ; At der ere adstillige Venena particularia
til/ hvilke yttrer sig som Gift alleene i et eller andet Specie Anima
lium; Saa at/ ligesom f. E. Fugl-Verk, og fcrrdeles Hons, doer af
bitter Mandler: Item, Ulve/ Hunde og Katte drcrbes af Rtrve-Kager/
som dog intet stader Mennistene, eller i almindelighed andre Dyr;
Ligesaa yttrer og totte Contagium sin Gift fpeciellement ikkun hos
Horn Qvceget; Paa samme Maade/ som det og vel hender sig iblant,
at andre grasserende Sygdomme borttager Heste/ Faar og Sviin/ da
Horn Qvcrget gaaer frie og deraf tager ingen Skade.

Qyæftio III.
Dm forbemeldte Calculi Veficæ felleæ bar kundet genere
res, eller virkelig ere genererede af saadan
Sygdom?
Kefp, Det er betcenkeligt at svare paa dette Sporsmaal z siden
der ere mange af denne smitsomme Syges Virkninger / som man
endnu ikke knuder ; Som torfore ey bcqvcrmmere eller med vtssere
Grund kand dommes om et fl igs Fsrgift / end naar man noye gi
ver Agt paa dens almindelige Virkning, og man cndnu ikke ved Eft
terforckning har erfaret denne contagieufe Damps Acrivitæt ; Saa
ere der nogle Omstændigheder, af hvilke man rimelig stulde flutte,
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at Sygdommen hos Qvceget foraarsager disse Sreene i Galle-Blceren; Thi som det allerede forhen er anfort/ at der fast hos alle syge
Hoveder blaut Horn - Qvceget er funden en stor Forandring i GalleBlceren; saasom, at den har vceret langt storre, og mecre end ordi
naire udspilet; Item, at der har vceret en meget sterre Mcengde af
Gallen, end scedvanlig, og saa videre: hvoraf man felgelig kand stut
te, at Gallen ikke har kundet have sit Udled af Blceren, men er for
medelst Sygdommen bleven hindret og opholdt; saa har det altsaa
lettelig kundet ffee, at Gallen, som desuden er en tyk og fty Liqveur,
er, ved at trykkes lcenge sammen og paa hinanden, omsider bleven
til et compact, tykt og tcet Vcesen ; Hvortil og kommer dette, at
man i denne Sygdom har befundet^ at de Deele omkring Maven,
eller rettere at sige, ved Maveue (siden Horn Qvceget har 4, Maver)
ere i særdeleshed blevne angrebne og inflammerede; ved hvilken ind
vortes Brand da en storre Hitzighed har reist sig ved de Deele, hvor
Gallen ligger i Ncervcerelsen, saa har samme ventelig kundet, og kand
ffee, nodvendig maartet hielpe til, at Gallen desto snarere er bleven
tyk, og folgelig forvandlet til en Steen.

Vil man derimod paa den anden Side overveye deres Grunde,
som formener, at saadan Concretion og Galdens Forhcrrdelse ikke
reiser sig af denne Sygdom, da ere de ikke heller svage : Thi l) er
det klart og en afgiort Sag , at stige Concrementa, Calculi, eller
Steene sindes i Galle-Blceren, hos Menneffer, saavel som HornQvceg, endffront de ikke ere deheftede med deslige pellilemialiff Syg
dom, ja, endffiont man ikke i deres levende Live har haft de mindste
Spor eller Kiendetegn for sig, hvoraf man kunde domme, at GalleBlceren var opfyldt med deslige cvteene, men er allerforst ved Besigtelse bleven var , at deraf har vceret et stort Tal for Haanden.
2.) At om man endffiont har aabnet mange Hoveders Kroppe, som
ere creperede af denne Sygdom, saa har man dog meget sielden fun
den Steene i Blceren, og ikke eenaang merket dem hos alle dem, som
dog har haft megen Galle i Blceren.
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Z.) Er det tilforn bemerket og anført, hvorledes at disse Cal
culi Veficæ feileæ, eller Kugler ere hos Horn-Qvcrget meget mere
gemeene og langt oftere at antreffe, end hos alle andre Dyr, faa at
disse forefundne Stene ntaac have deres Oprindelse af andre Aarsager i det siden hendode Qvcrgs Legemer , som hielpertil, at disse
Steene bliver saa varige i Galle- Blceren; hvorom videre her at
handle vilde falde for vitlofrigt.
4 ) Til at bestyrke denne Meemng, nemlig, at disse Steene vir«
kelig har vcrret i Galle-Blcrren hos Qvceget, fer Sygdommen er be
gyndt, kand man og henføre disse Steenes Struélur, hvilken, som
vi forhen have anmerket, kommer overeens med Vexten af en BezoarSteen, der ikke paa eengang, men efter Haanden faaledes voxerog
tiltager, at det eene Blad legger sig laugviis oven paa det andet,
indtil den naaer sin fulde Storrelse; hvortil udfordres en rum Tid,
og kand ikkeffee i z. eller 4. Dage, som forberorte Sygdom ftaar paa,
da Deden, som strap paafølger, hindrer deres videre Tilvext.

5.) Endelig synes og Couleuren af disse oft-ncrvnte Steene,
som ere tagne af Galle- Blceren, at stride imod deres saa hastige
Vext, siden samme ere af faa hoy guul en Farve, som andre Natur
kyndige have anmerket, da man tvertimod ffulde flutte, at en faa
hastig Vext maatte foraarfage en meget dunkel Farve, efterdi Gal
dens Liqveur da maatte beholde sin egen m-rke Farve og faaledes
vcrre bleven compact og haard.

Vilde nogen ikke desto mindre paastaae, at denne Sygdom kun
de dog have contribueret/ om end ikke til disse Stenes Concretion i
faa faae Dage, saa dog alligevel, naar de tilforn vare der, til deres
desto hastigere Vext og Forstyrrelse ved dm af inflammationen sig
reisende Heede, hvorom forhen er talt; Saa kunde man overladetil
enhver at troe og tcrnke herom, hvad hand vilde.

Qvæ-
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Qvæftio IV.

Dm den Kundstab, font man, ved at aabne det af denne
Sygdom hendode Qvoeg, har faaet, anlangende den i dem
forefundne, faa vel Mængde af Galle, fom Galle-Stene,
kand give noget Lys til at komme nærmere enten efter
Grunden til denne Sygdom, eller dens
Kur?
Refp. Vel er det sññ, at man i deflige farlige Tider/ naar smit
somme Syger graflerer/ gier sig al optænkelig Umage for paa der
noyefte at kunne erfare Grunden ogAarfagen dertil/ siden man der
ved ftyrkes i den Forhaabning/ at kunne faaledes defto vissere og tryg
gere udfinde de, saavel til Precaution, som Cur , tienligfte Mid
ler; Af hvilken Aarsag deres Curiofitæt ikke heller er at lafte , som
ey have sparet nogen Flid i at aabne det dodeQvceg, og derved baade at anmerke og bestrive alt det, som dem er kommen usædvanlig
for: Men det er alleene at beklage/ at al den anvendte Umage har
ved contagieufe og ellers sielden forekommende Sygdomme meeftendeels vcrret forgås/ hvilket de i saaftorMcengde strevne og trykte
Peft-Reglements noksom vidner: Indtil denne Dag bliver det i
PeftMder med al Billighed anseet for mere vigtigt og magt-paalig
gende at præfervet?/ end at curer?/ og fra den Tid af/ at øvrighe
den har ladet sig det vcrre angelegen at afvende Pesien ved at hemme
og hindre al Omgang med de inficerede / af hvad Slags de vcrre vil;
saa er derved bleven langt mere udrettet, end ved alle Medicorum
Omhue og Medicam enter : I liae Maade er det og befunden ved den
ne Qvcrg Sygdom, at de brugte Anftalter ved at afsoåe det friste
Ovcrg fra det syge, at flaae det syge ihjel, at grave det ihielflagne, etter
af sig selv hendode, dybt ned i Jorden, eller, hvilket i mange Henseen
der er langt bedre, at opbrcrnde det paa aaben Mark, har giort langt
siorre Nytte, end alle Medici, end sige, alle medicinste Fastere, og
derhen horende motvillige Hielpers Hielpere (hvilke desforuden af det
dode
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dode Qvag feger deres Livs - Underholdning) har mcd al deres
Raad og Auflag kundet udrette, efterdi det er fornodent, at
Naturen af det anstikkende Veneno 8peàii maa forst vare bleven bèfient/ forend man kand udfinde og faae et Antidotum derimod, fom
man kand forlade sig paa, og i Mangel deraf har alle hidindtil brugte
Remedia med Aareladen, Haar-Snorer, Purgeren, Clysterer, bittre
Urter, Baden i Kalk-Vand, og faa videre, ikke varet tilstrekkelige, eller
kündet lange til Maalet.
Vel er den Obfervation, som man i denne Qvag-Sygdom har
giort om Gallen, ikke gandste at foragte, siden samme er befunden
hos saa meget af det Qvag , der af denne Sygdom er bortreven ;
Dog stal dette, efter mine Tanker, intet videre i ivre os, end at Ma
ven, som ved den tillige med Luften nedsinnkne Forgift er bleven angreben, er derved saaledes geraaden i inflammation, at dens Deele
ere opsvulne, og de narmest derved liggende Deele igien trykte, saa
at Gallen, som ey har kundet have sit frie Udlob, har desto hyppige
re maattet samles og des Aarsag videre udspendes ; Saa stulde det
te alleene folge heraf, at man i Curen maatte fornemmelig vare betankt paa, at hindre denne Inflammation og hemme stig Spannen og
Udspiling, paa der Gallen kunde faae sit forrige Lob igien ; Men i
dette Fald stal hverken Hippocrates, Gallenus, eller nogen af de ny
ere Pest-Medicis kunderose sig, at de har fundet og opdaget noget
pofitiv og tilstrekkelig Anti-Venenum derimod ; Mm tvert imod
kan man af daglig Erfarenhed lare, at her
imod hverken Urter eller Plaster
kand hielpe.
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en store Qvcrg-Syge, font har udspreder sig over de fleeste
åropDiffe Lande, og hvormed i scrr dette Rige samt Fer
stendommer en lang Tid har vcrret plaget, er en af de mcrrkværdigste Ting , som udi nogle Seculis er hendet, saa at
deraf kand gives Anledning til en Epocha udi Chronologien , lige
som man tilforn har regnet Tiden fra den sorte Ded : Jeg siger, at
det er een af de mcrrkvcrrdigste Hendelser, og det een Deel i henseen
de til dens Almindelighed, saasom den storfte Deel af Europa der
med har vcrret og endnu er befcrnget ; een Deel i henseende til dens
Hcrftighed, saasom den gemeenligen har foraarsaget en hastig og to
tal Sdeleggelse, hvor den er kommen, endelig ogsaa i henseende til
dens Ubegribelighkd, saasom den har forrykket de Naturkyndiges Conceprer, og vcrret for demligesaadanPiinebcenk, som Maanens Gang
for Altronomis. Thi aldrig have Phyfici tilget meer Feil udi deres
Gisninger, og Medici meer i deres Recepter. De Præcautioner,
som syntes nyttige paa et Sted , befandtes skadelige paa et andet
Sted, og hvad som her har vcrret en Lcrgedom, har der vcrret en
Gift, som des hastigere befordrede Qvcrgets Ded- Dette har giC c c
vet
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vet Anledning til hastige Tvistigheder om Sygdomtnens Natur og
dens Aarsag. De steeste have holdet for, at det er en ordinaire
Contagion, saasom al Psst kand foraarsage ñdffillige og forunderli
ge Symptomata, og derfore haver adskillige Navne. Nogle have
lignet den ved den Contagion, som graflerede udi det 14de Seculo,
og strakte sig over vor heele Hemisphere. Den samme siges at ha
ve haft sin Begyndelse udi de Nordlige Parter af China, og at vare foraarsaget af Heede og stinkende Damper/ som steege op af Jor
den , fortarede alring indtil Traer, ia befangede Luften saatedes, at
man saae mdfaîde smaa Slanger og andre giftige infeéter. Men
de som have givet noye Agt paa den nu regierende Qvag Sygdom,
have market, at den ingen ret Analogie har enten med den saa kal
det Sorte Dod eller med andre ordinaire Contagiones Den ha
ver vel nogen Overeensstemmelse med den forste, efterdi den samme
saavel som denne befcrngede den storste Deel af Europa. Men Forftiellen er denne, at da den Sorte Dod edelagde levende Creature
indtil Trcrer og Planter , saa har denne derimod alleene angrebet
Horn - Qvag, uden at beskadige enten andre Dyr eller Mennesker.
Den anden Forffiel er, at da bemeldte almindelige Dod eller andre
sadvanlige Conragioner sparer den halve etter i det ringeste den tre
die Deel af Dyr eller Mennesker/ saa har denne gemeenligen giort
reent Bord, hvor den er kommen, saa at paa de steeste Steder er in
tet levnet, uden maa ffee en Kalv eller gammel Koe, og har man se
rt Herregaarder,hvor en heel friff Bescetning udi 24. Timer er bortdod. Videre, andre Peste rase hastigen ud, saasom det er alle hef
tige Svagheders Natur, at jo stärkere de regiere, jo snarere faae de
res Regimente Ende, og man derfore har market, at en Pest ikke
regierer tangere end nogle Maaneder, eller i det hoyeste et Aar paa
hver Sted, men denne Qvag-Syge derimod har raset nogle Aar udi hvert Land og i en hver Province, og ved Tiden intet har tabt af
sin Styrke, saa det synes, at det ligesom ved Guds befluttede Raad
er beffikked, at alt Horn-Qvag skal forgaae. Det er just disse
tvende Hendelser, som giere denne Svaghed saa markelig
frem for andre som er at finde udi Historier, og foraarsager, at den graverer meer end andre Contazioner ; thi den bortta
ger
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ger ikke alleene alting paa eengang, men endogsaa lader sig indfin
de paa nye, hvorved Landmanden taber ikke alleene sinVelfard, men
endogsaa alt Haab om videre Opkomst; saasom den, der haver no
gen Krafter, ikke tor forsyne sig med nyt Qvag, efterdi Erfarenhed
har viiset, at den sidste Besatning har haft samme Uheld som den
forste. Hvorpaa Holland forneminelig viiser Exempel, hvor denne
Qvag - Sygdonl har graiFeret udi 6. Aar. Kort at sige : denne
Sygdom har i henseende til dens Selsomhed forrykket saavel LandMcrnds som Medicorum Concepter, saasom de forste ikke have kun
det tage nogen Mefures udi deres Oeconomie, og de sidste have ikke
vidst , hvad de om Sygdommen ffulde domme. I henseende til
Landmanden ere forestillede selfomme og bedrovelige Scener. Man
turde ikke holde paa Ovaget , som man frygtede strax at miste, og
man kunde ikke salge det, efterdi man kunde ikke faae det betalt: thi,
jo mindre deraf blev tilovers, jo meer faldt Prüfen, saa at Qvagets
Rarhed , som ellers ffulde foraarsage dyr Tid, har foraarsaget saadant Kiob,saa at mange befluttede heller at staae deres Eventyr, end
at selge med alt for megen Skade. Aarsagen dertil var, at de fleeste strommede med deres Qvceg til Kiobstader og Markeder, for i en
Hast at salge, hvad de frygtede ellers reent at miste : saa at derfore en Tidlaug vore Slagterboder ey have varet forsynede med meere
Kiod, efterdi alle vilde salge, ey heller med bedre, efterdi Creaturene
aldrig havde haft bedre og oversiodigere Grasgang.

Hvad Medici angaar, da have denne Sygdoms Symptomati
gandffe forvildet dem. Hvad Dom de have faldet; hvad Concept
de have giort sig om Svagheden, til hvilken Classe de have sogt at
henfore den, og hvad Aarsag de dertil have givet, saa have de fun
det deres Thefes anfagtede af Obje&ioner, som de ikke have kundet
besvare. De som her i Landet have givet noye Agt paa Sygdom
mens Symptomata, have market, at somme ere fundne indvortes
ubeffadigede, andre at vare dode af Lande-Blod, Forstoppelser og
saadanne Svagheder som lange famles paa: thi man har udi nogle
fundet haarde Materier, i andre temmeligen store Orme, hvilke ikke
kand afles udi en Hast og udi saa mange Hoveder just paa eengang.
Ccc 2
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Det samme kand og siges om Galdens Overflod , font den sidste trykte
Recept fornemmeligen tilstriver Svagheden. Af de forste Anmcerkninger kand sluttes.', at det har varet en Pest: thi saa mange friste
Creatures hastige Dod tillader ikke at falde paa andre Tanker, helst
saasom Sygdommen har ligesom en fimdtlig Krigsmagt marcheret
igiennem Landet fra et Diftriét til andet. Den yttrede sig her i Sialland fyrst iWordinZdorgAmt, hvor den odelagde alting, og siden
deelede sig ud i visse Greene, hvoraf een strakte sig mod Kioge, en
anden mod Ringsted: hvilket naar man eftertanker, da synes Haertföeckers hypothefis ot vare antageligst, som holder for, at Pest foraarsages af smaa giftige infeéter udi Luften, hvilke dråbe ved deres
giftige Sting; og holder han for at samme infeéter fodes og avles
udi visse Afiatifh Lande, sar udi det Aflåste lartarie eller det norfc
lige China, hvorfra man marker den store Contagion, fom grafierede udi det 14de Seculo, at vare kommen : dog er dette herved mark»
vårdigt, at, endstiont saadan Pest haver sin Oprindelse udi Allen, saa
er dog Indien derfore befried, hvor vel Indianerne ere plagede med an
dre Sygdomme, som ere lige saa flemme. Denne Hypothefis om In
feéter bestyrkes af Pestens adstillige Virkninger og Egenstaber; thi
der erMenneste Pest, Qvag Pest, Haste-Pest, Faarc-Pest, Traers
og Planters Pest, saa at alleene visse Species af Creature angribes, da
alle andre ere befriede. Man kand heraf flutte, at det er migrationer,
som bestaae nu af et flags Folk, nu af et andet, og at dW infeéter, fom
nu graífere, ere tene Buphagi, eller faadanne, der finde meest eller
eene Smag udi Oxckiod, og at de derfor gaae andre Dyr ogMeunester forbi. Erfarenhed viifer, at adstillige Dyr holde sig alleene til en
vis flags Fode: Silke-Orme leve afMorbcerblade, Bier afBlom
ster &c. er derfore troeligk, at hvis samme Dyr vare udi stor Mcengde
og derhos giftige, vilde derved Morbcrr og Blomster Pest foraarfa«
ge, uden at andre Planter, Trcrer eller Dyr vilde bestadiges. Hvis
man ikke legger denne Hypothefin til Grundvold, er det ubegribeligt,
hvi Sygdommen alleene hefter sig ved visse Species af Creature, uden
at snfegte andre, hvilket maatte stee, naar man efter den beromte
Willis eller andre Naturkyndiges Meening vilde derivere stadan Con
tagion afLuftens Forraadnelft : thi man har erfaret undertiden en
‘
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Art ñfPeft, font treffer Hons âne, uden at angribe andre enten
tamme eller vilde Fugle. Intet er meere forunderligt og herudi meere
fpeciel, end hvad den lcrrde Engelsse Medicus Rriend in Ñ1Ñ. åd. har
antegnet om den bekiendte Svaghed, som haver faaet Navn af Su
dor Anglicus, eller den Engelske Sveed: nemlig at den angreeb ikke
uden rette indfodde Engellcrnder/ saa at fremmede intilSkotter, som
paa samme Tiid opholdte sig uti London og andre Engelsse Stcrder,
vare uanflratede: Jndfodde Engellcrnder derimod dede deraf, end»
ffiont de opholdte sig udi Frankrige. Jeg ssulde dog ikke have dristet
mig til faadant at anfore, hvis jeg ikkej havde en saa anseelig Mand
til garand. Hvis Relationen er rigtig, saa flyder deraf/ at denne En
gelsse Sveed er foraarsaget af giftige smaa infe&er, som have fundet
en scrrdeeles Delice udi Engelsk Kied, og af lutter årlighed til Na
tionen have giort faadant Nederlag: og kunde i. saa Maade enhver
Engellcrnder sige med den Franske Poet :
A force de m’ aimer, tu me rends miferable.'

Dette vil jeg dog lade staa ved sit Vcrrd : iligemaade den Gisning,som
en Landmand af mine Venner haver giort over denne Qvcrgsyge/ nem
lig at kullede Koer beginge sig bedre end hornede: Vist nok er det/at
han alleene af Curiofitet og ved et Indfald havde tillagt sig en Befletning af kullede Koer uden Horn, og at Sygdommen i nogle Maaneder rasede allevegne rundt omkring hans Gaard, uden at bessadige
et eeneste Hovde af Gaardens kullede Bescrtning. Jeg for min part
refleéteret)e dog intet derpaa, men- tilssrev denne Conservation en
pur Hendelse ; og visede endelig Udfaldet/ at jeg ikke tog feil. Jeg hol
der mig alleene til det som beviises af daglig Erfarenhed, nemlig / at
de fleeste Contagiones angribe ikke uden visse Species af Dyr / og at
man derfore letteligen kand bevceges til at folge fcettHypothefin om
giftige Inseår, hvilke enten MÑÑ vcrre af den Natur, at de soge alleene Hornqvceg/ som deres rette Fode, eller efterdi deres Gift er al
leene dodelig forSx'n: thi man veed, ar der er adss lligt, somdrcw
ber et flags Dyr, og derimod er en Fode ogLcrgedom for andre.
Cee 3

Herimod
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Herimod indvendes vel tvende Ting: i.) Hvorledes det kanvare mueligt , at infedter, der ere saa fmaa, at de ikke med Mennestets
Syne kand sees,paa nogle Timers Tid kand falde starke Qvag, og som
er bevabnede med tykke Hude. 2.) Sporges, hvi Sygdommen, hvis
den er foraarsaget ttf fiwbiinne Infe&ersMarche, som foregives / i en
Hast er sprungen fra et Sted til ek andet, saa at visse imellem liggen 
de Diftri&er ere blevne urerte. 3.) At den mest raser om Vinteren,
der ellers draber Utei. Til det ferste kand svares, at disse infeéter
kand trakkes ind med Qvagets Aande, saa at Indvoldene dermed i en
Hast kand blive opfyldte, og at de derfore ikke have forneden at bore
sig igiennem Huden. Hvad den anden Indvending angaaer,da styrkes
deller derved, end svakkes denne Thefis: thi hvis Sygdommen kom af
Luftens Forraadnelse, kunde saadant Spring ikke gieres fta et Sted til
et andet uden at befange de imellem liggende Steder. Derimod,
naar ftatuereé saadanne flyvende Arméer udi Luften , er dette Phænomenon let at begribe, ja lige saa let, som man kand fatte, at en
Bande af Rovfugle kand, efterår den har giort Nederlag paa Hens
og Gias udi een Landsbye, flyve den nesthosliggende forbi, og falde
paa nye ned udi en anden langt fraliggende Landsbye. Tilmed kand
saadanne giftige infeéter, som udiMangde hange udi uldene Klaver,
vare med saadanne Klader bragte til et langt bortliggende Sted, hvor
Hornqvaget af dem er bleven infefteret* Alt dette bestyrkes af det
fom fortalles om et Hastedekken, der blev fort fra etbefanged Sted,
hvilket da nogle Koer lugtede til, bleve de strax anstukne og dode;
item af visse blaae Skyer eller Taager, som nogle foregive stg at have
seet nedfalde afLuften, og at mortalitet strax derpaa er fulgt. Thi
det er gandste rimeligt at flutte,at flige Taager have bestaaet afen
Svarm af saadanne infeéter, Hvad den zdie Indvending angaar,
nemlig, at denne Sygdom mest har raset om Vinteren, lom ellers
draber alt Utoi, da kand disse infeéter vare af saadan Natur, at
Kulden ikke stader dem: Thi man seer jo utallige smaa Dyr, helst udi
Vandet, at confervere sig om Vinteren.

Ja denne Meening om giftige Infe&er, hvorved visse flags Conta
giones foraarsages, grunder stg ikke allene paa prebabie Gisninger,
men
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men endogsaa paa Erfarenhed. Chevalier de Forbin anferer udi
sine Mémoires herpaa et merkeligt Exernpel: nemlig/ at/ da han
paa sin Reise fra Siam til Europa var henved 8. Miile fra Mafíuiipatan, blev man var ved Kysterne kN fort tyk Skye/ som man frygtede
at vare Tegn til Storm: Da den ncermede sig til Skibet/ blev den
befunden at vare enSvarm af utallige Fluer/hvormed saavel Skibsbakket som det heele Hav blev bestroet. Fire Miile fra Staden saae
man en Skye/fomffiulte alting saaledes/atman ikke kunde see uden
Spidsen afBiergene. Da man landede merkede man at det og var
enSvarm af Fluer/ ffiondt de udi Skikkelse differerede fra de forri
ge. Chevalier de Forbin s0M Mkd nogle Folk udi tN Sluppt lod sig
satte udi Land/ fandt ved sin Ankomst Staden fast ede/ og fik han da
ar vide af de Overblevne/ at saadan Defolation var foraarsaget afPest.
De fleeste af hans Folk som havde varet med udi Sluppen z dede og
strap derpaa: Han felv med nogle faa cureredes igien ved stark Sveeden/ men alle de som brugte Aareladen/ omkomme. At andre Contagioner ikke kand sees som denne/ maa reise sig deraf/ at infetieme
maa vare mindre/ja saa smaae/ at de end mebMicrofcopns ikke kand
sees. Man beloe udi den sidste Kisbenhavnste Mennesse Pest een af
tore Medicis, som betienede sig aset Microscopio udi de Syges Kamere/for at see om handenten udi Atmofphæra Corporis eller de Syges
Aande kunde diftingvere noget Utoi: Men Ukyndighed foraarsager at
man bekeer alt hvad som rimeligt er, naar det er usadvanligt.
Naar man nulegger alk dette ovenanforte sammen/ bestyrkes
Seraf den Hypothecs om giftige infeéter, der soge Hornqvag alleene
som deres ret og behageligste Få/ eller som ere eene giftige for de
samme. Derimod synes denne Meening at til intet giores/ naae
Man betragter alle de Symptomata, som ved denne ZrafferendeQvagSyge have varet markede; thi derudaf kunde man flutte/ at det in
gen Pest har varet/ men at man kunde heller henfore Sygdommen
til ordinaire Svagheder/ som ere enten famlede af forderved Foer eller
andre Aarsager/ og som aarligen paakommer Qvaget/ men udi disse
Aaringer har varetmeere almindelige/end de pleie. Det fletteFoer/
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som ferend Sygdommen begyndte, her i Landet blev indhostet/ synes
og saadant at bestyrke. Thi man kunde horde for/ atQvcrget deraf
har samlet paa den Svaghed/ hvoraf det Ttd efter anden er hortdoed.
Sygdommens Langvarighed/ som paa visse Steder udi nogle Aar har
raset/ synes og at tilkiendegive, at det ingen Pest har vceret/ saasom
Erfarenhed viifer/ at Contagioner og faadanne hidsige Sygdomme ere
gemeenligen ligesaa sorte som de ere hidsige/ ogat de ikke regiere lcrm
gere end nogle Maaneder paa hvert Sted. Saasom nu denne Qvcrg«
Syge har vceret af saadan Beffaffenhed, og den haver haft Sympto
mata , som baade give og ikke give tilkiende Pest, saa have vore Me
dici og Naturkyndige vceret gandffe raadvilde, og tilstaatt et non plus
ultra for deres Vldenffab, og derfore lidet eller intet befattet sig med
Lcegedom derimod; hvorudi de syntes ingen Uret at have/ saasom de
af Sygdommens Irregularitet tflgin Definition have kundet give der»
pññ/ og man maa lcrre at tiende en Fiende, forend man bevcrbner sig
imod ham. Men/ saasom gemeenligen störst Aétivité findes hos Folk/
som intet forstaar/ og som ingen crvne have til at giert noget rerffaf»
sent/ saa have derimod alle Markffriere og u» gradueretit Doétores
vceret i Bevcrgelse / og Landet er bleven opfyldt med Recepter/ hvoraf
enhver forer Titul af tilforladeligt og experiméntete!) Medicament,
ssiont da experimenternt skulle giores, intet vilde holde stik. Vel er
sandt, at nogle ved Atteftct kunde visse, at deres Recepter paa et og
andet Sted havde haft nogen god Virkning: men Ulykken var, at de
ingen Kraft havde paa andre Steder; saa at Landmcrnd omsider be
sluttede at lade alting komme an paa Guds Forsyn / og alleene at tage
den precaution at separere deres Qvceg fra andre, hvorved adskillige
ere bleve hidindtil reddede.
Hvad man med nogen Sikkerbed herom kand domme, er dette,
at denne Sygdom har vceret en Samling af en extraordinaire Con
tagion, enten den maa tilffrives giftige infe&er, Luftens Forraadnelft/ eller Damper af Jorden &c. og af ordinaire aarlige Svagheder
tillige/ saa at et Hovde udi en Bescrtning er dod af Pest og et andet
afLcmdeblod, Forstoppelser eller anden scrdvanlig Svaghed/ eller og
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af begge tillige ; hvilket har givet Anledning til den Forvildelse/ som
i alle Præcautioner have været tagne , og at mange Penge paa Re
cepter forgiæves ere spildte , efterdi adstillige have meenet/ at de Re
cepter , som med nogen Virkning ere brugte for de ordinaire Svaghe
der / skulde oq hielpe for Contagione« / hvorudi Hoved-Ulykken har
bestaaet ; Thi man maa giøre saa mange Indvendinger herimod,
som man lyster , saa giver dog den store og hastige Mortalitet, som
paa visse Steder er merket, hvor en heel gandste frist Besætning udi 24. Timer er styrtet f tilkiende f at det maa være en stærk og hæftig Pest tillige med de ordinaire Svagheder, som dermed concurrere , for at befordre en totale Deftruction. Jeg siger en totale Deftru etion : saasom der neppe stal findes Exempel udi Historien paa
en saa hastig og ftor Mortalitet, der ligesom en Kræft udbreder sig i
alle Landets Parter, og fast intet levner, hvor den kommer. Udi
den trykte Recept, som kom for Lyset ben 22. Novembr. tales om
Sygdommen/ som paa et og andet Sted har yttret sig her i Landet.
Om Recepten er probat kand jeg ikke sige: Erfarenhed alleene viisec
des verre, at Historien ikke er grundet paa gode Mémoires, thi paa
samme Tid, som der mentioneres om Sygdommen som har yttret
sig paa et og andet Sted udi Landet, fandtes allerede paa min Ca
talogo over 6o. Herregaardk/ hvor fast alle Besætninger vare reent
bortdode ; Hvorudover naar man betragter, at Srælland har kun
14» Miile udi Længden, man med Billighed kand tale om en tota
le Sdeleggelsk/ og sige at aldrig nogen Pest udi kortere Tid har stær
kere raset.
Saasom denne stores Calamitet er indfalden just paa samme
Tid, da den forfærdelige Comet lod sig fee, ere Folk over alt blevne
bestyrkede udi deres gamleOvertroe om Cometers Betydelse og Virk
ning ; og kand man ikke fortænke Almuen, at den ved saadsn Hen«
delse falder paa de Tanker, efterdi man forhen har seek fornuftige
Skribentere og de største Hiftorici at giøre Cometer til Forbud eller
Aarsag til langt mindre Hændelser, som til Krig, til store Herrers
Dødsfald, til Vandflod, til Ildebrand og andet deslige. Thi stulde
Ddd
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Cometer paatage sig saadanne vitloftige Reiser/for enten at foraarsage eller at tilkiendegive en Uheld, saa kunde man sige, at intet uden
fññdan total og almindelig Calamitet, hvis Lige udi nogle Seculis ik
ke er hort, hertil kunde vcrre nogen Motif : men herved er at mcrrke, at bemeldte Comete kand ansees hverken som Aarsag eller som
Forbud for denne Uheld; ikke som Forbud, efterdi Svagheden paa
visse Steder havde lernge raset, forend Cometen aflagde denne Vifite, med mindre man vilde flutte, at Cometen havde taget Feil i sin
Marche-Route, og at den havde forestillet sig Veyen längere end den
var: Ey heller kand den ansees som Aarsag, og dommes, ved sin In
fluence saadan Uheld at have forvoldet, efterdi Naturkyndige.have
observeret, at den var saa langt fra vor Jordkugle, at den ingen Paralaxin havde. Hvorudover man bor holde for / at hverken denne
etter andre Cometer gaae i saadanne LErinder.

Man sogte i Begyndelsen ved adskillige Anstalter at standse den
ne Svagheds Fremgang : Man sogte ved Poleringer at hceve etDiftriéts Communication med et andet ; Utallige Recepter bleve 0g
brugte: men intet kunde hielve; hvorudover man omsider overgav
sig udi Guds Hcrnder, og lod det ankomme paa den Guddommelige
Forsyn. Gud er i saadanr og andre Tilfcrlde den eenesteLcrge. Han
kand udi et Hyeblik, naar Svagheden er udi sin siorste Porce, stum
pe dens Braad og giere den gandste Magreslos ; og skeer saadant
gemeenligen ved en Influence udi Luften, hvorved Sygdommen, en
ten den reiser sig af forderrved Lufc og af jordiste Vapeurs eller af gif
tige Infe&er, forsvinder. Saaledks mcrrkede man, da Holland for
nogle Aar siden var plaget med Orme , som truede det heele Land
med Undergang, at paa eengang alt det stadelige Utoy af sig selv
bortdode.
Det var i ten henseende, at, endstiont jeg haver haft mange Recepter, som alle holdtes for ufeilbare, jeg dog ikke har cornmunice-

rer nogen ril mine Bonder ; jeg har formanet dem alleene at vare
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betankte paa hvorledes de i Fremtiden, naar Sygdommen eengang
ophorde , kunde reise sig af denne Skade igten. Mine Raad beftode
fornemmcligen derudi : at holde paa deres Kalve, hvoraf mange fel»
ges nyefodde for samme Priis som et par Kyllinger ; thi dec er der
ved Horn Qvergets Mangel igien stal erstattes, om de blive conferverefce, og hvis de dse tillige med Qvcrget, saa er Forliisen ikke pr©
tempore stoor.

Dette maa i Agt tages sa avel paa de friste som svageSteder : paa de
friste Steder for at have noget til at overlade til de defolerede Gaarde,
og paa desvage Steder,at de kand have noget af det Overblevne til Opvext. Og/saasom Kiedkt/ naar Sygdommen engang ophorer,vil blive
dyrt/da intet udi denne Tilstand at stagte,som er ungt,men at lade alting
komme til sin Vext. I saa Maade kand Adeleggelsen ikke blive saa
stor, som man forestiller sig, alleene Slagterboderne ville præfentere andre Scener , og i Steden for Opekiod broderes med Faare-og
Svinekiod, samt med Gies, Hons, åder og andre Fugle. LandMandens Handel vil i saa Maade ey heller gandste ophore, men
heller forandre Skikkelse. Hvis man maerker, at Landmcrnd og Bon
der saadant ikke ville r Agt tage, er fornodent ved en Forordning, ved
Markeder at erklerre for contrebande Vare, Kalve, Lam, Gieslingcr,
Kyllinger, Gruse og andre deslige smaa Creature, og det indtil man
i Tidens Lerngde kand tillegge sig Horn Qvcrg igien, og alting kand
komme udi forige Stand. Jeg tilstaaer vel , at alle Grersgaarde,
hvis Indkomster hcrves meere af Stude og Hollernderie end afKorn,
i denne Tilstand ville komme udi flet Priis, og at saadant Hull ikke saa
hastigt kand tilstoppes. Det vil derfore blive raadeligst,at de beflitte
sig paa Schcrffmer og Stutterier, for ved Faarene nogenledes at bo
ve paa Mangel af Koe-Melk og Oxe Kiod, og ved Handel med Her
ste at bode paa den gamle Stude - Handel : Thi Grcrsgang vil udi
nogle Aar herefter blive overfiodig, og det Grers og Hoe, som de
mange Stude forhen har fortcrret, vil komme Besterne til Pas, som
de fleefte forhen maatte om Sommeren af Mangel paa Grers udsette paa Leie - Foer. Ikke at tale om at ved Heste - Mog nogenledes
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kand erstattes den Mangel til Jordens Giodnmg, som KoemogSFattelse vil foraarsage. I det ovrige er den Frygt for Jordens Grodning ikke faa betydelig, som man forestiller sig; Thi Jorden kand
saa hastig ikke giores ufrugtbar, og de fieeste Proprietarier have For«
raad paa Giodning til en Tidlang. Mstillige opmuntredcs af denne
min Catechifation, og ginge trostå bort: Men nogle vilde ikke lade
fig tröste, men raabte paa Smsr og Melk, som er dette Lands Hoved-Fode. Jeg foreholdt dem derpaa, at Mennestet lever ikke al«
leene af Smor, og anførte Exempler af mange Nationer, som bru«
ge lidet eller intet deraf : Een Deel efterdi de derudi ikke finde saaDan Himmel-smag, som vore Nordiste Folk, een Deel ogsaa, efterdi
de holde for, at Smor formeerer Galden, og at den umaadelige
Smor-crden foraarsager at de Nordiste Folk ere meere choleriste end
andre. Videre sagde jeg, at saasom Smor er ikke faa meget Fode,
som Fodens Vehiculum , der bruges til at faae Maden ti! at glide
med, faa kand man til en Tid detiene sig af andre Slags Saucer, som
kand have samme Virkning; Thi, ligesom man kand faa kaagt Kiod
tü at glide uden Smor, saa kand man og hitte paa nogetRaad med
steegt Kiod, om det ellers stal holdes foren absolut Fornodenhed, at
Kiodet stal steeges. Vehiculum tii kaagtKiod er Roer, Rodder,
Kaal, Senep, Peberod og andet Hauge-Vcxt. Den store Priis,
som Smorret vil komme udi, kand foraarsage, atBonderne, fom
over alt forsemme deres Hauger, herefter vil blive bedre UrtegaardsMwnd : Thi Erfarenhed viiftr, at Noden har vcrret Mesterinde udi
de fieeste gode Ting. Ingen uden de fom have forfogt det, veed af
hvilken importance Urtegñardsmñndstñb, Biekuber og andet deslige
er for Bonder og Landmcrnd. Og maatte jeg gierne vide, om man
ikke kunde faae Brod til at glide, saavel ved Honning, Sirup og
Miod fom v° d Smor. Smørrets Mange! kand ogsaa drive vore
Nordiste Fo k til at omgaaes noget bedre deres Kiod, hvilket de gemeenligen kaage og steege saa tenge, indtil al Saft og Kraft er bor
te, forladende sig paa Smorret, som maa bode paa saadan Hånd
tering; hvilket en Engeltender ikke har nsdigt, efttrdi hand steeger
og kaager Kkødet saa, at det beholder fin Kraft, faa at derfore ved det
forste Skaar, som giores derudi, Fadet opfyldes med Saft. Diste
Opmun-
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Opmuntringer syntes de fleeste at virre trostelige ; Smorrets Mam
gel stod dem meest for Hovedet, hvilket er som Siælen udi de Nordi
ste Folkes Fode, og uden hvilket de meene Verden ikke kand bestaae :
Thi de befatte under det Ord Smerredrod alt hvad som Jorden og
Havet til Veye bringer, saasom intet holdes erdendes uden det er syl
tet i Smor: og derfore, naar de invitere til Gæstebud, byde de gemeenligen paa et Smorrebrod ; Man veed oqsaa, at Smorret gi or
fast den fierdeDeel udi en Huusholdning. Men Smortanden maa
udflaaes , og vore Smor-åre maa til en Tid renonce« paa dm
Vellyst, og bilde sig ind, at de ere udi Frankerig, Spanien etter Ita
lien / hvor man mcrrker, at de af vore Landsmænd, som reife udi
samme Lande, have levet uden Smor, og med fuldkommen Hel
bred ere komne tilbage.
Jeg siger, at denne almindelige Mortalitet kand drive Bonder
til at anlegge sig mange Ting, fom hidindtil i Landet have været forsomte, som Kaal og Frugt-Hanger, Roer, Rodder og anden Gevext, og det efter Fremmedes item vore Amager Bonders Exempel,
hvilke kand sige, af hvilken Importance saadant er, og hvad det hielper paa en Huusholdning. Den kand ogsaa lære dem til at bruge
adffillige andre ædendes Varer, som man uden nogen naturlig Aarsag, men alleene af Sædvane og Indbildning haver Afffye for. Den
fattigste Bonde ffulde heller hungre og torste ti! dode, end betiene
sig af Hoppe-Melk, som dog er en Delice for visse OrientalfFe Folk,
ja saa stor, at de finde bedre Smag derudi end udi Koe-og FaareMelk. Indbyggerne udi Finmarken betiene sig af RinsdyrsMelk,
og trives deraf ligefaavel, som vi af Koe - Melk. Hvad Kiod angaar, da er og adskilligt, som kunde spiises, men af puur Vane, Ind
bildning og Ooertroe vrages. Jeg for min Part tog ikke i Be
tænkning ac spiise Orne, Hoge, Strandmaager, Krager, Ravne,
item Ulve og Biorne rc. hvis jeg var paa de Steder, hvor de findes,
og hvor de dræbes alleene for at dræbes. Ja mig Mes, at det man
nu med mindre Scrupei kunde flagte adffillige Creature, som vi un
derholde, ffiont de ere atteene til incommoditet > end Koer, OM
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ög Faar, som klckde og fede os, som giere vor Arbejde, og som Taknemmeligheds Lov byder os helst at spare. Naar det er Menneffet
tilladt at flagte og cede Creature, faa raader Fornuften at detiene
stg helst af dem, som ere meere til Incommoditet end Nytte ; Thi,
om Tallet af viste Dyr, hvormed ere opfyldte alle Huuse, endogså«
fattige Folkes/ der neope have Fode til dem selv og deres Born, blev
formindsket, tabte Srcrder og Lande intet derved. Man vil dog ik
ke haabe, at Mangel paa Kiod ffulde blive saa stor, at man skulde
nodes til udfckdvaulig/ ffiont erdendes Spiise. Thi hvis Gud af
Naade vil confervere Bondens mindre Creature/ og velstgne de
Schcrfferier, som Landmand maa i denne Tilstand tillegge stg, kand
man bekomme saa meget Kied, at man til en Tid kand leve, om ikke
paa Engelsk saa dog paa Franff eller Ztalienff. Min Betænkning
sigter ikke heller til at recommendere userdvanlig (Bpiifc, nren alleeue til at bestride Overtroe og ugrundet Scrdvane, og at viise, at
der ere adffîllîge Ting/ som Menneffer kand fore stg til Nytte, men
som de have Asffye for, alleene efterdi de ikke ere brugelige. Skul
de man have Afffye for nogen Fode/ maatte det heller verre Sviin
og Blod, som er forbudet udi det gamle Testamente, og i sig selv er
usundt, eller Aal, Hummer og Krabber, som ere et flags Slanger
og Soe êlonà : men saadant vrages af ingen, efterdi det er en
antagen Spiise. Jeg kand lkke see, at en Slagter kunde tabe noget
af fi» Valeur intrinfeqve , ved at flaae en Ulv, BtøM eller Hund,
meere end ved at flagte et Sviin. Jeg kand ey heller see, at en
Kokkepige, der uden Skye vrider Halsen om paa Duer, Kyllinger
rc. kunde holde det for en Samvittighed at expedere viste Creature
som ingen anden merite har, end at ffidne Folkes Stuer. Naar
Mangel paa et flags Kied kommer udi et Land, maa man examíne
te hvad andet som er erdende, og kand give god Fede: Naar Kyllin
ger og Agerbens rc. flaa er feil, maa vi forsege at spiise Viber, Strandmoger rc. Naar Teelle mangler, maa vi betiene os af Tran , og
naar Giedning fattes kil Jorden, maa vi informere os om visse
Felkes Maader, som med Succes bruges for at erstatte saadan Man
gel ; Thi Gud har givet os fleere Midler til Livets Ophold, end vi
gemeenligen indbilde os.
Dette
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Dttte anfsrer jeg ikke for at giere Skaden ringe, herst udi den»
ne Province, hvor Sygdommen synes at have raset sterkere end udi no
get andet Land i Europa, men alleene for at opmuntre nedslagne Ge
mytter , og som frygte for Hunger. Thi man kand ellers i Alminde
lighed sige, at denne Uheld er stor, ikke alleene for Landmcrnd, men
endogså« for Kioöstedmcrnd, ikke alleene for dem som have lidet Ska
de, men end og for mange/ som ere conferveret: Thi de tage merkeligen Feil, som bilde sig ind at alle conferveret Gaarde ville af
denne Ulykke profitere. Nogle ville vel vinde derved : andre der
imod tabe den halve Deel af deres Indkomster. Til dette at forstaae, maa man i Agt tage/at Landet bestaar en Deel af Korngaart / een Deel af Gmsgaarde. De forste fom beholde deres Koer,
ville ufeilbarligen derved vinde/ og deres Hollcrnderier blive af dob
belt saa stor importance som tilforn , og det saavel i henseende tit
Melk og Smor,som kommer udi stor Prris, fom i henseende til Giodningen: de andre derimod, nemlig Grcrsgaarder, hvoraf ere fast li
ge saa mange, og hvis fornemste Herlighed bestaar udi Studehan
del , ville tabe den halve, om ikke 2. tredie Deele af deres Indkom
ster; Thi nu ere Studene saalte, som man endnu ikke tor kiobe eller
saa hastig kand faae til kiods igien, saa atGmsset vil staae og raadne paa Marken, Studehandelen ophore, og confeqvcnter den hal
ve Deel af Gaardenes Afgifter forsvinde. Vil man sige at Grcrsgaarde kand forvandles til ScrDegaarde, da lader det sig ikke giore,
een Deel saasom mange Jorder ere ubeqvemme til Soed / og derfor
af Nodvendighed ere udlagde til Grcrsning, een Deel ogsaa efterdi
de fleeste Landmoend have ikke fleere Hoverie - Bonder end de behove
til deres Jorders Drift, ikke at tale om, at Studene, som udi Ployning cre Agermandens Medhielpere, ogsaa mangle. Dette har jeg
holdet fornodent at erindre, saasom jeg marker Folk almindeligen udi flige Raifonnemcnts at vildfare.

Etters, saasom ingen Ulykke er saa stor at der jo noget Got
kand flyde deraf, saa kand derved Skovene, der udi en Tid af 100.
Aar og mindre have mretudi faadan Aftagelse,at man inden stakket
Tid
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Tid kunde vente M see dem gandste ode, igien komme til nye Vaxt.
Aarsagen til Skovenes Aftügelse i vor Tid, maa fornemmeligen tilstrives den store Mangde afKeer og Stude, som Landmand have
tttlagt sig meer end deres Forfadre : Thi paa adstillige Hovedgaarde/ hvorBesatningen for 50. Aar siden bestoed kun af 50. Koer, fin
des den nu at destaae af 100,, og hvor man fordum holdt 100. Stude
holdes nu 200» Mange tilstrive vel Skovenes Aftagelse andre Aarsager, nemlig Forsommelse i at plante, og alt for megen Skovhug ;
men den rette A arsag er Crea turenes store Mangde, hvoraf vore
Skove vrimle og hvorved al Opvaxt hindres ; Thi en Stud eller
Koe kand udi en halv Time fortåre det som kand blive til nogle tusin
de Las. Vore Forfadre have varet ligesaa forsemmelige i at plan
te som Folk nu omstunder ere, og Skovhug har varet sierre i gamle
Dage, da fast alle Kiobsted-Bygninger vare af Tra, og dog have
alle Skove udi nogle tusinde Aar varet ved Magt ; saa at Skovenes
store Aftagelse bliver et Myfterium, hvis den ikke tilskrives Creaturenes Mangde, som i vor Tid ikke haver varet proportioneret efter
Landets Evne. Ved denne Handelse kand foraarsages en nye Epo
chs udi Skovhistorien : Thi der kand udi de Skove, hvor Grunden
er frugtbar, udi nogle Aar opspire saa meget, at Skoven udi nogle
100. Aar kand holdes ved lige.

Jeg vil flutte min Betankning over denne Uheld med en liden
Opmuntring og Formaning : med Opmuntring tit dem, som have
lidet Skaden , ar de med Taalmodighed stikke sig udi Guds Villie,
og haabe, at den, som har saaret, kand og lage, at de ikke gandste
lade Modet falde , men sege at betiene sig af alle de Midler, som
Gud har givet Mennestene til at oprette de faldne Sager. Jeg
haver fonflaaet nogle Midler, og andre, som ere meere kyndige udi
ceconomiste Videnstaber, kand viise fleere. Skaden kand nest Guds
Bistand igien oprettes , naar Landmand med en sardeeles Omhed
udi de forste Aar , medens Saaret endnu er aabent, blive tracterede; Thi de ere nu som stiere Egg, der ikke taale at reres meget ved,
og Landets Styrke grunder sig paa deres Velstand. Jeg stger: de
ere
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ere som skiore Egg der lkke wale ar rsres ved , thi faa som Kiod,
Swor/Ost fartes: Have de inret at abe uden Kornet ; saa at Bonderne intet kand feige til at yde deres Landgilde og Skatte. Min
Formaanmg er til de Conferveret)?, at de ikke soge at profitere af
deres Medbrodres Ulykke ; men heller at beviise dem al chrrstelig
Affiftance : JligemaaSk/ at de ikke bilde sig ind/ at deres Confervationer ringeste Beviis paa deres Meriter ; Thi mangen Gudfrygtig
Enke har mistet udi denne Calamitet sin ftorste Velfarrd , og man
gen en u-barmhiertig Kornpuger er bleven confervered. Jeg la
ster vel ikke den Talemaade om Guds Straf: men naar jeg horer
den for ofte i de sidste Folkes Munde/ raader jeg ikke at giore saada n
Misbrug deraf/ at Vantro? og Forargelse derved kand foraarsages.
Vi have alle foment Guds Scraf: hvorudover / ligesom ingen / der
geraader udi saadan Uheld/ kand proteftere imod Himmelen derfore,
saa kand og bor ingen at regne sig sin Conformation til nogen Meri
te, og troe/at efterdi han har ingen Deel haft udi den almmdelige Ska
de, han ogsaa ingen Deel haver haft udi Landets almindelige Synder.

I Anledning afdenne Mortalitet er bleven omtvistet, hvilken Ulyk
ke kunde vcrre störst, enten saadan Sygdom havde angrebet Hestene eb
ler Horn Qvcrget. Nogle meene, at Mortalitet blantBeesterne vilde
have foraarsaget störst Ulempe ; og til at bestyrke deres Meening/bruge
saadanne Argumenter : 1.) Efterdi man ingenlunde kand undvcere He
stene, i henseende til Jordens Dyrkning, og i sar til daglig Kisrsel; thi
hvorledes vilde Bonden og Landmanden blive af med sine Vahrer/som
maa fores paa Vogne, og ikke kand bcrres paa Arleme tilKiobstàr.
2.) Vilde deres Havre, som meest fortåres afHaste, blive til liden Nyt
te. Det forste Argument er heel vigtigt; thi, endffront mani Nodsfald kunde spende Stude for Vognene, vilde Reiser blive langvarige:
Hvad det andet derimod angaar om Hoes og Havres debit, da er det
ikke af lige Vigtighed; Thi en stor Deel Havre bruges til Staldstude og
andre Creatures Fode, og meere derafkunde end forbruges, hvis Bon
der efterForpagternesExempel og vilde staldeStude. Derforuden ere
de fleefte Havre-Jorder afden Bestaffenhed, atderudikandsaaes/ saavel Byg som Rug og Boghvede. Det Hoe, som fortcrres afBon der-
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nes Haste', og som bliver fort til Kiobstaderne at selgeS, kunde med stor
ke Fordeel tiene til Fode for Vendernes Qvag, hvorpna de fieefte ikke
legge meget Vind/ ssiont den halve Deel af Bondens Velfard derudi
bestaar. Saadant haver jeg forestillet nogle af mine nye kiobte Bon
der, hvilke alle have stor Hee Biering, men r Steden for at legge sig Ko
rr og Stude til/ have fort Hoettil Kiobenhavn, hvorved de have flidet
deres Heste og Vogne, og forsomt deres Tid/ saa at med al den Herlig
hed/ som deres Gaarde bestddk/ deres Tilstand stedse har varet flet. Sn
fornuftig og duelig Bonde selger aldrig fit Hoe, men veed bedre at fore
sig det til Nytte. Man seer heraf/ hvad Uleylighed, der vilde flyde af
Hasternes Mortalitet, item hvorvit man kunde bode paa saadan Man
gel. Horn Qvaqets Odeleggelfe derimod incommodereriangt meere:
thi derved tabes Melk, Smor/ Ost, Kiod/Giodning, Plov-Arbeyd/LyS,
Huder, som giorden halve Deel afMennessets Fode og Klade, paa eengang ; saa at ingen fornuftig Landmand kand tage i Betankning at bi
falde deres Meening, som holde Qvagsygen ffadeligst : thi det er kun
Kiobsted-Folk, Petits Maîtres og Fruentimmer der frygte at bruge deres
Beene/ som kand falde paa den anden Meening ; men de samme ere her
udi ikke competente Dommere.

Ellers maa her saavel fom i adffillige andreTvistigheder diftinguereg
imellem Tider og Steder. Om et Land udi Krigs-Tider paa eengang
mistede alle Haste, var deten ubodelig Skade, saasom en stor Deel af
en Stats Styrke derudi bestaar. Hvad Stederne angaar/da ere der visse
Lande, hvorudi Qvag bedre kunde undvares end Haste: udi Sverrig
og Norge for Exempel ere Veyene af den Beskaffenhed, at man ikke
kand komme frem uden til Hast; saa at Mangel paa Ride Haste vilde
foraarsage,at paa mange Steder Kirke Tienester vilde ophore/med min
dre Prasten vilde reise ttí Annexer paa en Koe eller Stud/hvilket baade var uanstandigt og ugiorligt, og at gaae til Fods,
hklst 0M Vinteren, var et Martyrium.
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Korte Beretning
hvad hand angaaende

har kundet observere/

Samt simBetcrnknmger om Sygdommens Op-

rindelse og Beffaffenhed med hosfoyede og derpaa sig grun
dende Midler eller Medicamentos som hand agter og til
deels har funden tienlige derimod saavel præfervative
som curative ñfhñNdlet Udt 7. Membris.
Membr. i.

De udvortes Omstændigheder og Symptomata.
aar noget Qvcrgs-Hoved Begynder at angribes af denne
Zr^ñerende Syge, saa fornemmer man strap at Hovedet
hanger ned mod Jorden, Gummerne og Tungen bliver
meere hviidagtig. Hornene gemeenligen kolde, det trakker
efter varet og liigesom hiver, Begierligheden til Foderet forgaaer
efter Haanden, det kand ey meere tygge drev, og i fald det ey doer
hastig, da ved Sygens Dltagelse kand det uden Besværlighed ey reyse
sig, ikke heller fuldkommen rekke fig ud, mens faaer liigesom Spas
mos, som hindrer Retningen, der indfinder sig Torst og iblant Forstoppelse saa vel paa Urinen som Excremente^ iblant en stark DurchEee 2
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lsb med Blanding af Blod. Kort forDoden ligger det ligesom be
tagen af en Rorelse eller Apoplexia uden Folelse. og Bevcegelse. En
sen Slum eller Mucus flyder gemeenligen udaf Ncrse og Mund, og
omkring Tungen mcerkes Vabler eller Bleiner. Det Qvcrg, som er
bleven friff har omtrent paa zdie Uge af Sygdommen faaet smaae
Knuder paa Halsen og Ryggen, hvorpaa det er bleven ffabbet.
Koerne har gemeenligen kastet Kalvene tillige.

Membr. 2.

De indvortes Omstændigheder som befandtes ved at
flagte det Qvcrg/ som Bonderne foregav endnu
at vcrre friss.
Udi det Qvceg som ansaaes for stiff endnu, endffiont Hornene
fandtes kolde/ Hovedet hcrngte ned, og Refpirationenfatot besvær
lig, og dog imod min Villie og Viidende blev flagtet, kunde man ey
Denne at de almindelizen kiendelige Parter udi Hovedet, Brystet
og Maven yttrede nogen Kiendetegn til Sygdommen, da jeg tillige
med de 2de Studiofis Medicinæ af Collegio Mediceo erfarede ved
Eftersporsel, at den Koe/ som blev flagtet for friff, var den samme,
som vi kort tilforn havde taltom fajíto Medicamento hun ffulle have
for den hos hende begyndende Sygdom, saae vi alle Ting neyere efter
og foruam, at Milten var noget forandret fra fin naturlige Couleur,
saa og at Aarene, hvorved den foruden Membranis & Ligamentis
hsnger sammen med Maven og Leveren, var opfyldt med et flags usåanlig sortaatig Blod, hvorpaa Milten blev udtagen og opffaaren/ da man blev endeel hviide Prikker var deri / ligejom den kunde
vcrre bestroet med fimt hvidt Sand/ og naar disse Prikker bleve tryk
kede kom derudaf lidet sey Sliim, hvilket alt var Kiendetegn nok paa
en begyndende Forstoppelse og inflammation ttoi de fiine Aarer/hvoraf
be ncrnmste AarersUdvidelse/inàmmationssamt VcedffernesTykhed,
og, om ingen hastig Hielp ffeer, Forråelse fåer / og Leveren,
som efter de Ayeres Meening ffal have fit flygtige Blod hl deels fra
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Milten / bliver strax opfyldt med u-fadvanlig tykt Blod, faa dm
tynger ved flneBaand etter Ligamenta, hvorved den henger fast til
Diaphragma eller Mellemgulvet/ og hindrer Respirationen eller gier
Qvaget stak-aandet. Udi Brystet fandtes Parterne gemeenligen
sunde. Men Hjernen var noget opspillet af tykt Blod.

Membr. z.

Hvad forefandtes hos de Koer, der dode af Sygdommen
uden at have brugt de af mig ordinerede
Médicamente^

Ved Underlivets Aabning faldt strax i synene den faa kaldede
Lage - Lappen eller Lappe - Kallunet, paa Latin Omafus, fom er den
tredie Ventriculus, ber findes udi alle de Creamrer der tygger Drov.
Denne Lage-Lcevpen var meget udfpiilet/ og ligefom hart udstoppet
med et flags forterret brunagtig Materie, fom lignedesmaat ffaaren
og halv forbrendt Foeder. Galde « Blaren saaes gemeenligen meget
stoer, og med en Mangde fortagtig flydende Galde opfyldt, faa den
er befunden at have veyet over 8. Pund, folgelig anstenlig foreget
Leverens Tyngsel, hvorom oven meldt er i Membro 2. Udi GalleGangen i Leveren fandtes genreenligen en fast-groet Kalk-eller Steenag tig Materie, og hos fomme Steene udi Galde - Blaren. Galden
var meget merk i fm Couleur, mens gemeenligen temmelig flydende
eg tynd, hos nogle fandtes et flags Orme i Galde-Gangen, fom lig
nede meget fmaae Flynder. Desuden faae man paa adffillige Par
ter i Underlivet rodbrune Striiver, fom visse Kiendetegn til Inflamma
tion og Brand. Ved Brystets Aabning fandt man Lungen meere
eller mindre bedervrt, og Hierret iblant med Polypis opfyldt og lige
som flap hos nogle. Udi Hiernen faaes Aarene (venæ & fmus) op
fyldte med meget tykt fortagtig Blod, Hornene vare gemeenligen
tomme. Efter andres Relation stal og Hjernen iblant vare funden
til deels formået«
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Membr. 4.

Hvad forefandtes udi de Koer som havde brugt
Medicamenter.
Hertil maa jeg forud erindre, at Venderne ( som formodentlig
vare indtagene af den forefattede Meening at ingen Hielp var meere
til ) ey vilde lade sig perfaadere eller true til at bruge Medicamentcrne ordentlig; thi somme vilde flet intet bruge, andre vilde probe
re det, og naar det ey strax forste gang hialp, giemte de Resten af
Medicamenterttf, eller og kastede dem bort, andre ville endda bruge
noget, fom jeg opholdt mig hos paa 4de Dag, saa det tegnede sig
meget got, mens da jeg reyste fra dem, og ordinerede paa Apotheket hvad de ffulle continuere med, blev det ey afhendtet. Detsuden
flagtede Venderne en Deel af de Koer, som brugte Medicamenter,
saa at af de 12. Koer og en Tyr hos en Bonde, hvor Luren udi min
Ncervcerelse tegnede sig meget got, ikke mindre end 5. eller 6. ere flag
tede, og de 5. levede endnu for faae Dage siden, hvorudover jeg ikke
heller kand determinere noget vidst om et forventende lykkelig Ud
fald efter de af mig ordinerede Medicamenter forend mig overlades
en Stald med si)gt og en med friff Qvceg, samt fornodene og tilfor
ladelige Folk til Opvartning efter min derom indgivne allerunderda
nigste Forestilling. Den eeneste som jeg i saa Maader kunde forla
de mig paa, er Sogne-Prcesten, som med storste Omhyggelighed
lod efterleve hvad jeg til hans meget syge Koe ordinerede, som sy
nes at vcere gandffe reftitueret. Mens det var ikkuns een Koe, og
een Svale gior ingen Sommer. Efter denne giorde korteForklaring
over nogle af de Vanskeligheder som ere modt mig ved disse mine fo
retagene Experimenter wl ieå alleeneste melde at Lage-Lappen udi
disse ommeldte Koer fandtes noget blödere, Hornene fandtes og hos
Nogle, i sier de som havde brugt Setacea opfyldte , og naar jeg exa
minerez Folkene i Huuset noye, fik jeg Underretning om, at disse
Koer ey havde faaet Medicamenter Dagen forend de vare dode, saa
jeg
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jeg sikkerlig troet/ at/ om ikke alle / faa dog en Deel af de Koer der ere dode kunde have bleven conferveret / hvis de ordentlig havde ef*
terlevet mine Ordinationer.

Membr. 5.
Betænkning om denne Sygdoms Oprindelse.
Jeg tvivler ingenlunde paa at jo enhver maa tilstaae denne Sy
ge at vcere fmitfom og peftilentialijl f til hvis Oprindelse eller Aarfag at forklare / faa vlidt det er vores ffrobelige Sandfer tilladt at
see ind udi materielle og naturlige Ting , de larde Natur-Randfagere (Phyfid) have 2de jardéeles Meninger (excepto den transcendentaliffe nyeligen publicerede Caufa occaiionalis determinata) hvor
af den eenc soregivev Venenum, habituofum af andre kaldet Miasma
Venenofum, den anden et flags infecter eller Orme / der under en
flags oyensynlig Damp fvaver i Lufte»/og hvor den falder/gemeenligen yttrer sig med en veddersiyggelig Stank. Angaaende den for
ste Meening/ da veed man endnu ey, enten det faa kaldende Miasma
corroderer de folide Parter eller coagulerer de flydende Parter/ adftringerer eller præcipiterer, mindre om det er et Acidum eller Al
cali, solgelig kand man ey efter Fornuftens Regler raifonnere sig til,
hvad flags Medicamento: kunde vcere de tienligste/ hvorfor jeg altiid
har holdt dette Miasma Venenofum i Paralel og liige klart med de
gamle deres Qyalitates occultæ, fom ere Ord der intet forklarer til
Oplysning eller Nytte for nogen, og i fald nogen ville allegere de
flags Effluvia fom ved Chymijïe Operationer iblant befindes at drå
be nogen/ til et Beviis at Miasmata kand vare til/ faa maa de tilli
ge beviife, at samme nogensinde ere befundene at vare fmitfomme,
forend de kand faae Stad her. Derimod er den anden riimeligere
efter mine ringe Tanker ; Thi for det forsie har Leeuwenhoeck,
Hartfoeker, foruden adffillige andre/beviist ved gode Microfeopia at
Luften er fuld af adffillige flags infeéter, fom i en Hast ved Var
men kand procréerez og formeeres, for det andet har Phyfici et Ho
ved-
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veiJ'Fundament hvorefter de domme fra det store til det mindre, fra
Let synlige til det u synlige, som er den saa kaldede Analogia eller
Liighed/ som Naturen sees at virke paa udi adstillige Ting, som for
Exempel alle levende Ting i Verden avles i et LEg, og bryder der
udaf/ naar dens Tiid er/ hvilken Meening, saavidt jeg veed/ alle ny
ere Phyfici har antaget/ endstiont den synes at bekomme nogen Stod
ved de nyere Experimenter med Polypis, som beskrives at voxe heele ud igien af hvert et Stykke, man klipper af dem ; Mens jeg mee»
ner at den forommeldte Analogia stal beviift/ at den anforte Hypothefis de univerfali rerum generatione ex ovo derfore ky bor kuld
kastes ; Thi naar man fornuftig overveyer, at nogle Trceer og an
dre Gevexter, der gemeenligen ved deres Froe / som agtes for Ovu
la, pleyer at procreereå, ogfaa kand af en frastaaren Green forplan
tes og formeeres, saa er det derfore ey sagtat de ikke genereres ex ovo eller af deres Froe , endstiont de paa den anden Maade tillige
kand forplantes ligesom Polypi, hvilke des Aarsag synes at ligne det
omtalte flags Vegetabilium ncermest / og kand dennem derfore til«
legges generatio æqvivoca* Ja det er troeligt/ at der maa findes
fieere saadanne smaa Dyr, der kommer overeens udi disse Omstcendigheder med Vegetabilibus, Efter denne Analogia og Simplicitet,
som man fornemmer Naturen betiener sig af til at naae sine Hyemerker ved at frembringe og forandre adstillige Ting, er jeg kommen
paa de Tanker/at det ey kand vcere andet end infecter der giver An
ledning til denne hoystbeklageligen gralferende Qvcrg - Syge ; Thi
ligesom man ved adstillige Aarsens Tilder bliver en flem stinkende
Taage var/ som falder paa Kornet i Marken/ Trceer/ Urter og alle
flags Gevexter/ der visser sig siden at have bestaaet meeftendeels af
Infecter, ved det bemeldte Vegetabilia, enten til Deels fortceres eller
paa andre adstillige oyensynlige Maader bestadiges , og siden i sier
paa Trceernes Greene og de nedfaldende Blade viiser et flags Svin,
hvori sees en Mcengde smaa Ovula eller LEg, hvoraf mod Somme
rens tiltrædende Varme, faa ftemt samme inden den Tiid afKulden,
Blcest/ Ild/ eller andre os til datoubekiendteMaader eyvorder deftruerebe, een langt storre Mcrngde infe&er frembryde eller avles.
Saaiedes er det og rimeligt at infecter angriber og inficerer adstil
lige
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lige Creaturer. Desuden er det dckiendt, at Ovnla af et flags omsi
der Syensynlige Infecter falder paa Ryggen af Rens-Dyret/ og gier
det ftor Skade, hvorom kand lceses de Svenske Acta. Hvilket alt
efter mine Tanker er Beviis for ben Thefin, at infecter kand foraarsage saadanne giftige Sygdomtne hosLreamrene,saavel fom Trceerne rc. og naar man overveyer , hver ncer den Stank, som findes
hos det meget syge Qvag, kommer overeens med den som findes ef
ter dode Fiske og flore infecter, saa seer jeg ingen Aarsag til at tviv
le oni samme Satzes nodvendige Sandhed. Dten derfore er det
ey min Sag med Aug. Hauptmanno og hans Tilhængere Chrift.
Lange, Joh. Petr. Faber, Atnanaf. Kirchero &c. at ftatuetePathologiam animatam eller at derivere alle Sygdomme fra Orme, min
dre at underkafte mig Pauli Ammanni skarpe c ritiqve, efter at han

iForveyen har tilftaaet visse Sygdommers Oprindelse af Orme,
hvilken lyder saaledes : Omnes morbe s a vermibus derivare, vel
ex hoc capite mortem ipfam vermem appellare, & potiflimum fcripturæ locis abuti, verminoii profecto judicii eft indicium ; det er

at sige, at den maa have en orinftukken Forftand, som vil flette al
le Sygdommers Oprindelse, ja Dodens selv, fra Ormene, og tillige
misbruge den Hellige Skriftes Sprog i Cor. XV. 55., endskiont
man maa kilftaae, at folidæ Obfervationes og fornuftige Experimen
ter har udfunden adskillige Ting , som de Gamle vel aldrig havde
rankt, saa man ey kand vide hvad kcrrde og flittige Mand ved dis
se 2de benævnte Hoved - Piller til Vildenstabernes Forfremmelse
maatte kunde opdage, i fær paa de Staoer, hvor de haveOv^rflodighed af inftrumenter med andre fornodene Reqvifitis, samt fornufti
ge Anstalter til Syge - Huuse under ratffaffene Medicorum Opsyn.
Efter at jeg nu har forklaret mine Tanker om infecter, at de nem
lig ffulle vare Aarsag til den grasserende Ovag - Syge, saa vil det
vel og vare nodigt at melde noget om Maaden, paa hvilken infecter
kand beskadige Creaturet. Naar i Felge af den ommeldte Analo
gia Naturæ eftertankes de Spanske Fluers ( Cantharides ) Virk
ning og Egenffab, som ber ansees for et flags store Infecter, saa er
Let bekiendt, at samme besidder en sardeeleS vim caufticam eller
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brandende Kraft, som de yttrer hvor de bliver paalaat ved ñt trakke
Blcrrer paa Huden, ligesom naar man brcrnder sig; denne brænden
de Kraft lcrrcr vi ved Chymienaí Entine af Alcali, hvilket er et ffarp
lndagtig Salt, som Por-Affe og Kalk, af hvilke 2de man i fordum
Dage lavede en Lapidem cauíticum til at brcrnde Hul paa Huden
med i fornodene Tilfalde , men formedelst dens alt for starke og
vedvarende brandende Kraft afffaffet, da man i dens Stad nu om
stunder bruger Lapidem infernalem, hvis Kraft ey vedvarer saa lan
ge. Hertil bor og i Agt kages, hvad om inflammation eller Brand
og den overflodrge forte Galde er meldt Membro 2. og 3., hvilke ey
kand ansees for andet end Effecter af det forhen omtalte alcalinité
og brandende Vasen, som da nodvendig maa sindes hos disse Infe
cter udi en langt sinere Grad end hos de Spanffe Fluer. Hvad nu
videre anbelanger Maaden hvorledes disse faa at sige brandende fubtile Infecter sniger sig ind i Creaturerne, da vides dertil vel ingen an
dre Veye end Munden, Nasen, Qrene og Pori Cutís eller SveedeHullerne , igiennem hvilke sidste de dog ey lat kand trange sig ind,
med mindre Blodet er til Deels ndtomwet, saa Venæ abforbentes
derover ere blevene bibulæ, efter folides Observations om Pesten iblant Mennisker, saa de trende forste bliver uden Tvivl de alminde
ligste, hvorved Infecterne kand komme til de faa kaldede Sinus, som
ere nar ved Hiernen, eller og til Lungen og Maven, hvilket og nogle
Obfervationer fra Landet tilig communicercde stadfaster, da de ha
ver seet Qvaget gaae friff og munter til Vands, men strax dcrpaa
rekket Muulen i Veyret, ligesom Qvaget pleyer at giere naar det
formarker en u-sadvanlig Lugt, og derpaa begyndt ar vrole, samt
henge med Hovederne, hvorefter det strax ffa! vare bleven sygt og
dod, saa det synes troeligt, at disse Infecter, naar de ere levende, sna
rere penerrere op til de omffrevne Sinus nar ved Hiernen, hvoraf
da om Sommeren Qvaget gemeenligen hastig er dodt, men deri
mod Angelen eller Ovula af dem, som ey besidder den Activitæt,gaaer
ned til Lungen og Maven, paa hvilket sidste Stad de snarest sin
der Leylighed til at yttre deres ffadelige Virkning, da de derimod i
Lungen formedelst Luftens og Blodets hastige Circulation ey faaer
Tiid
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Tiid til at opholde sig faa lcrnge, fslgelig har man ey heller sect Lun
gen angreben, faa vidt mig er bekiendt, uden hos det Qvcrg , fom
har vcrret lcrnge fygt. Naar nu dette giftige Vcesen er kommen til
Maven, faa iråres ey alleneste de fineste Parter, nemlig Nervi,
af Conftriétio & inflammatio steer, men Vcedsterne bliver og inficeret af det starpe Alcali, og ved de i Maven vcrrende faa kaldede
Venæ bibulæ fores i kort Tiid igiennem Port Aaren (Vena gortæ)
til Leveren, og communiceres Galden, hvilken derved bliver flrrdeeles starp, faa den ligesom lukker Udgangen til for sig, ved det den ir
riterer, adftringerer Og inflammer et Gangen fom den stulle paffere/
faavel som andre omliggende Parter, hvoraf da fornemmes Aarfagen til Galle Blærens Storche og Tyngftl, faavel fom Galdens
Mængde, kluiditær og morke Couleur udi det dodeQvæg, hvorom er
meldt Membro g. Vldere om diste Infeåers Egenstab , at de nem
lig alleeneste attaqvere Horn-Qvæget, vil jeg ikke ansore her, fom
det er bekiendt, at adstillige Ting kand vcrre giftig og dodelig for et
flags Creaturer, der ere foderige ja sunde for andre, ey heller om
Iniectemes adstillige Forandringer , famt deres Ovulis eller Angel,
fom de fetter forend de doer, faafom ey alleeneste Analogien hos ve
store Infecter, men endog Microfcopia giver derom een temmelig
tilstrækkelig Underretning ; dets uden troer jeg, at de besidder den om
meldte brcrndende Kraft, i hvad Forandring de end maatte vcrre
underkastet, endstiont formodentlig stcerkest om Sommeren, da de
maa vcrre meest levende, og derfore naar de kommer i Qvcrgets Le
gemer , irritere desto stärkere, og communicerer Vcedsterne faa me
get hastigere et Alcali volatile corrofivum, eller brcrndende Væsen,
fom ved Circulation en breder sig i en Hast ud over det heele Legeme,
faa at Saltet ey kand bide paaKiodet af dette dode Qvcrg, hvor Al
cali prædominerer, fom en Antagomft mod acidum falis. Ved den
ne Leylighed maa jeg ansore enObfervation, <om mig er for faa Da
ge communicent, og synes at stride imod dette af mig paaraabte Al
cali corrofivum eller brcrndende Vcrsen, som jeg fætter at stulle bre
de sig ud over det heele Legeme. Obfervationen er folgende: En
ung Koe, som allene var bleven levende afen stor Stald fuld paa en
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Herre - Guard, kom en Dag og fandt Smag i at flikke en Koe, som
nogen Tiid tilforn var dod, og har derefter dog holdt sig lige friff;
nu ffulle man ve! sige : Dersom det bmndende Versen dceler sig ud
over det heele Legeme , saa maa det og vcere i Huden og Haarene
paa det dode Qvceg , og da burde denne unge Koe nodvcnbig faaet
Skade deraf, men jeg maa hertil korteligen svare, at sirax efter Doden ceñerer alle Exhalations, fordi Pori falder sammen, og efter at
den dodeKoe var bleven kold, saa har formodentlig Luften tilligemed
sine fugtige deponeret nogle af sine syrlige salte Particler, hvortil den
friste Koe ventelig har hast en flags Begierlighed, ligesom vi seer at
Ova'get gierne flikker paa Salt-Steene og paa Stolper, der ere smur
te med Turre og Salt, hvilket endog mod denne nu Zrall'erende Sy
ge kand ansees for et flags Præservativ i det mindste, om ikke for en
Cuur i Begyndelsen. En anden Sag var det, om den dodeKoe hav
de vaset saa vidt forfuulnet,at de indvortes inficeret Vcrdster vare
brudt igiennem udvortes til fuperficiem*, thi da troer jeg sikkerlig,at
det Slikkende ey var gaaet saa mflikket af.

Membr.

6.

Betænkning om Qvceg-Sygens Beffaffenhed.
Herom har jeg til deels allereede meldet og tilstaaet, at denne
Syge bor regnes iblant de smitsomme og peåntialiste; Men for
at giore Tingene des tydeligere, vil jeg korteligen forklare de af mig
annoterede Omstændigheder Membr. I. 2. Z.Sc 4., hvorvidt samme
kand lade lig applicere paa den af mig anforte Aarsag og Oprindelse
til Qvcrg'Sygen. For det Forste seer vi af de udvortes Omstcrndigheder, at det er Nervi, iom de siineste Parter udi Legemet, som
bliver angreben af de omstrevne fiine brændende Dyr; thi at Rove
det hcenger ned, Hornene kiendes kolde, Gummerne og Tungen hviid-
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agtig / er alt Beviis paa at de irriterede Nervi contraherer og for»
stopper de sim este Aarer, der (Fülle fore den subtile Fode ril disse Par
ter, faa vel som de Aarer der pleyer at fore Blodet tilbage, hvoraf
da Gummerne og Tungen ere hviide, Hovedet tungt, og de ovrige
Omstændigheder snart sindfinde sig. Durchloben og Vablerne om
kring Tungen viiser og, at det brcendmde Lude-Salt eller Alcali har
inficeret Vådskerne nied sin brcendende Kraft , hvilken irriterer og
adftringem* de fiineste Aarer, som tblant andet og stullff fore Fode
til Hornene, so n des Aarsag kiendes kolde, hvilket tillige er Aarfag
til de forefaldende Spasmos ved Retningen, da det irriterende Vcestn
gior V resternes Bevcrgelse uordentiia. Dm anden Maade som anfores paaReftitution, er ligeledes et Tegn paa en scrrdeles Skarphed,
jomvrstclig drcrber,i fald ¿en ey finder Udveye tit peripheriam cor
poris igiennem Huden, hvori denne Syge kommer overeens med
Pesten, som har grafferet tblant Mennister, hvilke og sikkerst bliver
reddet, naar de faae Bylder eller Udflet i Huden efter ¿en 6te Dag.
Saaledes er og denne Skarphed Aarsag til, at endeel Koer kaster Kal
vene, og derefter bliver friste; Thi Efterbyrden, som indeholder Fætum og henger tilUterumalleeneste ved nogle fiiueHrnder og Aarer,
hvorigiennem ben ligesom en Svamp trcrkkkr Foden til sig og Fosteret,
kaud lettelig afrives, og mufculi in utero irriteres til sin vim expulfivam, som bcstaaer in contraétione fibrarum mufculofarum or
bicularium circa fundum saa 0g fibrarum ípiralium & longitudina
lium, hvorved Uterus felp contraheres, Nten orificium ddateres,
fœtus, som reniterer og tillige er uroeligt af disse starpe Vñbster,
foraarsager ureri reaétionem desto heftigere, saa ¿et drives ud tilsam
men; Da det nu er bekiendt, at Vcrdsterne i et levende Creatur trcrkker sig meest hen til det Stced, fom er svagest, saa de u- sunde ligesom
standjcr der, og uterus ved disse Omstcendigyeder er at ansee ligesom
et saaret og svagt Stcrd, saa er det ingen Under, at de starpe giftige
Vcrdster der finder Udflugt til det ovrige Legemets Renselse, dog
maae jeg herved erindre, at mig ere meget faae Exempter bekiendte,
hvor de starpe Vcrdster alleene har foraarsaaet dencrvnte Omstcendigheder, mender er gemeenligen brugt nogle Stimulantia, somraFffz

dix

4£4_ _ _ _ _ _ _ J. B, y. B. Korte Beretning
dix leviílici, cardopariæ, valerianas, baccæ juniperi, eller 00/ íct

four jeg syntes best om , LEdike need lidet Peberoed. Skulle no
gen forestille sig, at dette var en farlig Vey for den omskrevne ffmpe
Materie, saa vil jeg alleeneste anfore den Diftinétion, fom Caip. Bar
tholinus Th. Fil. (inforer libi Specimine hiftoriæ anatom, inter partes
dicatas confervationi individui & fpeciei, til hvilken stdste fliltjé Ute
rus henhorer, og ^olqelig cy er abfolut nodig til Livets Confervation,

men kand vcerè mange bewcerligeTilftrlde underkastet, ja i NoLsfald
ñldeeles borttages, det og stadftrstesved adff llige Observationer,
iblant hvilke jeg ho der for -crrdeeles merkvcrrdig den Hiftorie/om vores
Medicorum CoryphæusTh. Bartholin fort<eller udi fltlTraétatdeinfolitis partus viis forste Capitel, hvor hand fortceller om en Lollandff

Koene, der blev frugtsommelig An. 1643., og da h ndes ForlosningsTiff kom / havde hun ondt i 2. Dage uden at blive forlost, gik faaledes halv syg udi 5. Aar, da der gik Hul paa hendes Navle, hvor
Materie og lose Been brod jgiennem, fik saa Tlid efter Did ved Sil
den og under Navlen fleere Huller, hvor igimnem mange lose Been
efter Haanden kom, indtil An. 1662.,da samme Koene blev af med
det sidste Been, og derefter gandffe friff. En gammel Italiener
Jacobus Berengarius Carpus fortcrller udi sin Ifagoge anatom, dt ty
alleeneste hand udi Aaret 1307. har udffaaren en gangreneret Ure
rum , og derved frelst en Komes Liv, men hans Fader for ham og
hans Broders Sonne-Son efter ham har giort ligeledes. Detsuden
lever her endnu en gammel Iorde-Moder fra Mocn, som har resol
veret at afbinde hos en Barsel Koene en fphaceleret Uterum, og der
ved frelst Koenen, hvilket er Beviis nok paa hvad Uterus kand taale
uden at ffade Livet, at jeg ikke ffal tale om det almindelig bekiendte
Udbodning hos Soerne. Milten som efter Membr. 2. fandtes lige
som bestenkt med fimt hvid Sand, er ligeledes et Beviis paa, at
det ffarpe Vcesen griber allerforst de fiineste nervóíe Parter an ; Thi
det er bekiendt, at Milten besidderen anseelig Deel Nervos frem for
noget andet Viicus efter sin Storrelse, og tillige har anseelige ple
xus , som den Engelffe Alex. Stuart i sin herrlige Traåt de motu mu
sculari holder for smaae Cerebra, hvor de findes i Legemet, hvorfore
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fore de Nyere ogfoa med stsrste Foye tilffrive Milten den samme
Nytte i Henseende til Leveren, som Lungen vtiser mod Hjertet, det
er at sige, trimmet og derved formindffer hver en Blods - Draabe,
saa at Blodet derved mcrgtig vorder fortyndet og giort meere flyden
de ; og saafom Nervi ere de ferste oprindende og flinkste Parter, hvoraf
Legemet bestaaer, samt har sin Folelse og Bevcrgelse af, hvorom
jeg har givet min Meening tilkiende udi en Diflertation de monftro
gemello,faa er det og rimeligt/ at samme indeholder de simcsteogmed
Ærhere elaftico volatili five materia primi elementi vel aéluofa mkkst

opfyldte Vcedffer, hvilket tillige gier Blodet flygtigere/ og paa faadan
Maade merkelig forbedrer det tykke og fra sine flineste Parter berovede
Blod, som fra ramis venæ portæ inferioribus gaaer til LevereN/hvilket
alt det hoyrede flygtigkBlod, som sindes udi Milk-Aaren (vena splenica)
alleeneste, og ey udi nogen anden Vena, klarligen nok beviiser; naar
nu eftertcenkes, ak Blodet in venafplenica har vceret sortagtig hos det
Qvckg, som begyndte forst at blive sygt, saa sees deraf strax at Mil
ten maatte have mistet sin virkende Kraft/ som den har i scrr af Nervis
efter anforte Omstændigheder, folgelig bar Nervi vceret angreben
og deraf Milten bleven svcrkket, samt V^dfferne derudi berovede
deres fabrile Flygtighed, hvilket da har givet Anledning til den be
gyndte Forstoppelse udi de siine Aarer, samrForraadnelse, der viiste stg
ved de smaa hvide Prikker. Det samme beviiser og Lage-Lcrppen, som
fandtes udi det af Sygdommen dode Qvcrg meget udsviilet og op
fyldt med en Deel smaat og ligesom halv forbrendr Foeder; Th' man
veed at Nervi ved Ind-og Udgangen afMaven/ Orificia kaldet, ere
meest anseelige, efterdi de lobcr sammen der, som paa et meget min
dre Stcedend den heele Mavens Capacitet, hvor de har meere Rum
til at udbreede sig, hvorfore, naar Nervi irriteres her, Orificia st mer
kest bliver sammentrakt/ og Udgangen i scrr forhindret, ved hvilken
SammenrrekniNg foraarsages Smerte og inflammation med stcrrk
Heede og Brending/som fortcrrer allFuatlghed,hvå ventriculus ey
kommer overeen s med den saa kaldede Machina Papiniana, som nogle
dog ligner den ved / saasom denne Machine ey tillader Vandet eller
Luften at komme ud, og des Aarsag kand giore Been ene more plier
blöde, ligesom de ere gamle eller unge til, da dog her in ventriculo
ingen
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ingen Fugtighed kiendes, en'lstiont det som Qvñget drikker meesten«
Leels immediate kommer udi denne omskrevne Ventriculo fra Oefophago iglennem en parriculair liden Canal. Vildere Beviis paa dem
ne Skarphed sinnt deraf flydende Irritation, Inflammation og omsi
der Forraadnelse, ere de redbrune Strriver r som fandtes mftcn over
aldt i Underlivet/ og kommer af Blodet eller Serumer penetrerer,
udspiller og forstopper de flinere Aarcr imod Naturens sædvanlige Love,
hvoraf da saa ve! Tarmerie som Vandblceren kand forstoppes/ uaar disse
Vcedffer standser ved bemeldte Parkers Sphintieres, men derimod
indfinder sig Durchleb med Blod blandet / naar samme siillesiaaenLe Vcrdster bryder ud med en stags Forraadnelse ind i Tarmene og
gnaver Huller paa de fine Aarer. Den steenagtige Materie i Galde
gangene foraarsages af den -ommeldte inflammation og dens medfel»
gende Heede / der fordriver alle de tynde fine Vcrdsker og udtorrer
det Jordagtige, saa der faaer en steenagtig Haardhed/der henger sig
ved Siderne af de Gange, hvor Vcrdfferne, som holder Serum i sig,
passerer, saa at stig Materie kand generere over alt i Legemet/ hvor
Inflammation forefalder/ der udtorrer Serum, ligesom vi seer at ved
Urinens (som er nesten ey andet end et Serum) Evaporation paa
en maadellgJld almindelig faaes en steenagtig Materie paa Bunden,
og da Serum findes meget hyppig i Galden, saavel som over alt i Le
gemet, saa er det heraf lcet at begribe, hvorledes en steenagtig Ma
terie som en Kalk kand genereres over alt i Legemet/ uden at ftatuere med de Gamle en vim lapidificam inpiantatam, hvilken er lige«
saa »fornoden som vis oflifica, den nogle endnu ad mitter r; thi som
vis lapidifica er ey andet end en overnaturlig Varme, der udtorrer
Serum,og giver Leylighed til,at det Jordagtige hastig prEcipiteres,
fcrster sig i den Mucum, som da findes indvendig paa Siderne af
Gangene, og dermed fast groer og bliver haard, saa er vis oflifica ey
heller andet end en Preflio eller Trykning, der gior Fibras nerveas
meere compaét, og ved tiltagende Vcrdffernes Overflodighed og Tyk
hed silvere, hvilket de hos en Deel gamle til Been forandrede Arte
rier (Puls-Aarer) beviser og ere hös mig at see. Noget anderledes
forholder det sig med de Steene, som findes lose hos somme t Galde«
Blaren
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Blcrren saa og Vand Blcrren ; thi de kand vel iblant have deres Oprindelse af ovenrneldte steenagtige Materie, naar deraf aldrig saa li
det kommer ned i een af disse Blcrrer/men de komme oftest af Con
tentis i disse Vcrdffer selv, i sier naar de ere opfyldte med mange Cmditatibus, hvoraf nogle ved den Ophold de maa lide udi disse Cavitæter icrt synker til Bunds/ og naar da dette Coagulum bliver lig
gende ferste gang efter at det meere Fluidum er excerneret/ opnaaer det hastig ved Legemets Varme/ som ved flige Omstændigheder
gemeenligen er meere end naturell, en flags Haardhed/ som en Cal
culus, hvilken da/ i hvor liden samme end maatte vcere/ idelig trcrk«
ker meere af det flags Sediment til stg / hvoraf hun i Forstningen er
genereret/ og saaledes voxer medftraturn fuper ftratum hastigere el
ler langsommer/ ligesom Foden og anden Diæt med Bevægelse &c,
er til, saa det er troeligt at den beste Fede ved Legemets alt for me
gen Hviile og Stilhed kand give Anledning til flige Steenes Oprin
delse og Vcrxt/ som ingenlunde kand ansees for Aarsagen til nogen
smitsom Syge, men nok forvolde mange smertefulde bekiendte Sym
ptomata, hvilke de allerstcrrkeste Lithontriptica eller Stem-knusende
Midler ey ere mcrgtige til at hceve, men snarere diluentia, fedativa, mucilaginofa & oleofa coéla vel exprefla. Ormene t Galde
gangen maa uftylbarlig vcrre kommen af 0vulis,der ere paiTerebe v
giennem Mavens forhen ommeldte Venas bibulas til Venam spleni
cam og saa til Leveren, hvor de har funden deres Hviile t disse med
Steen og stimagtig Materie opfyldte Gange, saa at de smaa Orme
der best kunde bryde ud og naae deres Vcrxt; Men det er et) troe
ligt/ at det skulle vcrre det flags Orme, som forvolder denne giftige
Qvcrg-Syge, saasom de maae vcrre baade mindre og ffarpere end
disse her findes. De ovrige Omstændigheder cre samtlige Folger af
det skarpe Cauñicurn, som irriterer Nervos, og derved giver Leylighed
til Aarernes Sammentrekaing, Blodets Forstoppelse i de finere Aarer, som derved udvides, inflammer^, ja paa adskillige Stceder forraadl es", saa jeg derved ey lcengere vil opholde mig/ men alleeneste melde noget oin Saltet/ hvilket ey kunde bide paa det Kiod/ som
var af det meget syge / ja vel iblant af det ved Sygdommen dode
Ggg

Qvcrg
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Qvcrg / saavidt det kand vedkonnne denne Syges Bestaffenhed:
Det er da vitterligt ved Anaiyfí chymica,íit det l Huusholdninger
brugelige Salt bestaaer af en tfærfSpiritu acido, noget Phlegma og
Terra alcalina, sññ og at dette Salt fo kraftigere det er, jo kraftige»
re Spiritum acidum giver det fra sig ; Man veed og afErfarenhed/
at ved denne Saltets Spiritu acido conferveri det siagtede Kiod fra
Forraadnelsen, eftersom nu Saltet ey kunde bide paa det Kiod, som
var af det ved Sygdommen dode Qvcrg / det er at sige ey kunde fo
rekomme Forraadnelsen , saa er det et kiendelig Beviis paa, at Aci
dum falis har sunden sig overvunden af sin Antagonift, som er et
Alcali caufticum, in* deftruerer og forraadner nesten alle Ting/ med
mindre det af et Acidum bliver overvunden eller i det mindste til et
Sal medium forandret. Hvilket da er et stortBeviis PÑÑ/ at det for
hen ommeldte starve Versen, som foraarsager denne Syge, er et Alca
li caufticum, font brkknder de folide Parter, og præcipitelTV Humo
res, saa deres accurate Mifcela oa Motus inteftinus ceftèrer, og pu

trefacio hastig indfinder sig. Naar nu alt dette fornuftig overveyes , saa meemr jeg, man leet kand stionne,hvor viit det kand vcere
farligt at cede Kiodet af det Qvceg/ font har verret meget sygt ; thi
naar dette Alcali angriber alleeneste de innere Parter, lom abfolut
behoves til Livets Con fer vation , saa kand det mar» re drcebe Lege
met, end udbrede sig over alt til Mufculos eller Kiodet, folgelig kand
det nydes uden Farlighed , men derimod naar dette starve Versen
har udbredt sig over alt, saa baade lugter og smager det Kiod efter
en flags Forraadnelse, seer morke-rodt eller sortagtig ud, og Talgen
eller Fittet er meere gulagtig og flydende, da er det ey saa sikkert at
nyde saadant, dog maa Mtilstaae, at de magre der ey cre ovfyldte
med for mange overflodige Vcrdster, og ere beqvemme tilBeveegelse, bedre og med mindre Farlighed kand nyde saadant, end de seede,
som have overflodige Vcrdster, og er? meere ubeqvemme; Thi hos de
forste har Aarene faavel fom alle andre Parter meere Kraft din Vi
gueur til at drive den nmdieltgcqvantitæt af Vcrdster omkring, hvor
ved da deres Motus inteftinus samt indbyrdes Trituration og Blan
ding saaledes forfremmes / at de ty lcrttelig lade sig overvinde eller
præ-
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præcipitere af fligt et starp alcalin^ Vasen / men snarere driver
det fra sig igien. Denne starke Mifcela eller Blanding er og Aarsagen hvorfore de fubtile Vcedster ( hvoriblant Saliva billigen regnes)
ere aldeeles uden nogen Smag t de sunde Legemer. Derimod dar
de seede metre overstadige Vcedster, der opsylder Aarer og alle Par
ter/ saa de ey kand naae den tilstrækkelige Trituration og Blanding,
og des Aarsag hastigere lader sig overvinde, præcipitere og til en
deraf flydende Forraadnelse difponere. Heraf kand man og flutte
Aarsagen, hvorfore det ftrdeste Qvceg snarest vorder angreben og
drcebt af denne Syge.

Membr.

7.

Hvad flags Medicamentet jeg agter og til Deels har
funden tienlige mod denne Syge, preser
vative saavel som curative»
Efter disse forberorte Omstændigheder saavel udvortes som ind
vortes hos det syge og dode Ov rg, samt den forklarede Oprindelse
og Aarsag til Sygdommen flattes da fornufteligen, at Præfervationen, saavel som Cuuren selv, bestaaer fcrrdeeles udi eftrfslgende Po
ster: For det ifc bor man soge at decebe disse Infeéter med deres Ovulis. For det 2bct stal det starpe alealiniste V cesen cieürueres, eller
i det mindste forandres. For det zvie à begyndte Irritation samt
deraf flydende Obflruåion , Inflammation og Putrefaélion dempesFor det 4dr bor man strå efter Naturens egen Drift, som sees pññ
det reflimerede Qvcrg, at drive dette starpe V cesen ud ad til Huden
eller peripheriam Corporis. Hvad nu den istc Post angaaer, da
viides intet kraftigere Middel til at drcebe Inseåer end Mercurius,
hvitketErfarenhedeu stadscester, endstiont man ey tydeligen kand de-
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monílrere MaadkN / pan hvilken den forrcetter fligt ; khi vi seer for
Exempel ñt Vand eller Øl som har kññgt lned Mercurio Vivo træ*
ber Ormene t Tarmene, endstiont Mercurius ey har tabt noget af
sin Vcrgt eft-r Kaagningen/i hvor tidt ben end bliver kaagt / hvilket
jeg for 25. Aar in Praxi har observeret. Mercurius künd og drcebe og forjage alle de flags Infecter som feester sig i Huden paa Creaturerne om Sommeren/naar den alleeneste smores for i Panden og
under Hasten, hvor Creaturet ey kand flikke det af, saa timn seer
deraf at det er Dunsten alleene af Mercurio, der er tilstrækkelig nok/
uden at tale om Mercurii Flygtighed og penetrante Kraft / hvilket
forste bevistes At Chymien, da den ved Ildens K'.aft lader sig drive i Luften uden at sees eller kiendes, det andet veed man af Erfa
renhed ; thi naar man alleeneste smorer Foden med Mercurio, faa
kiendes inden kort Tiid dens Virkning i Munden ved en Salivation,
og at det virkelig er Mercurius, som penetrefCC saa vidt/ kand man
erfare ved at legge et stykke Guld i flig en faliv evente Mund/da Gul
det bliver hvidt ligesom naar det legges iQvcrgsolv. Sluge og an
dre fleere Virkninger af Mercurio vil de fleeste Auélores explíce
te af dens Tyngsel / hvormed den overgaaer alle Metaller undtagen
Guld / men jeg tilstaaer gierne at jeg ikke kand begribe saadant / i
sier hvorleedes Mercurius ved sine blotte Exbalationer kand dra'be
Infeéter formedelst Tyngselen/ da man dog kand give et frist Menniste et Pund ind afgangen/ hvilken gaaer igiennem alle Tarmene
ud igien uden at giore ringeste Skade/ jeg vil derfor snarere troe med
den lcrrde G. V. Switen (som derudi viiger fra sin Lcerernesters den
store Boerhaawes Principiis) at der er noget andet end Tyngselen i
Mercurio, det vi endnu ey til noyé kiender/ og mueligen maa over
lade vore Efterkommere til ncrrmere Underiogning. Vi maa derfore
noyes ined hvad Observationer og Experimenter forsikrer os om Mer
curii Virkning/ at den nemlig drceber og forjager/ saa vidt man veed/
alle flags infeéter, og derfore har jeg brugt dengom en Salve med
Terpentin, Campher og Afa fætida blandet/ for ilt befordre Mercurii
exhalationes desbedre/hvormed jeg har smurt Qvceget imellem begge
Hornene, saa vel præfervative som curative hver zdie eller 4de Dag,
jeg
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jeg troet og (it Mercurius med Svovel blandet til et Pulver og Eenedm dertil kunde vcere en kraftig Præfervativ-iHøgrlfe i Staldene hvor
Ovoeget staaer, da man burde lade Ovcract gaae ud, medens Reg
ningen varede i den saa vidt mueligt tillukke Stall, og reiterere
sir adan t eengang eller 2. om Ugen, sårdeles udi klart Veyerligt for
Qvcrgers ffyld, som da best kand taale at rere sig ; Men naar det
var taagetog tyk Luft, kundesamme Regelst bruges uden for,
dog saa at Vinden forte Regen til og i Stalden. Mercurium
Antimonium og Svovel blandet med nogle Alexipharmaca og Balfamica, som for Exempt! Lovstilke, Baldrian og Eenebcrr/ samt
noget Campher, i sier om Sygdommen har begyndt, indgivet præfervative hver zdie eller 4de Morgen og curative 5. Morgener i Rad
udi varmt Me-Bred, med 4. gange saa meget Vand blandet, er
befunden af god Virkning ; Thi de Alexipharmaca jager Mercurium
hastig omkring til peripheriam Corporis tillige med det Acidum Vitriolicum,føm er in Antimonio 8c Sulphure, Dg Campher reflflerer
efter de Nyeres ObfervationtT Spasmis, Inflammationi 8c Putredini,
saa at ved diste Species tilsammen ovula infeétorum till'ge med det
ffarpe aicaliniffe Vcrsen liigesom qvceles og undertrykkes, Inflamma
tionen tillige med de andre berorte Tilfcrlde hcrves, hvorfore man
ry kand verite andet end stoer Nytte heraf, naar Motionen, varm
Drikke, samt andre fornodene Omstcrndlgheder rigtig vorder i agttagct. Den anden Post naaes best ved abffillige Acidis, som Edike,
Salt, Svovel &c. hvormed man bestcrnker Foederet, saa og bestryger Qvcrget omkring Muulen og paa Tungen- præiervative een eller
2. gange ont Ugen, curative Moram og Aften udi z. Dage, man
kand og beftrygge Baasen foran med Ticere og derpaa tgien saa meget
Salt, som Timen vi! tage imod, hvorpaa Qvcrg t gierne flikker.
Vitrioium album indeholder vel og et stcrrk Acidum, men formedelst
det participerer af Saturno og adstringerer overmande, understaaer
jeg mig ikke at recommendete det, med nundre det blev brugt
udi meget ringe Uofl med Sahbus mediis og Camphora fof a tt, da
det udi visse Omstcrndighedcr af Sygdommen kunde have sin Nvttr.
Den 3bi( Post vorder nok fyldestgiort med Nitro, Camphora 0g
©â 3
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Cinnabari faftitia, hvoraf dog tií dato ßUcenefte af mig er brugt de 2de
forste Species, neuilig ft halvt Lod Nitrum og et halvt Qyintin
Campher hver Aften , og dkts udm udi io. a 12. Potter lunket
Vand et til 2. Lod Nitrurn, dog ved paakommende Durchleb noget
minere, men udi Forstoppelse eller Bindsel meere , og naar Crinen
har vcrret hindret i sin Excretion, fy.w jeg sit til det Pulver om Aftenen halv anden Lod Rhabarber 0ñ lugesaa meget Eenebcer smaae
stedte, som har viist meget goOEffeéL Den 4« Post angaaende,
da har jeg funden goed Virkning af den ved den ferste Post anforte
Species, som jeg har ladet bruge udi felgende Proportion, hver
Morgen udi 5. Dage af Mercurio, Antimonio OA Sulphure hver
Slags et Qyintin, Campher et halv Qyintin, af Redderne og Eene
bcer hver Slags en Haandfuld, hvilket alt kand blandes med Bred,
Meet og Vand,saa at der bliver een eller 2. langagtige Boller af, som
puttes Qvcrget i Halsen med nogenlunde varmt Me-Bred og Vand,
fom fer er meldt, bag efter, hvoraf jeg har sect det syge Ovceg med
sterste Begierlighed ar drikke, hvilket er da et vist Tegn paa Tor
sten , som giver en indvortes Inflammation og Hitzkghed tilkiende,
med diste Medicamenter og Omstcendigheder samt Nitrum og
Camphora om Aftenen er Herr Röbels Koe i Holländer - Byen cureret, hvortil da ey lüdet har hiuloen den goede Tilsiun og For«
psieaning, da hun paa 3bi< Uge efter at hun havde ophort med
diste Medicament^ forst kastede Kalv. Ja jeg veed een Mand
uden for Aster Port, hvis Fcetter, som er Provifor ved der Kongl.
Hoff Apotcck, consulerede mig, og ved samme Medicamenters
Brug og goed Opvartning conferverede alle hans Koer, som vare
7. og tilsammen har vceret meeget syge. Jeg har og paa en anden
Maade sogt at drive dette ffarpe Vcesen fra de indvortes Parter til
de udvortes, nemlig ved at fcette Setacea overst ved Silden af Hal
sen ncer ved Hovedet, og dertil hveranden Dag givet det syge
Ovceg af ovenffrevne Pulver med Rodder og Eenebcer, hvilket og
tegnede meget got, saa at i 12. Dage ingen dode, og een Tyr i
Scerdeleshed blev efter 36. Tnmers Forlob gandffe friff, luen der
efter blev noget af dette Ovceg med Setaceis solgt og flagtet; Tyren,
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(om i 4,c Uge derefter havde holdt sig frist, forti den Stald, hvor
Koer vare dode af Sygdommen, Medicamenterne ida vel som Op
vartningen blev ffiodeslos traneret, saasonr Bonderne ere i den
Tanke at overflodig Fode ffal best confervere deres Qvcrg , hvor
imod alle mme Raifonnements ey maatte gielde, hvorfore jeg ey
noget Tilforladeligt derom kand determinere, endffiont jeg gior
mig stoer Haab heraf, i seer da troeverrdige Obfervationer viiser
at stiige artificielle excretioner met1 Fonteneller, Setaceis og Spand
ste Fluer har vcrret meget nyttige i Menniffe- Pest. Heraf secs da
hvor nriimeligt det er Med et flags Medicament mueligen efter
Alchimifterneé Chimere om een Univ er fal - Medicin imod alle
Tilfcelde baade forst og sidst t Sygdommen at ville curere denne
Qverg-Syge, samt hvor ringe et Begreb de har havt om denne Sy
ge, der har ternktved Aareladen, Terpentin og andre hitzige Olieteter, stinkende Tran , og deslige firere at curçte den, ja hvor aldeeles forkeert de har handlet, der haver givet Qvcrget af sit eget
inficerede Blod ind efter Aareladen, uden at tale om adstillige an
dre Lmer, som ere bleven hoyt rosede, men omsider forgia'ves
brugte. Man erfarer og heraf, at de beste Medicamenfer ey kand
udrette noget med mindre Ordenen og Fo pflegningen behorig i
agt tages, i sier det varme Al og Brod med Vand iblant 3. a 4.
gange daglig, samt at Sygen i Forstningen hastigere lader sig eurcre, end naar den har taget overhaand. Det bliver og heraf iert at
demonstrere hvor fornoden tet vil verre at forbrcrnde det dode Qvcrg,
som i sier mod Foraan t findes ey at verre ver borlig dybt nedgravet,
for at forekomme disft Infe&ers Formeering af de udi det dode Qvcrg
forrnodentlig t storste Mcrngde verrende Óvula, hvilket ufeylbarllg
maa have verret den store Medicorum Lcrrefadcrs Hippocratis Oyemeed, da han udi een bla t Mennist r heftig greifet ent e Pest lod
afbrernde en stor Skov , og derved lykkeiigen forebygte Pestens vi
dere Udbreedclse. Til Slutning tilstaaer jeg gierne med en Deel, at
denne Syge kommer fra en hoycre Haand, fom adstillige taler, ja
jeg erkiender og kysser med allerstorste SErbo- iahed 09 Veneration
dette den store Guds Riis, hvormed han hlemsoger os alle som en
naade-
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naaderiig Fader, den vi alle i Äand og Sandhed bor at paakalde
og tilbede, men jeg troer og at den samme store Gud/ som er Or«
dens og Naturens Stiftere ingenlunde mishager/ at vi Menniffer
soge efter den Oplysning vi besidde at udfinde nogle naturlige og or
dentlige Midler derfor?/ allerhelst naar samme bliver brugt med al«
vorlig Bon og Paakaldelse om den naaderige Guds Vel
signelse dertil, som Gud os af Naade
forunde!

Register.
Det Romersse Tal bemerket Forste eller Anden Part/ be
smaae Zifter bemcerke Siderne/det paa nogle Steder tilsvyede
Bogstav/ beteigner Anmerknmgen.

A.
oq ñ Christi Navn, hvorledes af Kårne er
bleven fortolht, II. 41.
Aabenbar,ngensBog, -en er ingen Cabballsiiff
Konst-Spil, IL 47. fqq.
Aabenraa» Nafn,hvoraf har sinOprindelse,I.6i.
Abbev, kaldes Closicrets Fader, 1.200.
Abrahamstrup, m> Jergersprlis,!. $07.
Adalbert™, Erkebilkop tilBrcmen, l. ,87.
Adaldagus, Erkebistop til Hamborg, om har
forhvervet de Danjle Kirker Frihed af Keyse«
re«? i--8o.
Adami Bremenjîs Efterladenhed i Chronologien,
i ;6.
Adel, hvoraf har sit Navn? II. 264. ikke alt'd
Herremand, n. 265. en Kriasmand og Kon
gers Tienere, IL 271. ere forsi i de sildigere
Tider udi Tydffland kaldet Herren, II. 28 r.
agtedcs fordum ogsaa rige F.lk, <1.271. hvor«
ledes var hos Angel-Saxerne? il. ibid, hvilke
der agtcdes fordum for Adel i Danmark? il.
272. blev givet dertil afKongcn.n 27; £ 278.
deres Sågaarde, Herregaa.ve, og hvoraf
dette Navn? II. 277. f. zgo. f.
« - - tt ikke af <vvel, men afdrt gamle Arhal,
IL 267.
å

Adel. Bonve, AdebNone, Adel > Yey, AdelDing, Il 266. fq.
Advocati Eccießt, ont fordum have verret bekl'end«

te i Danmark ? 1.175.
ILgyvterne, maastee de forsir Paafindere af
Cabbala numerali og literal», II. 40.
-- - hrvelagt sig efter Chemien, U 52.
2Lldste S^n fordum verdsiig, den yngste Bog«
torb, 1.210.
Ænigma Sibyllinum af ni Bogstaver forklares paa
adskillige Maader,iL 23« 84.
Ænigmata, Chymisternes, U. 77.
Lfissningsbreve, givet til fraverrende Skriften

de, II. nr.

Aage, Christierni Son, Svends Fader, Of
Erkebiffop Effilds Broder, 1.209.
* - - SvendTruidsons Son, 1.198.205.
Agla, et guddommeligt Navn hos Joderne, 1.78.
Albert afMeklenborg, om er bleve« udvalt til
Konge i Sverrig, il. ; ;6 hans Krig modDron«
ningMargrete i Danmark, li. ;??. bliver fan
gen, og nodt til at frasige sig Sverrigs Rige,
li. 339.
Albertus M. om har opfundet Bosse » Krudet?
i. 280.
America, om har bekommet Indbyggere fraEnrova ? II. » ;r. om af Asien ? II. 1 j2. hvad Lighed
fammes nordlige Beboere have med Gronlaenderne,ii. i;2. dets Sprog gandsse anderledes,
end detGronlandste, 11. 136.
Amuleta, Jodernes, som bindes om Halsen, L
78. 80.
Ancilla palatii, hos Longobarderne, II. 29k.
Anckliyen (Constant.) forste Byssemager, I.
234. 283.
Andrea (Gudmundi) Forklaring 0Vkr det Okd
Dimmel Uçte, II. 158.
Åvéxfpuvos, heller &<f>tnvos, end «»ex^MMfror, II. 33,
Anepigraphus Philefopbus, de modo dealbande
aqvæ divinæ.II. (>O. fq.
Ansgarius, om dkN samme s0M Poppo? 1.160. k.
Anstgtes Fyrste, hvo? og hvo ledes af Joderne
forklares? 1.85.
Antickr,'stens Tal iAabenb IL 45. fq.
- - - Tal mindre end Christi, 11.41.
Antonii de Abbatia Vidnesbyrd om ChymksseOkd,
II. 77. 81.
Apion Grammaticus, hvad hand har paadigtkt
Homero, IL 39.
Aponii Vidnesbyrd om rustnde Tals TegN/H.73.
Aqvino (Carol, de) ffriver ty accurat ytN Byjsek
ogKmd/ L 216,28^
(a)
Ar'mian*

Register.
Arimandia og Armandia, hvñd strdUM hñv bemer Baronii (Rob. Card.) MniNg 0M K. KMid de«

Stores Romerste Reises Aar, /43.56.

ke!?!/. 2yr.

Arim anní hos Longobarderne, og deres Overeens- Bartholini (Thom.) Meiling 0M BysteklUdkts Dp,

stemmelsc med de DansteHer-mcrnd, U.290. f.
findere,1.248.249.
Begravelses Seeder, endogsaa Christnes, uden
--- deres Friheder og Kiendetegn, id.
for Kirke Gaardcr.est 512.
■--- adstillige Skribenteres falffe Tanker om dem,
11.296.11299./.
Bekienvelse (Synds) hvorfor hos de Danste kast
Arioflus (Lad.) stielder paa Bysternes Paafindere,
des Gkriftemññl, Il agy.f.iiZ.f.
Bein (Matth.) Hungariste Grammatica roses, II.
I. 254.
146. fqq.
. hans Digt udgives for sandfmdige Historier
ûf Cornelio Kempio,1.2jO.
Bent, Caroli oz Canuti, Erstebksp Estilds Soster<
Amaldi de villa nova Vers 0!N Mercurio,II. £o.
Sonners/Halvbroder,/.2lO.
Arfenicum, om det betegnes i Sibyllae morke Tale? S.Bemhardi Brev-Vcrel med Erke Bisp Eskild, I«
■ 202.
II. 26.57.62 04-fqq.
- dets Virkning til den philolbphiste Steen, II. Befoldus (Chrijlopb.) forledet ñf Camerario og Mljol6.I.242.f
76 i.
_ _ hvad det bemerker hos Chymkos? 11.7g.
Bibelen, dens Danste Ovcrsetielse, for Reforms
- - - dets Etymologie If. Vosfio padbigtet, II. tionenforferdigrt/ll 2.0.9.
- - - deraf en Deel oversat og trykt i det Eronl.
8).f.
Sprog, il 129.
Strteriít eller puls > Aarcr forvandlet tî! Deen,
- dens Oversettelser for Reformationens Tid
11.416.
meget faa,1.1.
Arving til Norge, om denne Titel tilkommer Her
tugerne af Holstein? n.;^.;58.;)9 »Hvemden - - - Lutheri Tydste Oversettelse,naar udkommen?
i. 2.
egentlig tilkommer,11374Adw, forste Erkebisp til Lund, hans Slegt, og B4rn Jcrrnsides Mandighed, 1.209.
Bistopen kalder Kirkens Fader, 1.199.
Fottienester,i.i98.i9y.ro4-s.
B'lkoper,i Slesvig fordum Danste,>.64.
Afcomanni, have vieret Danske, 1.190.
21ttcttmgt/.$.Waldeniari IV.Mundheld, I. 02. Bispedommene, naardei Danmark i viste Stif
ter ere inddeeite?l.i75.r.
S.Auguftinus spiller med Bogstaver og Tal,/1-4 O.
Angelinas (Antoni) har udgivet Canones ßg li- BlauenfleinfSal de) forsvarer lapidem philofophibros pænitentiales;,IL95.
cum ¡¡nob Kircherum,II.66.
Aurati (Jo.) Forklaring over Sibylla- morke Tale, Blodet, hvorfor sortagtig i det syge Horn-QinrgcS

i Milt Aare? 11.415.
t Blondem (Dav.) Meening 0111 Sibyllæ morke Ta«
Azo Corregias, confunderes med Azone Eftenfi, /. i
le, II28
Blondas (Flav.) har o ¡ii Kend og Byster fort arp
268 *
- - - er olbrt'g MM Princeps af Peti archa, I.
dre i Vildfarelse, /.296.
Bo Hedei-spn, 1.208.
269.
- - - hans Herredomme til Parma og derpaa 25oe JR.ute/11.272.281.
Bogstaver,hvad for nogle ey findes hos Gronlcenfulgte Modgang, ib.feq.
derne?Ili37-'
Bagers Titler forvandlet til Menneskers Navne,
ii. 254.
Baco (Roger.) om Byssekrudets forste Pasfindere? Bætticheri (Fridem.) Anmerkñl'Ng SM Nordlyset,
I. 280.ÍL
I334.
Bagge, Svendst Admiral, en indfodt Danst, n. Bombarda? fyc infra 23yf)e.
Bonve, hvad i gamle Tider har bemerket? U.
126. f.
208-f.
Bann alia Jura,i Danmark ubrugelig,!, l/7s. Bañaba Brev/Mgte, sammes Urimeligheder,, - - - Navnet,naar det er degraderpflii.agr.
II. 40.
»
Bj-indrra
ÑZk.
kaldes Farbroder eller Mo'.broder, 1-rio.

B-
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Banders (hellige) Dñg, hvad for en Fest?
Krig vardet cn meget bekicndtSag, 1.287.ff*
11. 269.
hvorfor det kaldes Avud paa Dansk? 1.297.
Borbonii (Nie.) Skiemt tlU’ö dkt Old Tenebre,
hvorledes det kaldes paa Gmkifl? 1.295.
11. 169.
Borrcby Gods flenkes til Kirken i Lund, 1.204.
ff.
Borríchii (O/.) alt for gode Tanker VIN de gamle
Chymicis, 11. 50, f. 65.
- - - Sain lykke til de Sibyllim'fle Verses For Cabbala literslis & arithmetica, hvoraf har fîtl
Oprindelse? Ii.37.fqq.
klaring DtH Alfeñico, 11.6'5,79.
- killeggcs urettelig den H. Aand t den H.
Botildœ, Dronnings/ Stamme, 1.2H.
Skrift, il. 39.
Brauns (Herrn,Frid.) Betonkning 0M dtN Sibyl, - - - har forfort de gamle Laerctodre, H- 40.
morke Tale, 11.28.
- - - finder cy Sted i Aabenbaringens Bog,
Brentii (Jo.) Mecumg om Sibyllx morke Tale,
li. 45.
11,31.
- - - er cy saa gammel, som gemcenlig troeS,
Breve, see Diplomata.
11.46.
Brochmand (Jejp.) har beviist de Sibyllinske Labbñlistists Spil med de Guddommelige Nav'
Skrifters Urigtighed, IL ;i.
tte, I.So.ff. 85.
Lñbdalistlss Mynt beskrevet og forklaret, I.
Brockenbus (Jac.) tages til Fange, 11 126.
77 - i>6.
Brodai (Jol) Mecning VM Tiden af Byssekrudets
Caji Caligula Machine til at flyde Steen og Ild,
Opfindelse, i. 224.
i. 278.
Bruna • old, hvad er? i. V4Brydie, hvad flags Bonder har varet, og hvoraf Caiiiflus ii. Pave, forbyder de Geistlige at egtes,
1.199.
kaldet? 11. 27;.
Lalnrarskc
Union, viselig stiftet, II. 339. fqq.
Bum (Jo.) Betænkning om hans Bog imod Ba
- - - videre om den samme, 11341*352.
ron Rosenkranz, n. 526. w.
- - - naar den er ophavet ? 11.352.
Bysse, hvoraf kaldet? 1.298.
- - - om de 5. derved foreenede Nigerere blevns
Bysternes Opfiudning, er nyere end Stykkernes,
Val-Riger? il. 345-348.
i. 257. et farligt Slags Bysser,L236.
Lambrisse Sprog, dcronl adflillige obfervationer, II. 145, f.
Byssekrudets Opfiudning udgives gemecnlig for
nyere, end den er,l. 215 hvilke der fornemme Camerarius, forfort af Maj olo, 1.243.
lig have flrevet om dets forste Brug? ibid. fq. - - - (Joach.) samtykket Brentii Forklaring over
hvorfor de flecrste forblive i denne Meening?
den Sibyll- morke Tale, li. ;r.
i 22l. Stedet hvor det er opfundet, er uvis,
'Indbyggeres Steder og Sprog, n. , 35.
1.230. fq. det roses af manae, men lastes og Cange (Car, de Frefnedu) AttNierkniNg 0M TldeU,
fordommes af andre, i. 233. fq. har vieret i
naar Byssekrud er bleven bekiendt, L 277.
Brug i Danmark, tonge forend det Gcnuesiffe - - Betonkning out Alchymisterne, 11.77.
og Venetianffe Slag ved Cbioza, 1.253.255. Canon, betyder undertiden Poenitcnzes Maade,
er allereede 1360. forfeerdiget i Lübeck, 1.252.
il. 95.
fordum brugt i Frankrige, Engcland, Brabant, Lanoner af Tr«, L.vder, Iis, r, 273. f.
Spanien og Tvdflland, i. 256 < 264. er bleven Canonaria hos Gråkerne, 11.94. IQ7.
brugt til Fy? verker. 1 264. har varet bekicndt CanutusM. K. i Danmark og Engeland, naar er
iketrzrebx Did, 1.266. har verret »Brug hos
reist til Rom? 1.25*55.
Morerne og Saracenerne, forend det blev be- - - - hans Dyder, ib.
kiendt hos Europærerne, 1.278. f. om det er kom*
■ - flrivcr paa Hiemreyse« et Brev tilEngeton«net til de Christne fra Saracenerne? 1.282.
derne, 1.26.
Videnskaben er tonge bleven fliult i Europa,ib.
- - uvist naar Hand har ladet det publicere,
blev en Tidlang brugt tillige med de gamleStcenL 26.1.43.
biider, Buer og Pile, 1.279. i den Clodianske
—naar
(a)r

Register.
- - - uaar hand har antaget Titel af Norge og
en Deel afSverrig? i. 29. f. 44. f.
----- hans Forretninger t fire Aar, 1.38 ff.
- - - indretter SuccefBonen i sine tre Kongeriger,
i. 42.
- - - hans Tituler af elleve Breve, 1.46. ff.
- - - var i sin Til'd den mægtigste Herre, i.
iy;.
- - - om ham af Kayseren er flenket Marggrevflab Slesvig, L ’ 91 • f<l- - - var Kayser Conradi il fortrolige Ven,
1.191.
- - - var ved hans Croning nærværende i Rom,
ib.192.
Canutws s. giores til Vendernes Konge af K. Lo
thario, Il 190.
Canutas Vi. Konge i Danmark haringen Rettig
hed tilsiaaet Kayser Friderko Barbaroffæ over
Danmark, n. 242.
Capitulare aliqvem, II. 114.
Capitulum, hvad før et Sted i Klosteret ? ib.
Carefini (Raphj Vidnesbyrd om Dysser i den
ClodianfleKrig, 1.287.
Carl D-nudsen K. i Sverrig, setter de Svenfle i
Frihed, il. ;44- bliver Konge i Norge, 11.349.
mishager Stænderne i Sverrig, 11.349.
- - - mges af Riget, men kaldes tilbage igken,
il. 351.
Carolus M. hans Krig med den Dansse Konge
Gothofred,I 126.
Carolus, Erkebissop Essilds Svster - Son, flyldig i
Forræderi, 1.210.
Carpzov (Benedict.) Feil noteris, 1.187.
Caftalionis (Seb.') Tanke om Sibyll.e merke Tale,
IL 27.
Cauflicus lapis, II,
Celjii (Andr.) Obfervation yM Nordlyset, L
363.
Celfins (Magnus') forklarer ey ret Klokkernes OpbindelsciDimmel-Ugen, H. 159 fip
Cellerne have haft Adel, liig de Dansses, li.

289.

Chapitrer, havrafdette Ord kommer, u. 114.
Charentonifførfevlfc i Marianx Spüklssè Historik.
I. 261.

Char - Frevtag og Charwoche, hvoraf kaldet?
II. 167.

Chemie hos ^Egypterne, 11.57«
» : - hvoraf den Tanke, at dertil udfordreGndsstygt, n. p.jfi

Chemische Böger, som NN ere til, ere nyere, end
Christendommen, 11. /,?.
i i ». ! Borrichii Dom oui hem, fvafaU
des, II. 56. foil! 0gPet Dan, Huetii, ib.
- - - < - out af Diocletiano ere brændte,
og efter hvis Vidnesbyrd? 11.59.
Chemisterncs Bemoyclser med at oploft Sîbyüæ
morke Tale, 11.75. ff.
* » « • stridige Meeningerom Arienko, II.
76.
- - - - morke Skrive-Maade, 11.77.78.82.
Chevreau Hiftoire du monde Tillæg, deradi kN
fær Vildelse, 1.51.
Chinazzi (Dan.) Vidnesbyrd om Dysser i den
Clodiansse Feyde, i w. fip
Chineiernes Krud og Bysser, L -77. f.
Christel,ge Religion, hvad Tiid taget sin Begyn
delse i Danm. 1.161.
stod « stottFare under K. Sve«'0»o,
1.18>.
Christendommen, deri misbruges Hedenske
Ord til Guds-Tienesten, 11.98.
- - - - har antaget adflilligt af Hedcnflabet,
ibid.
chriflian. i. K. i Danmark / nedstammede af
gammel Kongel. DanssDIod, 11.34$. fip
- > - vælges til Konge over de;. Nordiste Riger,
1i.z49.z51.
- - > . hvad Rettighed hand har bekommet til
Norge, 11.254. rChrist a» li. K. i Danmark, besorget' det Nye
Testamentes Dansse Ovcrsettelse, I.
Christian Hi. K. i Danmark, hvad Ret haud
har havt over de oprorsse Norssr ? H. 359. f.
« . » < om hans Ret til ar forene Norge, somen
Provintz, med Danmsi k, IL ;6o.
Christicrn, BispenS i Ribe, Othincari, SS«,
I. 199.
Christiern SvendTruidsens Son, 1.19?. og videre om hannem og hans Slcgt, 207. feqq.
Christopher, Printz af Danmark, ssudt A. lj6l.
med en Bysse, 1 242.25;.
Christopher af Bayern, samtykkes til Konge
over de Nordisse Riger, li. 344.
------ indkaldes til Danmark i Hensigt til
hans Byrd, II.ZZ5. a>
------ om hans Holding til Sverrige, II.
346. fq. ; 50. p.
------ reddes af Bandet ved Peder Skram,
^•“7Claus-

Register.
Claussens (Peder) Beskrivelse om Nordlyset, i
Grønland, i.V/5- . - - har anvend! Fliid paa Snorro Sturlesons
Kronik, il =5).
Clementis Alexandrini Feil, II. yo.
Llodianfke Fryde, afhvembessreven? 1.294, ff
288 / 295. ffClotzius (Steph,) striber at udrydde det Dansse
Sprog af Hertugdømmet Slesvig, I 7a.
Columna (Ægid.) har tittet vidst af Bysser og
Krud, 1.24e. 28).
• -.»<! anfores nriatt'g -tf Maudæo, i. 245.
Lomer, om contribuerer til Qvkg- Sygen, U.
393.
Concilium til Rheims forbyder Gejstligheden Husteuer og Medhustruer, 1. '<9.
Lomadas Abbas Eversbacenfis, VIN (T Author (fl
Exordium magnum ? I, 202.
Conradus ii Saliens, naar er bleven eronet til

Rom? /.34.36.192.

• »'.«•i om hand har ssenkrt de Dansse Marggrevssabet Sleswig? 1.191.
Conrad ui. Kayser, hos Ham söge de Dansse
Printzer Hielp, H-i99- JT-

Conrind, (Herman) har giettet ret om det Sted
hos Eufebium , fem handler om Democrito,
It. 56.
• «•i gior Borrichio Uret, i Henseende til et

Sted hos Svidam, IL 59Conjtantinus Pbilofopbus, har indfort de Cyrilltste Bogstaver i det Sclavonisse Sprog, 11.

2)2.
Corners (Herrn.) Vidnesbyrd om Byssekrud, A.
i)6o. til Äbck, stadsñstcs, i. 251.
Corregiorum, Herrer stil Parma, Historie, I.

267. ff.

Cotes (Rog.) Anmerkuing om Nordlyset, 1.360.
Cranzii (Alb.) Vidnesbyrd om Bysters Brug, A.
1361. paa de Danste Stromme, 1.242.
Cunihildis, den Dansse Prinzeß, om hun er ssildt

fra Keystr Henrik in. 1 193.u.
Cyrillus, see Confantinus Pbilofopbus.
Cyrillicas Churafier, II. 252.

D.

D, Bogstav, have Grønlamderne ikke, U. 137.
Danegelr, hvad er? 1.144.0.
Dannemñ'k, et âgammel Kongerige, 11.198.
» » om har omet et Arve-Rige? 11.326^,335 ,g.

- > naardet er blevet etVal-Rige? 11.345.«.
- - - øm det har varret det Tydsse Riges Lehn ? i.
87.88- fqq. 9«. fq. IL 244.
- - - om paa Rigs-Dagen til Merseburg er ble.
ven handlet om Succeffien derudi? ii.204. fq.
216.
- - - om Kong Valdemar er blevon forleent med
Danmark? II. 241.
- - - har i gejstlige Sager fordum staaet under
Erkebispeu i Bremen, 1.164.
- - - om Norge er samme incorporer« ? 11.359.
364 w.
- - bekiendt for K. Hnric Fuglefængers Tider,
1.128. d- -- om har faaet Navn af Marggrevssabet Sles
vig? i. 124.
• - - med dette Navn betegnes ogsaa et Stykke af
Holland, I. 109. fq.
Danmarks lairde Histories Feyl, 11.251. fqq.
Dannewirck, har K. Gotfred forst bygget / 1.
126. a.
- • - hvo det har ødelagt ? 1.145.
Dansk Sprog, den derudi skrevne Bog Edda,
anseeS for Mossovitiss, IL 252. om af det
Tydsse har sin Oprindelse, eller hiint af dette?
i. 5 5. herssede fordum i Hertugdømmet Sles
vig, ibid. fqq. hvorfor ikke nu? I. 67. 69.
< • Bibels Vverstettelse, see Bibel.
Danske Sprogs Forandringer i de 2. fidste Seculis, i. 9./.
♦ - - Ord, som fordum have vmet brugelige,
eren» ubrugelige, 1. xo.f 1l.x3.ff.
♦ « - dets Narur fordrager ey Latinismos, II. 1 f.
- - - hvor tur det kommer overeens med det Jslandsse og Engelsse? 11. 136.
Danske, et mceaiigt Folk til Lands og Vands,
1.98- f. 118. to.
- - tillegges adskilligt til Berømmelse, II 314. g.
320. 0.
- - under dette Navn befattes ogsaa Norm«nd, I.
100. h. il. 312. f. 314.5.
• - ligeledes Atcomanni, 1.190.
- - deres Krige med de Carolingisse Konger, I.
105. k. 107. m. 108.0.
* « giøre mange Indfald i de Nrderlandsse Provinzer, i sar Friesland, I. ni./.
- - om de ere overvundne af Henrico Aucupe? I.
96. fq. II2. fq. 118 133.
- ' om overvundne af Kayser Orione m. 1.134.
(a) Z
«ti ont

- - - ont ñfK-Ottone ii. ? 1.143.
- - - Ottt as K. Ottone III. ? I. 190.
- - - dct Vendisse Rige kisbt for deres Penge, II.
190. ja eg med deres Blod, il 194. k.
k - - overvundne og ssatssyldige giorte afde Nsrsse,
II. 319. m.

- - have igi'en overvnndek de Norsse, 11. 319. «
327.
- - - om paastaaet en Rettighed over Norge? n.
350.
- - - omByssekmdhos dcm har vKttt i Brug A.
1360. ? I.253.
- - - Byffrkrud har verret dem bekiendt 21.1372.
I. 354. fq.
- - - deres 2ldel og andre Stander, n. 272.fq.
- - - Historie, hveden stal rettes og fuppieris? i.
52. C har endnu sine Mangler og Feil; 1.53.
300.303.
- - - Navne, font Står og Boer have i det
Slesvigske , vidne om det gamle Landsens
Sprog, 158.
- - - Soc- Ret, II. 256.
Democritus Chemicus, hvad har meent om den Si
byllinske merke Tale? n. 54.
j
- - - maae ey forvexles med den gamle Democri-1

Drammes Fortolkeres Overtroe, 11. 42.
Dunkele tîTettc, II. 170.
Dummcln, D^m'ing, hvad bemerket? II. 164.
Dpmby! - weck», DkMMel-Ugê, IL iZgDyrets Tal i Aabenbar. II. 47. f.
- - - hvorledes af Grotio forklares? il 74.

E.
Ebbe øg Aage, Longobardernes Anførere, efter
en gammel Fabel, II. 306.
Ecbert, Erkebissop til Fork, IL 94.106. fq.
Eccardi (J). Geo.) Vildfarelse i det Ord Hermans
Oprindelse, IL 296.1,
Edde Manuscript, i det Wolftubyttelsse BibliO"
thec, II. z?2. dens Titel, giort til et Mennesses
Zkavn, IL 254.
Egede Hsns) underviser unge Misionarios k
Gronlandss Sprog.- n. 130
- - - Beretning vm Nordlyset i Grøn!. i. 380.
- - - (Povl Hansen) har oversat i Gronl. de
sir? Ev ngelistcr, il. 129. meget forfaren i det
Gcønl. Sprog, II. 130. fq.
- - - har forfattet en Grøn!. Grammatic øg Lexi

con, ibid.
to Abderita , II. 56.
Ele
ffio, hvad fordum har beteignet? II334. e.
- - - forfoat'(5 fif Borrkhio og Huetio, II. 55. f.

Elisabeth, Hcnrici Julii, Hertug til Brunsvig,
Gemal, K. Friderich 11. Daatter, 11.261.
Engelbert, setter de Svenske i Frihed, II. 343.
Engelhufii ( Tbeod.) Chronicon, beviser ikke ByssernesdElde, 1.246.
Engeilcenderne tage feil t K- Canuti M. Romersse
Reises Aar, 1.27. f.
- - - vide ey Reede til visse Kirke-Ord i deres
Sprog, il 89 100.
- - - ved hvem de ere omvendte til den Chrisielige
Tro, IL 90, f.
- - - have mange Latinsse Ord i deres KirkeLove, il. 99.
- - - hvorledes de fordum inddeclte Adelen og an
dre Stander? il. 271.
Engelske Kirke-Ord indfort i Danmark, n.
88-5-13- - - Sprog, kommer meest overeens med det
1.174.
Jydske, ¡1.67.68.
Dhgoffus, en Polff Skribent, misbruger det Ord Enge'ste Sveed, dens sare Symptomata,
bombarda, I, 2.75.
IL 389Domme »es Bog, fordansskt af Peder t Tide
man, i. 5.
Eng!«-

- - - Fabel om hans Mesters Opreysning fra de
Dode, il 58.
Dickinsons (Edm.'î Vidnesbyrd om Philofophotom Mercurio, II, go.
Dimie, er cy Danff, IL ’57«
Dimmel-Uge, hvoraf kaldet? II. 157, ff. 170.
Dimling, Deimnerung, &c. ii. 166.
Dimmer, hvad efter adskilliges Meenkñger beteigner? ii. 157. ff. 163.
Diocletianus, Kayser, om har ødelagt Chemisse
Boger? IL 59Diplomata ere ofte forfalssede, 1.171.
- - - Aarsagen dertil, n. 172.
- - - hvad ved deres Undersøgelse maae i agt ta
ges, ib. 178- - - Diplomatum Underssgelse, som ssal verre
givne de Dansse Kirker af Tydsse Kaysere,

Register.
Englernes Navne og Embeder hos Joderne , I.
79. og Ligning med Planeterne,id.
Erik Emunds Striid ined Lskiid/Bl'stop i Roe(Tito,I.204.
Erik Lamms, K. afDanmark, Anordning om
Kongc-8ucces6onen l Danmark,II.199.
L rrk af Pommern,med hvad Ret Konge l Norge?
II. ;;r.
• i - bclommcr alle 3. Nordiste Riger, ll.340.fq.
i - - var partiist imod de Svenstc, 11.343
Erkcbilkopen ti! Bremen, naar denne Titelerop-

-, - er ey tilfreds med, at de Nordiste Kirker unddrages hanssturisdiâion, i. 86.11.237.lv
- i > Auctor tt! til Sid fälfti Diplomata,!. 186.

Erlig og Dclbxrvig, Datlj? Adels kràat, II.
276.
Erminii, hvad stags Folk? 11.300.
i£rne, El tres-penge, og Plogs-Krrte, 11.272.
275 f-

Eskild,Bistop i Rocstkld,1.197. > 99.
- -, Crkebistsp i Lund. 1.197.
- - - om Haus Historie, Stamme, og flere Omstvmdieheder.ibià.L feqq.til ru.
Elsild,Bistop i Viborg, I. -00.
Essild, Svend Tmidfens Son, 1.198-feqq.fi!
2or.
Etymologici fludii Frugt vg Nytte,ll.gj.f.
- - - Vanstklighedec og Svagheder, n.s6. u.
30.
Evangelister, de fires Skrifter trykt paaGronlandst,Ii.i29.>37.
Eufebii Kronike , derudi indflikket af Syncello, II.
56.
jV,xaflores fifci, lit Fifci.
Exordium magnum Ordinis Ciñercienfis, hvad
for et Skrift?!.202.
Eydcr-Strain, Grendse imellem Danmark og
Tydffland,sl27.c. 130 g.

3
S Bogstav have Gronlaenderne ikke, 1/.137.
Fabri (Fel.) Vidnesbyrd om Byffekruds Brug i

Italien! 292.

» > > tfac. Stapul.) Betænkning om Byffikruds

- - - hans Anmerknkng om s fot 6. forklares, IL
74 f
Fabler hvor vansteligen udryddes afHistorien, I.
213.
Fader (Fcrdernes) kaldes Paven, /.199.
- Kirkens,tituleres Bistopen,i-l99.
- Kl isterets,kaldes Abbeden, 1.200.
Fannianus (Jo. Chryfip.) en Chemist Skribent,
11.66.
Fatti^eSvenne,hvo kaldtes, 11.279.
FiJ'ci Exaflores ofComites, hvad for et Embede?
I 168. O.
- - - om Kayferne have haft dem i Danmark, i.
,74.18?. s
Flamellus (Nie.)eilAlchyMl'st, II. 6k.
Flandern, et Marggrcvstab mod deDanste, l.
104. f.
- har vcrret margtigt, i.m i.
Flensborg.hvorafhar fit Ravn? I.60.
- har haft Danste Munke, 1.64.
Flensborgernes Love,Danste,I.6g.
- - - Sprog, 1.73.
Fontanini (JuJii) Forklaring om Arimannis, II.
293.
Firmata littera, de gamle Bistopersog derudi
sozte Kunst, 11.44.
Fourbin Cbev.) Anmttkning om fvrgl'ftige 3«-steter,11.391.
Francijei (Jo.) titqiorte tre afeen, 1I.21Z.
Franckii (Sebf Etymologie til det Ord Adel, II.
263.
du Fresnoy (Lengiet) dadles 0g rettes, 77.26O.
Fridericus Barbarojfa, Kñys. i) ft li S Anseelse iblant
Potentater,!! 2j2.i. hans Forstand, 238. ALrgierighed, 11.209.
- > > har ey vidst Latin 11.238.L
- - - holdte af Jurister,idid.
- -- med hvad Ret hand har stilt den Trette imel
lem de Danste Pn'»zer?ra>4., 09 f.
• - - om KongValdemar af Danmark harydmy,
get fig for Hamill. 21.23;.
Fctderich i. K. i Danmark, om har vanet Arving
ti! Norge?!!.;;;.336.1. ;;7.
Fridericl) !I.K i Danmark, har givet den Danste
Soe Ret, /1.236.
Friend (Jo.) Amne' kning muden Sygdom, kaldet
Sudor AnglicusJI.jgg,

Opfuns, I.233.
Stils (Lhrrji ) unben'ér Pontanum ym
Fabridns (Jo. Alb ) tager Feil i if Vortli Forkla
kernes Brug i Danmart, 1.240,
ring over sibyil* morte Tale,11.32.

Friis-

Register.
Friisland overvundet af de Danffe, 1107. fq.
Gregorius
paastaaer, nt Fadernes Fa
trubejii (Jo. Nie.') Nova & antiqva Luminis
ders Navn intet Menneste maae tillcgges, /.
borealis fpeflacula, 1. Z2l. 345. z6r.
»99
Frode, Konge i Danmark, tillader Tralle at bru» - - - - -hans AnslagomhedensteStederoghel
ges i Kriaen II. 303.
lige Ting til ChristeligBrug, 11.98.
Froijjardi Vidnesbyrd om Stykker, 1.246.257.
Groddeck (Gabr.) har skrevet om Byssekrud og
Stykker, 1. si6.
Gr-nlcrnderne kalde sig Mennesker stem for an
dre, II. i)}.
'
"
' hvorfor deres Sprog ey er forandret? 11.
Gaar-Sader, i Damnark, II. 275.
i?4Galde, densBestaffenhed i det sygeHorn-Qv«-,
- - - - kighed i deres Sader og Leve»Maade med
_ n 40$.
Indbyggerne t Canada, II. 135.
Gajjarut (Acbil.) hvad har hiulpet til Byffekru■
*
- have ey vidst at strive, II. 136.
detsHistorie? Lau ff.239.
• * - deres Tal gaae ey hoyere end til sex,11. 144,
uret forslaget <tfMunftero, I. 241.
Gaffendi (Petri) Obfervatioiter VM Nordlyset, - - - ere maaffee kommen af de samme Tartarer,
som Ungerne, li.'$r.
I.j54.f.
Gata» (Andr.) Vidnesbyrd om Stykker i de« Grønland beboet lange fsreiid Mand, II. 132.
- - - Vinland, en Deel deraf, il. i;z.
ClodianffeKrig, 1.189.
* - ; ( Galeaz.) om Stykker i Italien for den Clo« - - - Rode Erik mod Enden af det IX. Secuio
konnnen derhen, il. 132.L
dianste Krig, 1.291.
Gediminus, Hertug i Lithauen, ey studt meden - har varet beseiglct af de Norste i 400. Aar,
il. 133.134.
Ca on Kuale, 1.274.
(Belehrten Lexici F.y>, II. 257.
- der i Landet findes ingen Spor af det Island
ske, ibid.
Gematria, Jodernes , foragte- af fornuftige
Rabbiner, 11.48.
Grønlandske Sprog, derudi oversat og trykt de
» > * paadigtesS.Povel falskeligen, n. 48.
fire Evangelister, 11.129.
« - > see meere under Cabbala.
- . kommer ikke af det Islandske, 11.134.
Genebrardi ( Gilb.) Feil, 1.2 $8.
- - - ikke noget Ord begyndes med to Consonan
Genuesernes og Venetianernes Krig ved Chioza,
ter, il. 138.
/.294./W.
- om det har Oprindelse af noget Tartarist
Germain (Claude) Cit Fransk Chemicus, II, 6$«
Sprog? IL 134Gedeons Arukker, derom Rog. Baconis og Bla- - - dets besynderlige Egenstab, ibid. 136. fq.
fii vigeiierii Mceninger, i. xgo.
- - - tt megtt regulier, il. 13$.
Gi>rsum, hvad er ? /.208.
- - - gandste anderledes, end de Amerikanste,
Gudofredas Konge i Jylland, truer Kayser Carl
II. 136. item alle Europaiste Sprog, ib.
den Store med Krig, 1.125.
. - - dets Sammenligning med andre,». <53.f.
• - « har dygt Danvirke, 1. »26. a.
- - - Overeensstemmels med det Ungerste,ll.iZL^
Gætzias (Zachar.) rettes, IL 253.
I4I.1.143. f.
Gobory ( Jaq ) Forklaring over Sibylla morke
Grotius (Hago) Feil, t at eitere Servium, II. 41,
Tale, 11. 65.
hvorledes hand har forklaret det Apocal.
Goldaf (Meicb.) hvowit kand lides paa? 1.88. a.
Dyrs Tal? 11.75.
Gorm, Konge i Danmark, 1.117. 15t.
om Hand er overvundet af Henrico Au- - * - hvorledes har fortolket Arimann, il. 292. f.
cupe ? Z. 9g.
- -- forsvarer Longobardernes Udgang af SeanGrakiste Skolemesters, have latt deres Kunst
dinavien ined flette Argunlenter, il. 305.
med Tal i Bogstaver af 9Egy oterne, n.;g 40. Gundlmg (wc. Hier.) rettes, 11.2)8.261.
Grammalic, (SrjSnlanoske, Povl Egedes, il.
IJO.
Gustav

G

Register.
GvstavK iSoerrig,orerlader fine Skibe til K. Hartfackers hypothefis 0M Pesten, II. 388«
Hartungs (Jo.) Forklaring over Sibylla? marks
Christ.///.. ii.ua.
Tale, ii. 31. fq.
Gyldenstierne (Rnud) sendes til Norge, forat
Haug-oid, hvad er? 1.314.
handle med K. Christ.//.» n. izq.
Heer-pa»ke, dets latterlige Etymologie, IL ¡07.
Heggedor, hvad betyder l 1.144.
Heinemann (Lazar.) rettes, II. 255.
Heidvaderus {Nie.) forklarer de Ord Herremand
og2idel, II. 263. fq.
C«
H. Feñ, II. 258.
H sindes ficlden i Begyndelsen af AalieenffeOrd, Henricus Auceps, Konge i Tvdffland, om har over
vundet de Danske? i. 96. fq. 134. hvor de have
ll 2y8.
boet? 110.113.115.121.
Herstenes Adeleggelse, om ffadeliger end Horn- - - om hand har anlagt et Marggrevffab til
Qvsgets? II. 401.
Schlcsvig? 1.123.fq.
Hagen, Greve af Norge, I. 41.
Henricus Julius, Hertug til Brunsvig, 11.260.
- - - hvorledes er kommen af Dage? II 42Her i det Ord Herremand, betegner ikke en Her»
Haderslev, hvoraf har sit Navn? 1.61.
re, li 264. men enRngshñr, eller Rngs*
Hafneiag, hvad fordum har varret i Danmark?
stand, II. 265.
IL 276.
Here, for Herre, findes ikke i A.igel-Sachsiffe Bo»
Half- Edel, II. 282.
ger, 11.300.
Halley (Edmundi,) Anmerkning om Nordlyset,
Herfvestñd Gods, dermed begaves Lunds Kirke,
1.360
i. 204.
Hamborgste Lrkebispe > Seede, om har varet
stiftet indenfor Danmarks Riges Grendser? I. Heribantius, er ikke ¿omini bannus, II. 308.
H.rref«rd,et Krigs-Log, Leding, IL 289I}O.g.
. • - dtts Stiftelses Brev, om er rigtigt, 1.164. Herregaarve ¡ Danmark, naar de af Forleenitkger crc bievne arvelige? // 278 280.
- : er for flottet til Bremen, 1.177.
See mere under Erkebistop tilBremen. - - - i andre R ger vare de og feuda, 11.289.
Herremand, hvoraf det Ord kommer, »g dets For
Hañífii Uvidenhed, 11.252.
klaring, 11.263.308.287.307.
Hamiemanni Ijo Lud.) Vildfarelse, II. 254.
- harmttt at ffaffe med Herre, //.264.
Harald Bîastar-d, en stor Herre, I 142. >83- er altid en Adelsmand, uren Adelsmand ep
. - - kalder fig Kayser af Danmark, II -8Z.
Herremand, //. 265.
- - - om er den samme, som Kong Nuba? 1.
- hvordan stilles fra Bonde? //. 266.Ñ.
120. X.
- Isses ikke i dcu Nordffe Hirdstraa, //. 27s.
- - - i hans Ungdom underviist i den Christelige
- er af den sldgsml« Adels Levninger,// 274.
Religion, 1.155- ‘58- hans Pligter og Friheder, H. 275.276. fq.
* - - om hand igien bar forladt den? i. »512.
-- - overdrages med Krig af Ottone M. 1.134.1.
281.
- hansuieiliahrd og Besværinger, 11.278.1.
- - - hvilken hand tilfoyer merkelig Ska^e, 1.14 0.
. . - overvindes i et Feltslag af Ottone II , I.
var egentlig miles feudatariusj7.2ij.284 289.1.
- beteigncs i de Frankiske Love, /2.283.1.
144. fq.
- er ikke Hirdman,!!. /85.. . vmhandharannammetCronenafdeTydffe
- Etymologien er ikke nye,// 287.1.293.
KayM? i- 136.-88.
. er dtt samme, som åimannus fos Longobar»
- - - drives af hans Son ud af Riget, 1.147. r.
derne, //. 290 fq 298.3°7- - - i hvilket Aar hand er dod? 1.153 b.
- o -' Longobarderne have bragt dette Navn
Harald Haarderaade, regnerer i Norge, H.
med
sig af Danmark? //. 304.
323.
. hvorledes man har skrevet Ordet i gamle Da
Harald Haarfag«, hans Siegte-Register, n.
ge? 11.307.
321. p.
Harduini (Jol) Forklaring over Sibylla? merke Herrcstioid, skrives rettere Hcrstksld, //. 307.
(b)
Herre»
Tale, .U-34..

H.

Register.
Herrestand, hvad var fordum i Danmark/ n.
264. f.
Herreverk,hvad er? H. Zoz.
Hertugerne i Slesvig hadede baade det Danske
Herredomme og Sprog, 1.70. fqq.
Hickes (Geo.) Anmerkning om Bondonibus,11.208Hirdman, hvad var i Norge? II. 235.
Hiredman, Cl' ikke Herimamius, II. 301.
Hiftoria Scholaftica, II. 21.
Historie, den lierdes Vanstelighed og Feil, II.
2ZI. iqq.
Historie-Skriveres Arbeide hvad Umage, Fli'id
og Forsigtighed udfordrer, 1.49. k. 52. i 213. f.
- - - deres Mamgde stadfeester ikke en uvis Sag,
il. 304. fq.
Historisk Troverrdighed, hvad dertil udfordres?
1.99Holland, Grevffabet, stiftet til at modstaae de
Danske, i-106. fq.
- - - derudi et Distrikt, endnu kaldet Dannemark,
1.109. fq.
Holstenerne paabyrde Slesvigerne deres Sprog,
i. 71.
Holstenske Grevers Magt i Danmark, i K-Valdemariv. Tiid, i. 303.
Holstenfte Hertuger, om kunde kaldes Arvinger til
Norge? ii-355-fq. 557- 559- u_Homerus, hos ham soges Vers aflige Tal, IL 43.
Hondius (jod.') stadstvster, at rn Jydsk Munk har
opfundet Stykker, 1.248Hoppe-Melk, 11.397.
Horn, i Steden for Kirke-Klokker, 11.166.
Hospital-Ridderne, om have bragt Soe-Retten
fra Rhodus ti! Norden? il. 257.
Hovedpande - Been af usivdvanlig Dannelse,
1.310.
H<-ye, opkastede, tiene til Begravelses-Steder,
1.315.
Huetius (P. Dan.) opliustt Leonidæ Kunst Mkd
Tal i Bogstaver, li. 44.
forsvarer Democritum Chemicum, II, 56.
Hughtus, Konge i Skotland, 11.259.
Hustruer forbydes Pmsterne, 1199.
Hvitfeld (Ar.) bersmmes, 1.32.
- - - Anseelse og Troværdighed, 1.205.
- - - rettes, i. 210.
- - -har ofte haft Mangel paa Efterretninger,
i. 254.
- - - af hans eene Bog ere giorte 4«dssillige
Skrifter, it 257.

- - - har manglet Optegnelser og Documenter i
K-Valdemar iv. Historie, 1.300.
- - - forklarer Ordet Herremand, 11.263.
- - - har skrevet rettelig om Herregaarde, 11.277Hungarer, af hvilke Tartarer ere komne, II. 151.
Hmrzartste Sprog, hvori kommer overecns Mkd
det Grsnlandske, 11.133. f. 141. f. 143. f.
Hyde (Thom.) Fcyl, II. 256. 260.
Hyperborei, hvoraf kaldes? IL 31O.
Hyreman, fwab bemerker hos Angel « Saxerne
ii. 301.

I

i er aldrig Confonans hos Gråkerne, II 29.

- - - hvad Tal det har bcteignet hos de gamle,
itcmnyere? 11.73.
Jacobs (Gd.) ey lykkelig i at forklare det Ord
Shrived, 11. 89.

Icrgerspriis, Slot i Si-rland, L 307.
Jerusalem, Pillegrims-Gang derhen, I.201.
"Jette-Gtue, hvad er? 1.311.
iLLOîL, hvor stor Tal det befatter? 11. 41.
Ignis Gracus, C li gammel Invention, 1.277.
incorporation, hvad betyder? 11.360.
Inde, hvad det bemcrker i Danske Love? 11.272.
Inde - Bonde, hvad flags Bonde i Danmark?
11.272.
Indeste-Mand, ey samme, som Inde - Bonde,
11- 273.
Indianernes Invention, liig igni Græco, 1.277.
Inftammation j QvL'g - Sygen, H. 404. 415.
416.417.
ingulphi, en Engelsk Skribentes Slegt, 1.36.
- - - hans Mismgning i K. CanutiM. Romerske
ReiftsAar, I.37. fq.
- - - mistñnkt for Opffriften paa K. Canuti M.
Brev, 1.48.
- - - beskyldes af Hichesfor Uredelighed, 1.49.
Inftcription, opdigtet, kand have noget sandt, 1.63.
Insecter i Luften paakorc Dyr og Geverter For-i
dervelsc, 11.3x8.390. 408.409.

- - - hvorledes de giore Skade? ibid.
- - . ved hvad Middel de kunde udwddes ? 11.419.
Joannes Antiochenus vidner Dill Chemiske Skrif
ters Opbrrrndelse af Diocletiano, 11.59.
- - - /c/âtori, Skriftemaals Ordinanz, 11.103.
Ilderne ville paabyrde de Hell. Skribenters deres
Athbafch, II. 39.

- - - 6>Eå,,forkaste de fornuftige iblant dem,
u. 47*

Register.
Ildernes Amuleta, I. 78.
- > < Englernes Navne hos dem, /.79f f - Metatron, I. 84.
S. Cabbala,
S.irenai falsse Beretninger af S. Johannis Di-

sciplers Mund, 11.49.
Island, om det er eu Part afNorge? 11.262.
-- - er cy bleven beboet, forend i det niende See.
II. IJ2.
• < af.dets Sprog er intet tilovers i det Gronlaudsse, il. i?4.
- - hvad Liighed Sproget har med det Danffe ?
li. 126.
Islandske Skribenter,folge oftedeEngelste,!.;;.
> ere ikke altid noyreignende i Chronologien,1.39.
Ord aflige Ta! hos Gråkerne, 11.43. fq.
junius (franc.) paadigter sin Sostcr-Son if.Vosfio en firrdeies E'ymologie ti! Arfenicuin,!! 84.
- - « forklarer det Ord Thrive, 11. 100.
- , < hans Mening liadfirstes, 11.102.
Ivdske Lovs Steder, om det Ord Herremand,

Rirke-Fàe, Elstere af Cabbalististe Indfald/
il. ;o. 40.

Rlskker-Vnsdagh, H. 162.
Rlskkerne opbindes i Dimmel # Ugen, IL 159.
1(0.
» » > forssrckke Dievlene og Troldkoner, H- i6l
- 1 - hvorfor boves i Dimmel Ugen ? IL 163.
Rlssterets Fader, kaldes Abbeden, L 200.
Rnuds Brodre i Odense, gives Frihed, atvelge
en Bissop ,1 201.
Rn„v, Biskop i Diborg, hvorledes fortolker det
. Ord Herremand ? I1-26;. 285- tg.
- - den Danfle Prinz Magni Son, tragt-r efter
Danmarkes Rige, 11.198. hans Brev til KayConradum 111.II. 2.OO-

Lernes Misbyrd i Qvivg.< Sygen, II. 404
413.
Ronger kaldtes de, som commrnderede Fribyt
tere, L121. t).
Rangernes Salving, see S.
Rorsets Tegnantoge de, som reiste til Jerusa
lem, 1.201II. 274. f.
- - - trcdicBogs forste 8. Capitler ere afstaffede, Krantzius (Alb ') S. Crantzius.
Rr^nike, gamle Holsteenske, urigtig, I. 302.
il. 281.
Inland, om af Kay s. Henrico Auctipe er indla Lrud, hvorfor saaledes kaldes paa Danst, I. 297.
< ! bvo forst har sat i Miner? /. 2;?.
get , 1.103.
Rulles« Lser, om ere fri for Pesten? 11.389.

K.

L.

Ralf (Erland) hans Forhold, I. jco, 303.
, « latterlig Forklaring paa hans Nafn, ichro- Lcerdes Historie, S- Historie.
L-rge Lñppenudidet dode Hornqvarg, 11.405,
nico Hollar. 1.302.
415.
Ralk eller stcenagtig Vivsen iGaldc-Gangcne, H.
Latnbecius (Pet.) har fremfort et Sted af Demo416.
criti MSS. Chemicis , II. 59.
Karalek, kaldes en indfod Grönländer, li.igz.
Rar - wocke, hvoraf deniaaledeS kaldes?ii-i<5; Landbos, hvad for et flags Bonder ? li. 272.
Rayscre, gives gemecnlig Fortrin for Konger, I. Landnama, hvad det er ? II. 2>5.
- - - dette Ords Uvidenhed, hvem har bedraget?
162. fq.
ibid.
» - - - meere findes under Ledske Rige.
Lapidifica vis, IL 416.
Kempii (Cornel.) Fabler, 1.2ZO.
Lapis pbiiofi. S. Chemie.
Ricrmpe-Beene, fem foregives, I. ;«9R>sd, af det i den smitsomme Sygdom dode Latinismi t (Il gammelD«Ilst Dibèl-Verlîon, IL
16.
Qvivs, hvorfor det med Salt ey kand forvgres,
Latinske Ord om geistl. Ting i det Engelffe
n. 411.417. bvo.vik det er farligt? 11.418Kreherí (Athan.) Forkuelse, VM Lyss.klUdets
Sprog, IL 99> t • i i det Cambiaste Sprog, ibid.
Opfindere, i-23z.fqs i » i $ Forklaring over Sibyl. morkeTale, II. Love, Danste i Hcrtngdommet Slesvig, 1.6fr
34. andre lhans Feil, 11.^64.
68.
Kirchii (Gothofr.) Obfervation 0M Nordlyset, I. Leibnitii (G. G.) Oedipus Chymicus UNdersoges,
IL 2J, 84,
Z28- f- ?3Ó.
(b) 2
Lab»
Rirl'ens Fader, kaldes Bistopen, I. /99'

Register.
Leibnitii (G.G.) hans Modeftie pg andre Dyder, L«»ds Kirke,begavet afErke-Bifl- Adzer.i.zoj.
11.25.
» • Erke-Bkffopdsmme,er denBremischeErke Bi-

i- - - - - Dristighed i at reformere Sikyllee Text,
11.7 t. fy,

............ Forseelse i GrakisseTal, 11.72.
Forsvar mod J. a, Fabricii Mistanke,

stop en Lom i Oyet,/ -<rs.
Lybekker»e,have A. lz6o.haftByffckrud,/.Lr-.
-, - - overvindksA.iz6t.afdeDanffeti!Vands,
i- y?.

- - - - fore Krig imod deDanffei Faveur af K.
----- Vidnesbyrd om Arfenici Demerkning
Christ, h, 11.123.
Jjpå Chemicos, II. 8/.
Lycophron, en Kunstner i ßt givre Anagrammata,
----- Forklaring.paa det Ord a riman bifal
11-39.
des, 11. Ly;.
Lycoftbenis ( Conr.) BetñMkiNNg 0M Lust SiUNkk,
Leif, har forst opfundet Grönland, IL 133.
I. 320.
Leo Svavius Solitarius, hvo betl)des ved dette Lysene stakkes i Kirkerne t Dimmel-Uge«,11.167.
Navn? II. 6$.
Lettres ferieufes ¿Z badines, tage feil, II. 261.
àSà(^>.)bejkyIdes ubilli'gen afBenedictinerne,
Lexici eruditor. Feyi, II. 257.
som have udgivet diiCangeGloflarium,II.z<<?.
Lexicon (Grønlandsk) PovelEgedes, II. 130.
en Hungarerpaa Hungariff,//.-;?.
Libentius, Erk. biskop, recommenderer K-Sven- Magyar
Maginus (fo. Ant.) tilskriver Jyderne StykkerneOtto de Chnstnes Tarv . I. i$-i.
Opfinding,/.-^.
Libs (pee.) holdes for Stykkernes Opfindere, 1.
Magnus, Printz af Danmark, overvinder Grev
2Z4.
Adolph af Holsten i et Feldsiag, //.186.
Liebknecht C5o. Ge.) Obfervation om Nordly
- - om hand har ydmyget fig for Kayser Lothario?
set, I.331.342.
II. i ge. 185.
Littera formata, de gñlllle Biskopers, U. 44.
- - erklcrres for de Venders Konge paa Rigsdage«
------ pacificas &c. ll.jog,
tilHalbersiad,//.i9z.
............. absolutoria, gaves fravlvrende, li.m.
- , dr<rbcr Hertug Knud, 1.20$.
fLivinfy Canuti dd.Hos..Prast,/. 43.
Loccenius (Jo.) oplinscrikke reí Klokkernes Opbl'n- - > Sm-k,med hvad Ret er bleven Konge i Sverrig? 11.3 24.
delseiDimmel-Uge», IL 159. 166\
Löscher (Val. Ern.) rettes og corrigeris, II.25;, , - > kiober Skaane/Z/zr;.
Lombarda, brugt fot bombarda, hvorfor? I. 260. ' « - forjages af Riget af K. Albert,og doer i Land
le Longii Bibliotheca S. roses, 11. i. künd fvrsgts,, flygtighed, 11.31$.
• ibid. r.
I Mayer (Michael) regner Byflekmdet til vera
- . - har intet om Dansse BibelOvcrsttelscr fer | inventa Germaniæ/1.2 gj,
11.7V

M

Reformatione», ibid.

- - - - - hñNs Chemijke Lnr§n;e 0HÎ Mare & Fce-

lnina, II. 79.
Longobarderne havde nesten samme Sår og
Love, som de Danske og Sachser, 11. 289 304. Majoins (Szrø.)en fluderagtig Skribent,der har forfort andre,/.24;.
fy. 306.
Marran, Obfervationer 0!N Nordlyset, /.;82. fyq.
havde Arimannos,/1.2)0./7.30^.
............ brugte undertiden Trå i Krigen, 11.303- Malermi (Nie.') Bibelens Italienske Oversettelse,
har meget af Hiftoria Scholaft.II 2 ’.
----- ere ikke Dansse, cy heller udgangne af
Malleolus (Felixj har narvnt Berthold Schwartz,
Scandinavie» i det IV. See 11 304. ff.
I. 22Ó»
.
- have talt Tydff. ikke Danst, H.
Lotharius II. Kayser, en ypperlig Herre, n.tss.f. ------ hans heele Beretning om ByffekrudetS
Opfinding,/2-26.^.
........... har giort et Tog til Dantnark,//. 178.
............ om den Konge!. Priuj Magnus har yd ------ uaar hand har skrevet? 1.228.
Malmeshurienjis ( IFüb.fßiib fare! se, l-43-f.
myget sig for ham,//. 180.
- hvad Ret band har bekommet over Dan Mand i det Ord Herremand, hvad det betyder?
li. 26$.
mark ved denne Underkastelse? 11.182.195.
Many
Luitfrandusrft ingen upñttiist Skribent,!,99-

Register.
Mand, kaldtes ikke en Tr«l,H.;oi.
Mand og Tiener/ hvosaaledes kaldtes afKon-1
gttt? II.285.
Mandare, bemerker undertiden at forkynde,give tilkiende, il. 295Marggrevstabcr, hvad fordum har vveret? I
129 f.
- - - - om de præcife har vcvret anlagt imod over
vundne Folk?!. i;o.
Marefii (Sam.) skarpe Censur om Grotii Forkla
ring over Dyrets Tali Aabenb.11.75.
Margarete,Dronning,har fochiulpethendesSon
tilden Dan!ke Crone, 11.^7. fy.
> » » ester hans Dod bliver hun selv Dronning,
II. Z27. 333.
♦ - . ffrev sig Dronning til Svem'g forend hun
overvandt Albert i Krigen, 11. 330.
- - - omhun ved en Dal-Ret er bleven Dronning
i Danmark ? n. ;;r. fq. og Norge, 336.
- - - med hvad Ret hun er bleven Dronning i
Sverrig? il 3î7-fq.
i » i overvinder Albert i Krigen, og noder ham til
at frasige sig Riget, u. 338.
« - - Stifter Unionen til Calmar, II. 541.
♦ - - gior Eric af Pommern til Konge i Norge, II.
340. Sverrig, ibid, og Danmark, ibid.
- - - om hun har vmet for haard imod de Sven
ske? li. 342. l.
Mariana {jo.} Vildfarelse i Henseende til det Ord,

- - - hvoraf det kaldes? »bid.
Meurfius (jo.}, Beteenkning om hans Danffe Hl,
storre, li. 220.
Michelsen (Hans) Borgemester i Walmoe, over«
setter det Nye Test, paa Danst, 1.3.
Middel, præfervative og curative imod OvikgSygen, 11.419.
âà, paa Dansk Riddere, naar de forst i Dan
mark ere creerede ? II. 279.
• » - literati og legales, II. 286.

<= - > gemcene, hvorledes de bleve kaldne? II. 279.
Milten i dct syge Hsrnqvara, II. 404.
- dens Forretning og Skrobelighed, 11.415.
MMal forvendte Etymologie til det Ord Scrifan,
il 90.
Moller (Jo.) berommes, 1.249.'
Montfaucon (Bernh.} dadler »billig Scaligertim,
II. 7 L
Moreau (Pier.} Mcening om Sibyll« msrke Ta

le, 11.32.

Morers (Lud.} Vildfarelse, II. 257.

Morhof» (Dan. Ge.) Meeningom Byssekrudets
Opfindere, i. 250.
• 1 • bans alt for store Hoyagtning for Chemicis
ogGnldmagere, 11.66.
Mosts Bagers Danske Oversættelse, ved Hans
Tausen, 1.4. fqq.
» • - dens Editioner, i. 6. f.
- - - hvad ellers derved er merkvandigt, 1.10,24.
Lombarda, J.2ÓO. fq
Moulins(Guyart des)fyn blandet af denScholastiste
Martianus Cappella, {¡«i erfaren Udi ntyfterlis,
Historie i hans Franste Ovcrsettelse af Biblen,
il. 21.
II. 41.
MauÿertuiS) om Nord Lyset i den Stad Over-1 Munk, hvor vidt dette Navn har forledet de, der ey
hove vidst dets Betydning, 11.260.
Torna, i. 367.
Medhustruer,forbydes deGeistlige at have I.-9?. Munke Skrift, ansees forRuffist, II. 252.
Mrdicameitttr mod Qvivg- Sygen, saavel til Munkene i Hertngdommet Slesvig, 1.64.
Mundani (Theod.} Vidnesbyrd om PhilofophoPréservation, som Eur, 11.419.
rum Mercurio, 11.80.
Melk af Hopper, II. 397.
Menage (Gil.) frtibft’ Villanii Vidnesbyrd 0M Munfterus Seb.} h»r ikke forst frembragt Berthold
dombirdis i Tvivl, I 258.
SchwartzesNavn? 1.239.
s t > hans Diñionarium etymologicum er Roes • - » har ey ret refereret Gaffari Ord, II. 241.
• • - (l’(I) accurat, ibid,
Vñrd, II. 86.
Mesero (Frid. Christof.) Anmerkm'nger oin Muratoritss (Lud. Ant.} betegner ey rigtig Petrarchæ de rented, utr. fort. Bogers Alder, 1.267.
Nordlyset, i. 368. fq.
Mercurii Kraft i Qvaegsygen, II. 4’9» » > hvoraf hand er bleven forfort? ib. fq. 272.
Mercurius vulgi og Mercurius Philojopborum, « - • hvad hand har obferveret om Stykkernes
hvorledes differere? II.79.fq.
o g Byssekrudets Alder? 1.293. f.
Mejjenius (jo.} skriver oste ud efter Hvitfeld, 1.33. *< • • har skrevet meget vel om Arimannis og HeriMetallers Fordccling imellem Planeterne, har ey ' mamiis, 11.290. if 29? f.
altid vmet den samme font mi, 11.69.fq.
, - - corrigerer Fontanini MuiNg, 1. ibid.
Metatron, hvad Joderne forstaae dermed ? z-84-h >
(b) z
«--feyler

Register.
• * - f'çlcr i Dl'bctê Arimanni Etymologie,//.296. f » »noteres, 1.105, k.
Mufeum, hvad Jrring dette Ords Uvidenhed har i giert/ //. 154.
>
Muffchenbroeck (Petr.) Beskrivelse 0g ANMkkk« ning VIN Nordlyset, /. 362.
'
tNfne,knJsdist»LabbMstifl/ forklaret, /.77-86. »

- - af adffikli'ge, A. 1716. nesten over heele Eu
ropa, i. 331-340.
- » observeret iTydssland 1721., 1.340-344.
» - i Italien, 1. 345 fqq.
- - i Portugal og Spanien, 1.353.
- - i Frankrige, 1.353. sqq.
- - i Engeland og Holland, L 358. fqq.
» - i Lapmark og Rusland, à. i. 363. sqq.
1 •• i Grönland, I. 371. fqq.
t < < dets phænomena svttiine Tider storre, som
Nannii (Petr,') Feil i detGreekisse tusinde Tal, 11.7t.
me Tider mindre,1-394.1-3.
Nauclerus? ey ret forsmået af Maj olo, ug de Ham
plormarnd, hvilke Folk med dette Navn af Skri
folge, i. 24'.
benterne beteignes? II. 309.312.
’ * ' taler ikke om bombardis, men Tribockis, - 1 - have veeret Fribyttere til Soes,1.104.11.309.
Muurbreekkcre, ibid.
« - - fordumhengivne til Polygamie, li. 317. k.
Naudé (Gabr,) |Tv¡VCV tib eftCt Befoldinn og farer - - « deres Bcroimnelse,il. 314.8.
Vild med ham, i. 242.
i Norregani, de famine som Norske, n. 310, b.
- - - har sagt, men ey brviist, at bombarda: vare t-Jorffe, om de samme, som Obotriti ? 1.100. h.
«ridere tnb Byssekrnbek, 1.245.
- - - havcfordum hastOverhaand over de Danske,
• ! * beraabcrstg forgievespaa Ægid.Columnam,
il. g 19.111.
ib. og hvoraf hand Har tabet sig forlede ? 1.246. » - - cre overvundne af de Dansse, ibid. n.
Navicularii hos Romerne, li. 277. f.
6 - - eredemffatffylbige,11.32i.
Navne, Stadernes/ vidne om Landets gamle - - » omde eregiorte feige? 11.317.L
Sprog, l. 58.
- - - eller paa andre Mander ilde medhandles af
Nederlñnvcr, regnes falffelig iblaut de Dansse,
de Dansse? 11.367. z. 369. a. 370. b,
11.261.
‘ AbelHar lige Friheds med dcnDausse,ll.Z70.
Nepos kaldes Brodcr-og Syster-Barn, 1.210.
- « deres Tretter indstevnes for hoyejie Ret i Dan
Nervi, indeholder de snbtileste Vadsser, og deres
mark, 11.371.
Forretninger i Legemet, II. 415.
• - - om de 1536. have tabt deres Ret ved KongeN'ding, hpsdcr? 1.203.
Vallet? ». 361.370.
Niels, K. i Danmark, om hand har »mderkasict sig • ‘ - om de st-rndig have holdt ben CalniarsseForKaos. Lothario? ll. 18).
eeningr 11.353.359.
Nili Cabbalistisse og mystisse Forklaring, II. 40. - - - rebellere imod K. Hans, II.354.
Nobilis og Libertus, bvoricbvé differerer ? II. 274. - - - ligeledes imod K. Christian Hi., II.364.
Nordaggcr, de samme lom Normcend, II. 310.a, ‘ ' cm de i ben Henseende kunde kaldes rebclliffe
Nordaibingten, det som till kaldes Holstern,
iMvd bcvc6Confcedererte, de Dansse?II.z65.r.
1 .31!. d.
Norske l.rroc Historie, renset fra Fremmedes Ir
-. • bCl’Oltt tlldbCf GeogrephusRavennas,II.3i2.f.
ringer, II. 251. fqq.
tTotblys, 1.317.
Norske Historie, ry altid accurat, 1.38. tager feti
» > - dets adssillige Navne iblant de Nordisse,
t K. Canuti M. Renes Aar til Rom, 1.32.
Folk, ibid.
North udi, Nortiendi, hvilke saaledes ere kaldte ? II.
- - - har vceeet fordum bekiendt i Grönland, Is«
31I. d.
land og Norge, ibid.
Norvefa, Norwegen, Norrige, hvoraf dette
• - » Erêrnes Meninger om samme, i. »i8.
Navn har sin Udspring? 11.310. a. b.
> i « Livii Bctamkmng derom, ibid.
« - - om dcttc Riges Konger h ar forbarn stauet un
• i - de ayeres Amnerkainger over samme, L320der de Tybsse Kayscre? 1.102.
388.
’ ¿ ’-&ar î samle Dage varet deelt i mange smaa
» - - betragtet af Ole Romer, 1.325.
R-ger, II. 320.
• > « afG. Kirch og C.M. Seidel, 1.325.325.^4 • ' - naar det har begyndt at v«rre ctVal-Riae?
- > « afChr.Wvlf, I.330.
II. 330. b,
- - - af G. Liebknecht, i. 331/342.
---har

9?.

Register.
-, » har i gejstlige Ting i de «ldreTider.staaet un I - - Hvorledes de besmitteog stadeHorngvaegetstn.
I 410.411. r
der Erkebispen i Hamborg, 1.164.
- • - om det nu omstunder er en Provinz af Dan- I - « hvorledes de kundeudroddes? 11.419/7.
markcsRige?n. 317.fq. 360. Fq. j6g. fq. 373. i--i Galdegangen, hos det syge Hornqvceg, ir.
- - Herredage,holdne i Norge eft« 21.^56.11369.
405. 4x7.
- - - om Island er en Deel deraf? li. 262.
OsterstMs (iLhrist.) Dansse Oloñsrium jurid,
» i i Arving til Norge, see Arving.
engod Bog,men har sine F-yl, II. 87.
Numeralia vocabula hos Europæerne, hvoraf de C> - - - - Fortolkning over detOrd Herremand, li.
263.
re komne? 11.144.
Numerus dualis i det Gronl-Sprog,11.147.
• « « « Tanke om Stvreshavne, ll.276.
Oåcs/Biffoy t Ribe, Son og Sonne-Son, I.
199.
(vbodriter,om have verret Norsse? 1.100.6.
Ottenshvlle-Broe I 209.
Oddur,Munk,Auctor trlK.OlafTr-Lgiasous Hi Octo M. Kuys. om Hand Har fort Kriig med de
storie,11.2L0.
Dansse? 1.134.
Odel, dette Ord ey i Brug hos Dansse, men hos - - - hvad Aar Krigen er fort?l.i;9.k.Krigens Ud
Norsse, 11.267.
fald,1.140/7.
Odin, dyrkedes som en Gud af de Nordisse Folk, - - - om den Christi. Religion ved ham er indfort i
1.149.
Danmark? L156. ogBispe-Stole stiftet?!. 135.1.
Oeconomiae Anmerkmnger af Qv<eg-Sygen,
161.
nyttige og nodvendige,ii.3y5
'•1 1 hans til de Dansse Kirkers Faveur udgivne
Olñfsen (Gudmund) har udsat Snorro SturleBrevunderfoges/l.iüi.
fons Historie paa Svenss, 11.255.
- ' - OdenseBye har ey Navn afham, l. 136-/7.
Olaus V. med hvad Ret hand er bleven Konge i
ey heller Otteniund,l.i47.
Danmarkiii.325 /77.
i - > har kasted sit Spyd i Soen, 1.150/
kalder sig Arving til Sverrig, n. 528.
're? 11'2
har villet forlede Dronning Thy... - - Sanctus, K.i Norge,bersmmes, Ii.)22.r.
- - - - - har bestiet sit Ferderneland fra de Dan Otto il. med hvad Lykke Hand har fort Krig med de
sses Herredomme,ibici,
Danske? 1.143/7Olaus Tr^-ggvi'nftin K. i Norge, hielper Kayser - - . om hand har givet Kirkerne i Danmark
Otto 11. at forstyrre Dannevirke, 1.145.
Privilegier? 1., 67./:
------ bliver i Slaget imod de Dansse og Otto in. 2Uyf. om Hand har haft Fryde med de
Svensse,11.322.
Danste?l.:§o.
OlufSkotkonnung, K-iSverrig,VM hand alle Otto Rrumpeu,en DanstGeneral,bliver i et Fcldne harbesiddetKongeriget Norge: 11.5224.
flag.ll.r-8.
Olvmpiodorus Chemicus, naar hand har levet? Ov hos Grcrkerne, er aldrig en Consonant,11.29/
t 11.60./.
Overssertclfe,Bibelens, paa Danss-H. 1.
------ er den samme som Hiftoneus, ibid.
------ holdes for Original eller Hoved- Svroa,
- - - - - hvorledes hand forklarer Sibylle merke
7/253.
Tale? li. 59.
Ovula, Jnsccternes, 17.40g./7.
, - - - - vidner om,at alle Chymisse Beger ere opbrerndte df Diocletiano,ibid.
- - - - - - er ingen betydelig Skribent,ii.6o.
Opfopaus (S>.) dadler Brentii Forklaring over Si- Pantaleon'. Henri) en »tilforladelig Skribent,7.rrSi
byllæ merke Tale,il ;r.
Paracelfus (Theopbr.) allegeres og falsselig bcssvlOrd, som i Danmark cre soråde, ere i Brug i
dcs af Kirchero,II.64.
Hertugdommet Slesvig,1.75.
Paternofler, et Sted nær ved Jerusalem,7.201.
, - som have nogen Lighed med Grenlandss, 11.153. S. Paulus, om hand har reeommenderetSibyll«
Origet Maud,hvo saaledes kaldes? II.273.
Prophet« r? 11.50.
Orme i Luften paafore ey allene Dyrene, men og Pauli Diaconi Fortâlse om Longobardernes Ud
Gevexternr Skade,11.40s.
gang

O-
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gang af Scandinavie fortiener ingen Bifald, "- - • undertiden var dtt nodvendia,at givebePoe11.304.
nitercnde den skriftlig, n. iog. il".
Paullini (_Cbr.Fr.} Vildfarelse,om Stykker i Thü Peenitentiaies nbri hvoraf de have deres Oprin
ringen, i ¿62.
delse ‘111.94.ff.
Pedersen (Christ.) udgiver det Nye Test, paa - < - bleve ffiulte for Leigfolk, 11.106.
Dansk, 13.6.
- - - Skristefeederne havde dem altid ved Haan
Penz (Ukic) fryser ihiel, II. 124.
den, il 107.
permgffioib C3o.) oreråetter og udgiver Snorro poete,Navn , er givet den, som lagde sig efter
Sturl> sous Kronike, U 25;.
Guldmager Kunsten, 11.60.
pé« soree,i det Kiv. see. bens Oprindelse, 11. Pontanas (Jo. if.) roser og folger de gamle Engkllarnder, 1.32.
« • > adssillige flags 11.388.
- - - har vexlct Breve med Canzeler Christian
fi f i Hartsoekers hypothefis om Pesten,ibi-l.
Friis, i. 240.
* » ' om den bor tilskrives Jnsecternéid.
- - - af hvem hand har erfaret, at Stykker ere
Pitrarcha (Franc.) Vidnesbyrd 0MStykker.!.
brugte i de Danffe Farvande Aar i?54-l240.
265./?.
poppo, de Dansses Apostel, hvo hand har vanet?
* *’ „samme Vidnesbyrd er allerede tilforn af ad1.157 g.
stllllge «teret,I.266.
- - » hans Egenskaber, i. rc/.
-- - naar hans Boger cle remediis utriusqve ior- < - - hvad man ssal troe om hans Mirakler ? li. l<5a.
tun«ereskrevne?i.266./r7o. 272/
, • - i hvilket Aar hand er dod ? i- -^8. h.
t - - samme Bogers Editioner, og Anmerkninger Pofulatusf)u\x\ dette Ord har bedraget? 11.260.
beto»«,1.267./.
Prapofaiones fette« hos Groånderne bag efter
Suffira, II. 146.
Petri (Cuneras) Bissop tn Leuwardru, regnes fal»
Praferoative og curative Middel imod Qvrg Sy
ssellgcn iblant de Dansse L.rrde,ll.2üi.
- - ; CSuffridï) Fabler,Udgives fer sandfeerdige Hi
gen, II- 419.
stoner,I. reo.
prcrsterne forbydes at have Hustruer og Mcd-HU'
Petrus, R i Danmark, er den samme som Sveno,
situer, 1.199.
11.198.
prikker i Milten af det Hornqmg, som har veeret
bcfa'ngt afden smitsomme Sygdom, 11.404.
- - - med hvad Ret hand har kundet underkaste sig
FridericoBarbaroflæHlti ,6•[([.
Pronomina, Grsnlandsse, IL >44.
Peyrere (If. la) Beretning Oilt Nordlyset, 1.380. propheter bleve Chemici fordum kaldet, HAo.
pfcsetngers (Jo. Fried.) vildfarende Meening Proffer Aqvitanicusfindes ikke sklv St have talt 0M
oinStykkernes ogByssekrudetS Opfindere, 1.237. Longobardernes Udgang afScaudinavlen, //.304.
ptllegrtms Resse til Jerusalem, l. 201.
psalmer,Davids,fmdanssetafkr.vvormordo,/.4.
planeternes oz Metallernes Sammenligning, Pyrale, hvad Sted det er i Klosteret? IL 114.
hvor gammel den er 111.69 fq.
» - - Overeenstemmelsr mcd Englerne hos Joder
Qvrg Solv,har forledet mnngeChymicos.lljg,/;
ne, 1.79«
pligt og Bod som blev de Pocnkterende paalagt, <Lv!rgSpgen,dcns Historie, 11.378.388/7.
blev givet dem ssriftlig, II. 90.
- - - hvor nsdoendig det er at brcende det der afdode Qvarg,11.423.
poentterend« maatte bringe Beviis tilbage fra
- - - hvorledes kano gisres taalcliger?H.395.
Poemtentiariotil deres Pmster-1! no.
* - - naar de for strengt bleve medhandlede af poeni- - det syge Qvñgs Milt forandret, 11.404.
tentiano,ginge de kilRom,at ssge Lindring,II.III. - -. hvorfor Saltet cy kand bide paa dets Kiod, II.
411.417.
- - - var ey tilladt, at reise andensteds hen, 11.108.
pozntte^, hvorfor kaldes Skrift og Skrifte - - - om det er farligt ak rede de deraf angrcbnes
maal hos os? II. 87. fqq.
Kiod? 11.418.
'
blev^ givet de Skriftende ssriftlig, 11.90 93. - omssadeliqcr end H.rste« Sygdom? 11.40 r.
---- Præfervative og Curative Midler der lUîvd,//.
* ' rn
)tx ear at g kore, naar man havde glemt
384- 419/7Psenileujes Maaden? 11 io;.
- - - dens s«rdelcsEgenssabogForssiel,11.379.388-
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.--dens smitsomme Wrtfrjgo.røg.
om be« bor tilskrives Jns:eter?Il.z8S/-.
---- dens abfîflltiJt'SymptGmataUl.j3739i./ÿ.
---- udvortes Symptomata og Tstfñlde,11.405.
---item indvortes,il.404.
- besé Cur ved Medieamenter uvis,l!?84.;85./y.
- - Forssiel imellem denne sg andre Pest-Syger/
sar den t det xiv. Seculo. 11.388.49.

R.

Rabbinernes oprigtige Meenilkg om Gematria,
II. 47Ramus (Petr.) har lidet bekymret sig om Historien,
I. 242.
Ranconeti (Aimari) Fortientster i Henseende til
boglige Kunster, II. 62.64.
• « hans Chemiffe Forklaring overSibylla morke
Tale,li. 24.1 ú2.f.
« • storeJrriuqi samme Forklaring, II. 6;. tg.
deRedufiis (Andt ) Vidnesbyrd om Stykkernes
Brug i Italien, L ,89. fqRegulam dare., d t. at paalegge Bod, II. 95.
Relandi (Adr.) Difp. de lingvis Americanis, roses,
II. IJ2.
Refenias (Petr.Jo.) har Udgivet Eddam, II. 254.
Reyheri (Sam.') Meening omGibmorkeTale,11.66.
Rbovicrncs Sse-R«t,om er fommen til Visbye?
11.256.
Riccias (Cbr. Gottl.) deriverer falskelig Ariniannum af Arma og Marr, II. 297.
Ricolfi, Bistopens til Oder.se Son, 1.199.
Riddere, naar forst ere creercde i Dann, , 11.279,
Riddermcrndsmcend, hvilke vare? II. 279.
Rite, Reizan, Rizan, for fcribere, at strive, II. 96.
Rimers (Oir.) Beskrivelse om Nordlyset, 1.525.
R»n« Sreene i Hertugdommet Slesvig, 1,62.
Russerne kaldes og Normand, II ju.d.
Rustiste Logstaver, II. 252.
' « Sprog, er en Dialea af det Sclavoniste, ibid.
Rynebiergo Feldflag, I 203.

S.

S for et Sex-Tal, II. 75. fq.
Gale, hvorfor ey fand confervere Ki'odet af delaf
Sygdom dode QvLg.il. 411.417.
Salmonei Ild og Torden, 1.278.
Salving, Kongerne-, hvoraf den har sin Oprinde!'
(t? 11372.
Saracenerne have vidst en Kunst at kaste Ild af
Mortere, fsrend Europertrne, 1.277.
Saxerne, om K . Svend i Danmark billig har lagt
sig ester deres Så? H.2i8.b.
» < og Longobarderne have haft det samme flags
Love at rette sig ester,som de gamleDansse,11.288
- - imod dem er tn Anonymus alt for umild,11.259.

Sårernes Fortientster imod Engeland, ibid.
Saxo Gammaticus, lykkelig i flt fingere og Udstaffe
re en Sag, i. ji. fq. om hand har met be
Lydste ugunstig ? i. 95. Betevnkning om hans
DansteHistorie, 11. i85. 218- 240. formerer
og foroender Adam Bremenfis Relationer, I.
ji.fq. hvorfor hand har ffrevel om Longobarder»
ne, men taugt med Cimbrerne? IL $05.
Saxonis Hiftorici Navn, forvandlet til en Nations
Navn, II. 259. Censur, ibid.
Scaliger (Jof.) sås ttbilligen til rette af Montfancon, II. 74.
Schmideri Observationer 0M Nordlyset, I )Z2.
Skolastiske Historie, deraf meget indflkceti Bi«
belensDanffeOversettelferforLutberiTider,ll.rr.
Gcbwar; (Lerrhold) holdes for Byssekrudetr
Opfindere, i. 214. fqq. hvo der.forst har mel«
det om hans Navn ? 1.22$ 225. fq. uvist,om
hand har været en Munf,Franeiseauer eller Se«
nedietiner, 11.225.228. fq. om maassee er con
funderet tneb en Pommersk Munk? I. 229.
uvisse Beretninger om hans Paafund, l. 2)2.
Riári Fabel om ham, ibid, en hans lide«
Byffe,som forevises Dresden, 1.237. er af nogle
angivet foren Dansk eller Jyde, 1.2)8- 24g. fqq.
hans Alder maae fettes hvyere op i Tiden, end
hidtil fleet er, i. 279. J.C. Bulengeri Meening
om hans Alder,1.282. menGaflari metre rime«
lig, ibid, har maassee forst opfundet Krudet i
Tydssland, der andensteds ellers var bekiendt, ib
Seidelii (Chrißoph, Matth.) Observation om
Nordlyset, i. 529.
Eeliand Danmark og Nederland erbieten con.
funderet med hverandre, II. 261.
syv,tilskrives Metatroni afIodtrne,I.85.
Septimanafinfta, hvorfor kaldes pña Danss Dim«
Niel-Uge? il. 158Sex/tLal, dette overgaaer ikke numeri monadic!
hos Groànderne, II. 14?.
Seyfried (Jo. Henri) tager stil, 11.254.
Sibyller Spaadomme, so-n befattes i otte Boger,
ere falsse, il. 25.51. hvor gamle de ere? ii.zg.
har met hoytagtet i Mgypten, il. 52. har
tilforn verret og ere endnu hos nogle i hoyP iis,
li.50.if. deres Author harey orstaaetH braiss,
II. 29. ey heller Grerkiss til gavns, II. 37. fq
har villet efterabe Basilidianerne, li, 41. har'
met en flet Versmager, 11.71. har hverken ver'
ret en Iode eller Hedning, il. -57.
Sibyller morfe Tale og ni Bogstavers Ord be«
tragtes og undersogeS, II. 2; - 84.
derud, er intet Chymifl, il. 24. adskilliges
Meeninger og Forklaringer derover, 11.25-35.
(â)
en
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en ny Udtydning derpaa,!!. 35. f. hvoraf den
, Chymiffk Forklaring har reist sig? n. 50. ff.
Exempler paaChymiste, Ii-sj- ff. ■
Simbrisse Gods/ dermed begaves Kirken, Lund/
i 204.
.
Giunes«-n(Hans) har oversat Salomons og 3>
bi« Boger paa Danst, 1.5- ,
Skaane, om de Svenste med Foye have kundet
kiobe afGrevernei Holsteen? 11.325.U.
Skarpe Versen i Overg Sygen, II. 414.
Skibrede i Norge, det samme som Hafnelag i
Danmark, 11276.
...
Skim!eras j hüUs Etymologico forklarer det Okd
Scrifan ey NSYÑgtig, .11.89
Skrcrlinger,gamle Indbyggere af Eronl./11,133.
- < hvoraf de have faaet dette Navn, ibid.
Skram (pcv.) en stndbarDanffAdelsmand,ll.n;.
> hans Afkom âo il i zi. f,
Skribentcre, afeen ere giert fierre, li. 257.
Scrifan, -Serift, brugek- t Britannien for Anglerne
; cre komne derind, 11. 96.
.
Scrift-Ikic,1lierPoenitentiale, II 95.
Skrift, var fordum nodvendigved Pocnitenz Vie
senet, il. 104.
Scrifte bcmcrkerbaade at bekiende og at legge Bod
paa,il. 11.3.
- ...
Skrifte og Skriftemaal, hvoraf det kommer at
disse Ord bruges til at betegne Synds Bekiendelse og Pecnitenze, il. 87- A" 95s > bruges ey hos de Tydffe i denne Mecning/ men
hos de Danske, u. 87.
i - de ere komne fta Engeland til Danmark, 11.88.
f i - derom findes lidet i de Skrifter om Kirke»
Antiqvitå, IL o,.
.. ..
i f s Ordets metaphorice øg verdslige Bemerktitmig, il 113.
Skrifte Seddeler., /1.^09.
Si riftes (den -Hel.) Sprog ilde hendraget til
Chemicn.ii.5r. DanffeOversettclser,secBibel,
En Deel derafoversat paa, Gronlandst, 11. iry.
6t fttive,hvo!ledes Angkl'Eåneog andre Nor
diste Folk have kaldet det? n.,96.
,
i > Ordets adstillige Bemerkelser, H. 101.
» > dets gcistlige Brug, 11. 97.
Slesvig, k voraf har sit Navn? 7.60.
Slesvig ske Bispedomme, dertil h'UfvresEggehardus, somgemcenlig i Bi'spe Registeret udeluk
kes, 1.182. s.
............ ,
....
s Mirggrevsk.ib, om af Henrico Aucnpe
er stiftet? i-123.134.
io Ni lamme er igiengivet til de Danste afKayser
- Conreado Sálico ? Z. IÇ3,f
* < e. ú iioii-eiis hiftorieum, irZ, f. 131.

» -• Hertugdom, dets Indbyggere hvad for et
Sprog- have haft i forrige Tider ? L 3-7. f
Sm-r, ey saa hoy notwendig, z/. 396.
- « Mangel, hvorledes stand lettes ? ibid.
Snorro Sturleftns Kronike, om den er steeven
paa Latin? 11.253.
..■>■ - - dens Oversettclser og Editioner, ibid. . .
GjSe, Ret, Danste, /1.256.
- - Rhodiste og Bisbyste, ibid.
.
S^e-Slag, vcdGnlland, II. 127.
» - vedBornholm, 7/. 123. ■
Soninm (Guil.') Vildfarelse i Henseende til btt
£)rb Erniinii, ,77. 30p.
- - hans Glatninger ere ikke altid desteste, 71.301,
Sop/« .cg NS, i Aabcnb. Bog, ere ikke tagne af
Cabbala,/!. 46.
Spasmorum Aarsag i O.vav-Sygen, il. 413.
SpeCulqm Regale , hvad ftr en Bög ?. I. 37;..
« « Hvorledes Nordly et i Grönland derudi bestri»
ves?1.373.
Speget (Hacp) Forklaring over det Ord-Dim»
mel Uge, II. i;8
- - item oyer det Ord Herremand, 17.263
Spelman (fÿnr.) fettes »billigen til rette af Alford;.
I-45- hans 3¡ring i det Ords Hermann Ety*
mologie, ' il. 300.
St inen, kaldtes Styk-Kugler, /.299.
Steenagtig Materie i Galde Gangene, IL 416.
Sceene, hvorledes avles i Galde-Blæren? 11.416;
- ». i ferstningen brugt tilStyk-Kugler, 7.253. •.
Steen Sture,SvemgesRigesForstander,//.35k.
- » om hand stand undstyldes for Troloshed imod
Kopg Haiis r li. 332 q. . t
,
Stephani Alexandriniy ChyMiste Mokke Tale, tñ»
genafSl'vill-r., il. 24. fip,
(Lå.) Vildfarelse, IL 256.
Stub a conventualis, II. i14.
S tud,hvad det fordum har verret i Damn.,17.277,.
SturlesSn, see (Snorto.
©trittene, li 395.
Styk Rnglcr, kaldes Steinen, 1.299.
©tyrcsb»voe eller Navarchiæ i-DållMark,//.--<
©tyrcsmcend, hos de Romere Navicularii, va de
res Friheder, ibid.
Svaber,kaldes vga« Normend, 1/. 316. i.
Succesfion, tn den Castiliauste eller Franste har vatt
ret brugelig fordum i Danmark ? 11.332. d.
SudorAnglicus, (5ug IsscSv-d, 11. 38-.
Svend Eitrithssn, med hvad Foye hand erudvalt til Könne i Danmark? /1.332 d, g,or
Forbund med Henrico IV. imod Saxerne,
II. 74- oln hand har foret Kays. Henrico.III.
eller iv.Trostabs Eed? /1. vii.fq.
Svend

Register.
Svend Grñthe K- i Danmark,kaldes og peder,
IL 198.
'
, - begieterHiclp af Kays. Conrad HL, Ii.2ôt
-1 gimes til Vendernes Konge as P'rideri co Barbaroffa, 11,21 j fq om han har hyldetKays.il r/8.
• - antager Saxernes Steder og ManeLer, liwsffii.
Svenotto, K. i Danmark, om det er hans rette
Navn? 1.159. i. forjager fin Fader fra Riget,
1.146.174. Chnjkndommens Tilstand under
hans Regiering, i-181. fq. om hand i hans
Barndom cr bleven dobt? L
Svend TruldsLii, Faver til Adzer, Erkckisp i
Lund, 1.198. videre om hans Slegt, ibid, og 211.
Svend, BiskopiViborg, 1.195.199.201.203.
Sveno Aggonis Fader, Farbroder og Farfader
204. Z07.
Svcnffen hielperDanffen, II 122.
- - faaer Undsetning fra Danmark r II125.
Svenske, kaldes og Normará, II. 312. f.
' - om Canutas M. har haft Herredomme over
dem? II. 316. i.
i - efter hvis Raad de have udvalt Albert afMeklenborg? U. 329. fq.
Sverrig har ideêeTider omet et Arve-Rige,
il. 329. a.
i • i gcistlige Ting stod Sverrig under den Hamhorgffe Erkebistop, 1.104.
Suffixa,Gronlandste og Hungariste, II. $45.146.
Svielas fim ikke forsi berettet vm deChemistrBoger,
som Diocletianus stal have ladet brande/11.60.
Sunonis (^»^.) Vidnesbyrd om de Donste Lon-

» - hans Forhold i dette Arbekde,'og hvad ved hans
Ovttsrktelseincrkvmdigt, i. ii.fqq.
Teitebræ, kaldes Kirke-Tienesteni Dimmel-Ugen,
II. 167. fT,
Terentiani Mauri Vidnesbyrd VM £?VCVÍV0 i Tal

af Navnene, 11.42;
Teutoni og Teutones havefordum beboet deDanste

Aer, i. 56/ '

--

Theodorus en Munk bliver Erkebistop lCantelbera,

il. 92. hans Dyder og Fortiencster, ibid,
har anordnet, Poenitentzen at gives striftelig,
1 li. 9j- har forst skrevet et Panitentiale i den
vestlige Kirke, ib.fqi ■
Thevet (Andre) hvad flaas Skribent? I. 224.'
Thombul, hvadbcmerker? 11.164.
Tho rlackson (Thorouv) har udgivet TandnamaSaga, II.255.
Thore (<v«o) K- M. ConfcrenpRaad, hans Bibl othec forsynt med gode og rare Boger - l.
267.11.2. "
Thuanus har rettet en fin Vildfarelse i sine Skvis,
ters de folgende Editioner, 1 214.
Th i ttDannebood, fodafden Grevelige Skam«
me i Hylstre«, 1.156*.
--, hendes Maade at boye hendes Gemals Slå
paa, til den CHristeligc Religion, ibid. e.
' om Kayser Otto k4. har sogt at forlede hende til
Ukydffhed? i. 152.
Tidcmau (pev.) har fordanstet Judiths, Si»
» rachs og Viisdommens-Bog, 1.5.
Tin , er ey altid Jovi tilegnet , H. 69. fq.
donibus, II 208TitlerÄs Boqer forvandlet til Menncsters Navne,
Sygdom (smitsomme) iblantHornqoargkt, hvilke
ii. 254. TEres-Titler, bleven til Skribenteres
dens udvortes f^mptomata cre, 11.403.
Navne,ii-260. ' •"1
>■ •
i. - - hvilke indvortes, udi de Hsveder-som agtedes Tomard (Nie.) har strevct om en Cabbalistiss»
endnu at vme friste? 11.404.
Mynt, i. 77.
Syncellus (G;.) har interpoleret Eufebii Chroni- Torfaus ( Thormod.) om hand har verret cl! Nor
con, II.56.
mand? 11.262.
Syftema civitatum er ved den Calmarste Forceuing < - hans Hiftoria rer. Norveg. roses, ibid.
stiftet imellem de 3. Nordiste Riger, 11.341. - hans Relation om Nordlyset (Grönland, 1.377.
naar samme har ophort? Il 357. omd-fleerste Trerlle, maatte ey brage i Kriig, uden i hoy Nods»
Stemmet gieldeistl'gtet 8vñemate? 11.346.
fald, 11.301..
’
T.
Troldkoner, om de strabe Klokkerne ? II. 160.
Ci denne Bogstavs mystifie Betydning, 11.40. - » blive bange for Klokkernes Lyd, n. 161.
)
D«age afJ, secter ermiitsom,eg stader saaveiDyr Truts, ulvonis Gallitiani Son, om hand harver
som Eeoexter, II. 408.
ret Svend Truidsens Fader? i. 211.
Takke (Niels) en Svenst Rebell, dannpesheel - - om Dronning Bothilds Fader ? ibid.
besvcrriigen, 11.125.
Tungemaalenes Adspredelse i Verden, et tuygl
Problema, II. 131.
Tal,ek storre i Navnet, betcigner Seyer ovcrdcn, i
h i; Navn Tallet er mindre,- 11.41- gamle Tvekamp,fordum gangs iblantden Danste Adel,
-geller Attiske, og nyere, 11.72. Dyrets i Aa
ii 117.
?
ber bar. 11.45 fqq. hundrede og tilsinde, dertil Ty ske Rige, tillcggss gemeenlig en s-rrdcles Mahave Gronlanderne intet Ravn, 11.143.
■ jesta-t til andre Polentaters Forkleinelse, 187.
Tavsen (Hans) har forvansket MosisBoger,!--/
il. 24g. o.
, U. Ud-

Kegkster.

U.
Udgierningsmand, hoo fordum er kaldet i Dan
mark, li 175.
Vfani {Did.') Weening om Tiden, naar Byssekrudeter opfundet, i. rgr.
Ulvo Gailitiantts, om hand har wctt Erke-Bissop
Eskilds Farfader ? I. ru.
Union, Lalmarste, see C.
Uterus depravatus kand t Nodsfald under Fare
removeris, som ttt til Livet at opholde kp saa
hsy fornoden Part, II. 414.

Vitiant (Giov.) Vidnesbyrd SM Stykkernes Al
der, &c. 1,257. fq.
- 5 iib(totiffoin forkastet af Menage, 1.258.

Vinland, en Part af Grönland, il 133.
- - hvorafdet har bekommet dette Navn? ibid.
Visbres Soe-Ret, 11.156.
Vis caujlica hos Insekterne, II. 409, lapidifica,
ti. 416. offifica, ibid.
VojfiM Ge?fo >fyxv snart en vrang,snart en retMcening om detOrd Herimanni Oprindelse 11.299.
Vojfus Cif.) hvilken Forklaring over Sibyllñmorke Tale hand bifalder? n. 32.
Vvabler eller Bleigner omkring Tungen i det syge • - foregives at virre Auctor til en latterlig Etymo«
logie af Arfenico, II. 83. fq.
Hornqvceg, IL 4 04.413.
Vcebner« eller af Vanden, Herrenicrud, som ey Vulgata verjio, hvorefter en gammel DanssBibels
Oversettelse forfattet, n. 5.
vare Riddere, IL 279.
W.
vcrdsker, skarpe, udtommes hos det syge Homwagners (Chr.) Obfervat. om Nordlyset,/ 335.
qvLg, il. 41;.
Valentini (Bajil.) aenigma chymicum , er ty llbk- Waldemar K. i Danmark, med hvad Foye hand
paa Rigsdagen til Merseburg har bekommet et
kiendt, il. 2;.
Hertugdom t Danmark ? 11.207. om hand siden
> - viserAarsagen tilde ChymisseSkrifters Uforhar ydmyget sig for Kayseren, H. 221. forleenes
staaelighed, 11.77.
med detVendissc Rige,i/.22ü. fq. hvorfor hand
Valla {Latir.) angives flfitogle, at have levet paa
ugierne har modtaget det ? 1x237. har veerek
den Tiid,daByssckrndct blev opfnnden,l.28;.r-6.
naervaereude paa Modet til Befaron, fyr at
Vedel (Andr.S-rens) noteres, 1.210. hans be»
harve Schifma i Kirken ? II. 251. fq.
synderl.Fortolkning over Kong Frodes Sov,U.303.
Venduke Rige, hvad for Lande det har indbefat« Waldemars IV. K. i Danmark Historie er ufuld
kommen skreven,z.300. hans Dyder ogStrengtet? 11.189. l». dertil tilegnede de Tydsse Kaysehed, ibid, hans urolige Regimente, ibid. f.
re sig en Rettighed, li igy. forhvervede sig ca
Skicmt med Erland Kalf,l. 302. Lort-Reise
nutos , Hertug af Slesvig, II 190 efter hans
og Fravarelsefra Riget, z. 303. f.
Dod overdrages det afKayser Lothario til Prin;
Magnum, ibid, derom kvistede Svend og Knud Waldemar,Chrisiierns,Biss, i RbeSon,!. 199.
hos Kayser Frid. Barbaroffam, II. 214. Fq Wartens (Jac.) Oversirttelsen afhans Difqvifit. de
Antiqvitatib. Hiberniae er Urigtig, 11.259.
K Valdeinar er bleven forleent dermed paa Con
cilio til Befançon, II. 226. c. endskiont mvpen wedel (Ge.wolfg ) tager Feil ved at referere
Stephani Alexandrini MevNiNg, 11. 57. forklarer
mod hans Villic, II. r;;.lq.
Sibyllar morte Tale, om Tinn, 11.68.
Venenum halituofum, Il 407.
Venetian st e Skeibentere sige ingensteds, at Styk westphñlen(Lñntzl. von) hans Mening om Op«
rindellen af det £)rb Arimannus, II.297.
kerne forsi ere brugte ved Chioza, 1.286. de ssri«
ve om bombardis og Byffekrud som paa de Tider Willijii( Tbo.)Hypothefis om Pesten, II. 388. C
meget bekicndke Ting, I. 288. fqq. deres foran Wintonienji Concilium, er digtet, 1.45.
derlige Lykke i Krigen med Genueserne, L294.il'. Wolfs (Christ ) Obfervat. om Nordlyset,'I. ; 30.
deres Seyer har givet Anledning til den alminde worm i (Die) hgp udgivet SnvrreStnrlesonS
Krsnike, II 253.
lige Fabel, ibid.
- - hans Mufeum, II. 254.
Verbi formation, hos Gronltrnderne, Ik. I46.
Verel. ( oi.) fortolker rettelig bet Ord Script, li.90. Wormordiis (K-å.)harpaa Danss oversat Da
vids Psalter, 1.4. fq.
Vejpajiani Skicrmt med en Comet, I. 319
Vett tus Valens, har forsi tilsslcvet Jupiter Tinnet,
8Zohar,fy}ab for enBog,og hvor gamcl den er?ii.;8.
Vigenere (Blaife) sårdeles Mening om Gedeons Zojimiyiw Chymiss Skribents,Forklaring over SiKrukker, 1.250
biMmvrkeTale, IL 57.
» * Alliuerknina vn; Stephani Alexandrini Forkla- 3 reifer« (Jo.) Meenmg vin Sibyll« merke T»
lany over Sibyller moike Tale, zz. 58.
k? ir 66.
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