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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.
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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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VIIL
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
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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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