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OM

Kong Fhristiern den Dildens
forehaste

Religions Reformation i Danmarck:
flere

samt

til hoybemeldte Konges og den Danffc KirkeHistorie henhorende Materier.

I.
Kong Lhttstrern den Andens Historie er jeg forsikret,
at der er inret Stykke, vore Landsmand ffulde saa gierne
snffe at have noget bedre oplyst, end af Svaningio og
Hvitfeld er ffeet, som det der handler om hans Evangeilffe Reformations Forsat. Derfor er det, at jeg har
bestuttet, dette Stykke, saasom een til vort Fadernelands
Historie horende Materie, udi denne hoyanseelige Forsamling at frem«
fore, og ikke at holde längere tilbage, eller maaffee til befrygtende
Forglemmelse at vove, det lidet som jeg Tud efter anden derom har
opdaget, imedens jeg er til, og endnu haver det i friff Hukommelse.

§. 2.
Det kand ey vare nogen, som har anvendt nogen Fliid paa vore
Historiers Låsning, ubekiendt, at alt hvad Canceller Arrild Hvitfeld
haver meddeelt os om denne Handel, det har hand ikke taget anden
steds fra, end flf Jo. Svaningii Hifloria Chrifiierni II. hvilken den Tud
ey var kommen for Lyset, men var da i Manuscript, tillige med det
svrige Svaningii Arbeide, i Hvitfelds Hander.
Hand (Hvitfeld)
haver paa dette Sted, saavel som og ikke faae andre Steder, fuldt Sva.
A
ningii
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ningii Fodspor troligen / og kopieret ham ncesten Ord fra Ord, un
dertiden ogsaa en Deel af hans Vildfarelser. Alle de Efterkommende,
som have ssrevet om Sagen, have i Mangel af Documenter, ikke
kundet sagt os mere. Jeg taler om det, fom Kongen egentlig ved
kommer. Thi hvad Indgang og Begyndelse den rette GUds Ords og
Sandheds Lcrrdom, efter Lutheri Prcrdiken, her hos os, end ogsaa
j hsybemeldte Konges Tiid, haver vundet ved private Personer, er
uden for mit Forscrt at omhandle.

§- Z.

Hvitfeld maae jeg alligevel melde dette til Roes, at håndhaver
anbragt sinFortcrlning under det rette Aar, nemlig 1520., efter at
Kong Christiern var i bemeldte Aar om Hoften yiemkommen fra
Sverrige. I den fted at Svaningius haver, uden at paa-agte Tiden,
eller den med ringefte Ord at bemerke, fortalt os det samme i fin anden
Bogs fierde Capitel, strax efter at have meldet om Lutheri Disputats
med Tetzel i det Aar 1517. og altsaa langt for i Veyen og mange Capitler
forend den Svensse Krig. Herudi er da Hvitfeld, og de samtlige, som
folge efter hannem, rigtig. Thi de Breve, som Kongen ssrev sine
MorBrodre, Churfyrft Friderich og Hertug Hans i Saxen til, om
en Mand herind at bekomme, til at lcrre og prcrdike Gllds Ord, var af
Aar rz2O. Derncrft tresser mand ogsaa en Forssiel, paa de Slutnin
ger, som bemeldte tvende Skribentere giore, om Kongens Aarsager og
Hensigt i dette Verk. Hvitfeld siger, at som Kongen havde hort om
den Baade og Fordeel, Churfyrften og Hertugen i Saxen havde havt
afdenLuthersseLcrrdom, nemlig af "det gejstlige Gods, somdehavde
"annammet under dennem; Saa fik hand og til Sinde, her at vilde
"begynde en Forandring med Tiden, naar Almuen forstod sig derpaa,
"mere for den geiftlige Rentes ssyld, at drage den under sig og Kronen,
"og at forsvage Bisperne, end afftor Andagt, saa og for at tiene Folket
"for Oyen." Svaningius haver herudi foregaaet hannem allene med
een afdisse Aarsager at melde. Og hans Ord liude saaledes : "Chrifti"ernus, qvia fupremos regni ordines graviter offenderat, atqve a fe
"abalienarat, Senatorium qvidem & Eqveftrem gradum, per fuppli"cium nimis fevere de Torberno Oxe fumtum ; Ecclefiafticum vero
"per captiuitatem Epifcopi Othonienfis ; folum autem plebejum Ordi-
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’’nem, cui plurimum favebat, ad nutum præito haberet; fed ineo
’’parum præfidiipofitum eífe animaverteret, qvod is ordo ut plurimum
’’qvidem impetu primo valet, ita retropulfus & disje ¿tus, omnem benç
’’gerendæ rei occationem fubito amittit. Vt igitur hos majores regni
’’ordines iibi conciliaret, atqve ad priftinam obfervantiam retraheret,
*’ab Illuïtriïïïmis Saxoniæ Ducibus Friderico ac Johanne avunculis fuis,
’’millo nuncio, fcriptisqve litteris, petiit, ut virum gravem, pium
”do¿himqvefibi transmitterent.” &c. Begge disse gode Mñnds Rai
sonnements kunde jeg vel lade blive staaende ved deres Vcerd, og gaae
dem forbi, med flig Undffyldning, at jeg ey har paataget mig/ at op«
liuse Kong Christierns Tanker/ og hvad som laae i hans Hierte for
borgent ; Hvis det ikke var for at giere nogen Juftice til Arrild HvitfeldS
Mening/ der maae hore ilde saa vel for dette, som for flere Steder i
Kong Christierns Historie, og beffyldesforathaveviiststgpartiiff, ja
giort hamsterste Uret.

§. 4.
Jeg siger da, at uden al Tvivl har Arrild Hvitfeld havt Ret paa
dette Sted, forstaae i sin Gicetning om Kong Christierns forehavde
Reformations Aarsag. Det eneste jeg finder at mangle, er at hand
ikke har lagt hi, og skreven derhos, at Kong Christiern havde herudi
ogsaa rett, nemlig i at tcenke paa ald Middel, til at drage den geistlige Rente under sig og Kronen , og forsvcekke Bisperne. Skulde
nogen derimod vilde troe, at Kongen giorde det afAndagt, hensigtende
allene til GUds LEre oa sine Undersaatters Salighed, den maae fie til,
om ikke flig Godtroenhed bliver langt vanstcliger hos kloge Folk at for
svare , end alt hvad Hvitfeld om denne Konge haver sagt. Langt fta,
at jeg i alle Maader vil ftadfceste hans haarde Talemaader ; Men ikke
heller er jeg saa ondsindet, at domme derom saaledes som de fleeste,
nemlig at de have meeste Parten ingen anden Grund, end at Hvitfeld
var en Adelsmand og Rigens Raad, og Kong Christiern var saadan en
Regent, der holdte den gemene Mands Partie, og var Borgeres og
Bonders Forsvar imod den selvraadige Adel. Saadant er det almin
delige Mundheld hos hoybemeldte Konges Apologister. Men hvorfor
glemmer mand her Svaningium, der jo ingen Herremand var ? og har
dog ikke vceret noget Haar mildere imod den ulyksalige Konge, men fast
Ar
vcrrre
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vcerre end Hvitfeld, og virkeligen fourneret denne de flemmeste TalemaaderogFortcelningeromham? Sagen er, man giver ikke agt paa
Tiden, naar disse tvende Mcrnd levede, og bragte deres Ardeide til veye.
Havde destrevetentyve eller fyrretive Aar sildiger, da, naar som end
kåssomdefortcrlle, varebleven deselvsamme, vare dog deres Critiqver ikke just bleven saa heftige. Svaningius skrev efter Ordre, og
den Herre, som hand bavde Befalning af, og tiente, nemlig Kong
Frederick) IL af heylofl. Ihukommelse, taalede ikke at der blev noget
mildere talt om en Konge, hvis Born og Borne-born hans Majest.
havde at ansee paa samme Maade, fom det Kongelige Protestantiske
Huus i Store-Britannien anseer endnu det Stuartste. Den maae
ikke vcrre stort erfaren i Historierne af Kong Friderici li. Tider, som
ikke begriber dette, eller og ikke er videndes, hvorledes hoyst-bemeldte
Konge ideligen havde OyemeddetLothringste Huus og dets Zdrcrtte.
Zeg kunde vel strive endnu mere herom, hvis jeg fandt det at vcere
af Fornodenhed.
§. 5.
At og Kong Christierns Oyemerke med iReformationen har ikke
vceret meget reen og hellig, stal tilstrekkeligen vorde opliust i det efterfolgende. Men at hans Forscrt, med at faae Bisperne forstået, som
Hvitfeld striver, og bringe det meeste geistlige Gods under Cronen,
har alligevel, paa en verdflig Maade, vceret heel got, vrist og fornuf
tigt, tor jeg vel bestaae, ornendstiont det ikke siges af Hvitfeld: Og
naarsomhelst hoybemeldte Konges Forsvarere ville tale saaledes, bli
ver jeg gandste af deres Mening. Intet er vissere, end at hand, og
enhver Konge i Danmarck udi de Tider, var dertil hoyrrcrngende og
nodtorftig, naar mand betcrnker, at Bisper, Prcrlater, og HerreClostere besadde langt over den tredie Deel af det, sorn Kongen burde
eye; og saa snart som nogen Krig paakom, da motte, foruden Almu
ens strcrnge Beskatning i Kiobstcrder og paa Landet, laanes store Sum
mer Penge inden- og udenlands, hvorved endnu mere Gods fra Kronen
blev pandtsatt, og Kongen blev i Bund forgicrldet. Altsaa var ved flige
Tidernes Bestaffenhed, til at opholde en Konges Stat her i Norden, og
at Riget kunde eengang vorde satt i nogen Velstand og Anseelse, det
eeneste og intet andet Middel, end det, som GUd omsider bestikkede, og
gav

_________
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gav sin Velsignelse og Lykke til/ i det Aar 1536. under den hoypristligste
af Kongerne/ Kong Chriftian HL Dl hvilken Herres Opkomst paa
Thronen, samt til den lykkelige Forandring med Bispernes og det me*
get geiftlige Godses keåution til Cronen, GUDHErren, fom aliene
flytter og omskifter Throner og Kongeriger / banede Veyen ved Kong
Christiern den Andens Fald og Fcengstl. Hvorfore det nu ey har behaget
den Merhoyeste, at give samme Lykke til denne sidst bencevntes Forstet,
kand mand ikke fortænke nogen , om de soge Aarsagen dertil i hans flette
foretagne Maade og Adfcerd. Sandt er det ellers, at hand havde à
stillige gode Egenskaber. Hand var bras/ kicekmodig, en god Krigs
mand, forfaren i Videnstaber, vel ànàeret sor Lov og Ret og en
god Politic at handthcrve, ja heel ivrig til Almuens Tars og Beste at be»
fodre/ samt at besticerme de Fattige imod de Mægtiges Vold. Men,
naar mand tgien bester hans Feyl og Lyder, kand en Deel derafikke med
noget got Skicrl undstyldes, allermindst paa saadan en Maade, som
hans Forsvarere hidindtil have sorsogt det.
Og naar som deriblant
bliver meldet om hans bekiendte Forretning i Stokholm Aar 1520., da
er vel intet flettere og ustikkeliger, end det flags Apologie fom de derfor
giore. Min Tanke har altid vcrret, at domme derom paa en anden
Maade, bygget paa det Fundament, som jeg allerede har omrort;
nemlig at hente og herfore hans umilde Medfart med de Svenske, ikke
fra nogen naturlig Drift til Grumhed og Blodgicrrighed, (da jeg dog
ikkenegter, at hand var alt for hidsig og hastig,) meget mindre fra Pa
vens Band og Fuldmagt, men heller og langt mere fra den ulyksalige
Herres ondeRaadgivere, forat kunde bodepaaden omtalte store Man
gel ogPenge-Trang. Hand havde lovet, og med sin Kongelige Eed tilsagt
de Svenste, iblant andre Artikler, denne, "Ingénu vaanlige Tynge at
"paalegge, med Cist, Skat, eller andet, uden med Rigens Rands og
' Edelinges Samtykke." Paa denne Eed blev hand hyldet og kronet.
Men som hand strap derefter befluttede, ikke at vilde eller at kunde holde
denne Eed, blev Diderich Slagheks Raad folget, som var, at Sverrige
kunde aldrig Pomme under Skatt (saaledes var Talemaaden,) saa
lcrnge de af Raadene og Edklinge bleve i live, som havde Myndighed
nok til at fette sig derimod, og indtil Kongen fik et Raad der i Riget efter
sinVillie. Derpaa blev Blodbadet besluttet, og til at besmykke det,
blev af bemeldte Slaghck udfundet, at Kongen skulde giore Pavens
A 3
Sag
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Sag heraf, oq foregive sig at vcere befuldmcrgtiget til at ere webet
forhen over de Svenske ergangne Band. Men herom skal videre tales/
inden jeg ender denne Afhandling. Hvad Danmarck angaaer, da er
forberorte Aarsage ogsaa aabenbar ; hvorom jeg vel kunde fore mere paa
Banen, end hvad som hos Hvitfeld findes. Men hvo der har kun lcest
hans Historie med Agtsomhed, behover ikke noget videre/ til at vorde
om Sagen overbeviist.
§.6.

Vel kunde mand endnu desforuden indbilde sig en anden Aarsag/
og henlede den fra Kongens ncrrvcrrende Omstændigheder t i henseende
til det Romerste Hof/ jeg mener til Paven. Kongen havde paa nogle
Aars Tiid maget det saaledes/ at hand ilde kunde have bemeldte Hostil
Vens. Hans Medfart med Biskop Jens Anderson i Odensee/ med
Erke-Bisp Erich Valkendorffi Trundhiem, med Angelo Arcemboldo
og hans Broder, og med Aflads Pengene, hand bemcegtigede sig/ bragte
ham adskillige Paamindelftr og Formaninger til, magtet det Guld
hand spenderede i Rom paa visse Pråter, for at holde Paven i gode
Lune. Dog var dette ikke at regne / imod hvad nu sidst i Sverrige var
passeret, med tvende Biskoper og flere Geistlige at lade rette og brcrnde,
syv Prwster at lade drukne rc. hvilket hand ey kunde vcere forsikret om at
kunde hos Paven gotgiores alleneste med Diderich Slagheks Paafund,
helst naar de Svenste maatte stcedes til Gienmcrle. Altsaa kunde det
vel siunes/ at/ efterdi hand nu saa strax/ efter saadan Forretning i
Sverrige/ bekom disse Reformations Tanker, og skrev nu forst til
Saxen/ for at faae en lcrrd Mand herind, til at Icere og prcedike paa
LutheriViis, hand da dermed kand have havt i Tanke, atforstaffesig
Respect hos Paven/ og holde ham tilbage fra at falde de Svenste bi.
Kong Christiern kunde maastee have spurt/ hvorledes Churfyrsten i
Saxen blev flatteret afPaven, der havde stikket ham den gyldene Rose,
og giert ham de stionneste Tilbud og Hofligheder i Verden/ for at
faae ham afvendt fra Luther. Og naar Paven nu fornani/ at Kon
gen fangede det an paa samme Viis/ blev det vel at formode, at
Hand opofrede baade Arcemboldum samt de Svenste og Danste
Bistopper/ for at stoppe det sig her indsnigende nye Kiérie.

7.
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§. 7.

Men lad vare, at denne sidst-ommeldte Motiv ikke engang kom i
hans Tanke, saa er derom nu ey heller Sporsmaal. Her maae vi
nu tale om, hvorvidt hand bragte det med sitjForehavende. Til
sine Herrer Morbrodre i Saxen skrev hand sidst i Septembri i forbemeldttiAar, ftrax efter sin Hiemkomst fra Sverrige. Disse anbefalede
hans Begiering tis Larerne i Vittenberg, Dr. Andreas Carlstad,
Dr. Morten Luther, og Dr. Nicolaus Amsdorf: hvilke antoge og foreflogeeenafderes, ister Dr. Carlstads, Discipler, der havde varet
Draft i det Stift Würtzburg/ navnlig Mag. Martinus Rey nhard von
Eyvelftad. Hand kom yer til Kiobenhavn, med Breve til Kongen fra
Churfyrsten og Hertug Hans, nogle Dage for Iuel. Og om hannem
erdet, Lutherus taler i det bekiendte Brev, dateret den 7. Martii 1521.
{Tomo I. Epiftolar.pag.313.') Ita retulit, quem illuc dedimus, Dn. Mar
tinus. Kongen lod ham ftrax anvise en Plads in Facultate Theologica
paa Kisbenhavns Universität; Og den 20. Decembr. blev hand ind
dreven i Matricula Academica med disse Ord: “Martinus Reinhardt,
“Presbyter Herbipolenfis Diœcefis, intitulatus eft ad Facultatem
“Theologicam, feria quarta, quæ Vigilia fuit Beati Thomæ Apofto“li, ex juifu Principis vocatus nuc venit.” DeNNt Vores aldfte Ma
tricula er nu ikke mere at finde, efter at den i nogle og;tredive Aar er
bleven savnet, og,u vist ved hvis Forseelse, bortkommet. Men en Lykke
erdet, atden Sl. Biskop i Aalborg, Dr. Jens JacobsenBircherod,
havde havt den i Hander, imens hand var Professor, og udffrevet adflittigt deraf; og at den meget flittige Mand Mag. Albret Thura haveri
Trykken udgivet disse Bircherods Excerpta i en liden Bog, under den
Titel : Regla Academia Hafn. Infantia & Pueritia fub tenebris Pontificiis,
trykt i Flensborg Aar 1734- in 8. hvori 0$ dette oplaste tresses. Og
at denne Martinus Reynhardtec den selvsamme Mester Morten eller
Hr. Morten, som Svaningius og Hvitfeld og alle deres Efterfolgere
tale om, er aldeles ingen tvivl paa. Sl. Chriftiern Olivarius haver
imidlertid, udi sit smukke Skrifts Vita <£r Scriptis Pauli Elia {pag. *37.)
fundet et flags Vanskelighed i at troe det; Ikke veed jeg hvad det har
varet, saasom hand ey giver det tilkiende. Saa haver ogsaa, da jeg
for nogle Aar siden udlod mig med samme Mening til Autores der
•
Däm-
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Dänischen Bibliochec, (font de og sige i det forste Bind , pag.,/.)
disse halv om halv vildet gicrtte, at hand kunde have hedet Mar
tinus Röfer. Og hvorfor? Nemlig Lutherus ffriveridkt foromtalte
Brev til Spalatinum : "Rex Daciæ etiam perfequitur Papiftas, man"dato dato Vniverfitati fuæ, ne mea damnarent. Ita retulit, quem
"illuc dedimus,’ Dn. Martinus, reverfus ut promoveretur, rediturus illuc.”
Mand har da meent, at dette betydde en Magister-Grad, som hand
var kommen tilbage for, til Wittenberg, for at tage den der. Og just
sinder mand en Martinum Röfer ncevnet, i Aaret 1522. til Vittenberg,
Udi Sennerti Infcriptionibus Witteberg. ved Leylighed 6f een da holde»
Magifter-Promotion. Men jeg motte vel sporge: Hvor haver Lutherus fagt/ at det var en Magister-Grad, hand ffulde promoveres til?
Og hvorfor er Jo. Pauli Refenius, i hans Luthero triumphante (pag. D. 2.)
just falden paa saadan Mening? Kunde det ikke vceret en Licentia,
kN Baccalaureatus, om ikke Doétoratus in Theologia ? Hvad ffulde
en Philofophiff Magister-Grad vcrre ham faa fornoden, nu at reyse
tilbage efter, og hente den hos Profesores Philofophiæ i Wittenberg,
ja bie over gandffe Aar og Dag derefter, indtil 1522. for at lcefe
Theologian i Kiobenhavn, hvor hans Låga og Avindsmand Paulus
Eliæ var allerede promotus Theoiogiæ Dotftor? Derncrst maae teg
vise, at det er en merkelig Feyl og Vildfarelse, at regne den Marti
num Rofer hos Sennertum til CCtl ñf dem, der promoveredes til Ma
gistros. Thi hvis mand havde feet ret til, havde mand fundet, at
denne Mand var Promotor , og Cl) Candidatus eller nye Magister;
nemlig hand var Facultatis Philof. Decanus, og creerede4- Magistros
i det bencevnte Aar. Hvilket endnu klarere er at see udi jamme An
drea? Sennerti Academies Witteb. Hißoria, pag. Hbh. 2. b. in Catal. Decanor. &Promotorum, hvor mand finder dette retret og henfort tit An. 1523.
Thi udi Aaret 1522. var Henricus Stackmann Decanus, og Ci eerede
13. Magistros; Men i det folgende var Martinus Röfer det, og pro
moverede fire. Zn Summa, vores Martinus Reynhardr var alt
Magister, forend hand kom i Kiobenhavn , og blev, siden hand drog
herfra, ikke til videre Academiff Grad promoveret. Om hand har
ladet dette Forstet fare, fordi hand maatte reyse hastigen fta Witten
berg lgien, (hvorom siden ffal tales) eller fordi hand blev en Efterfolgere af Dr. Carlstads Meninger, der udi sin sidste Aftu Promo
tionis
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tionis An. 1522. erklærede sig en Fiende af alle Academice Grader/
lader jeg staae derhen. Hans (Martini) Affald til Sectcrerie og derpaa fuldteForliis af hans Prcrdike-Embede til Jena, findes der noget
lidet om hos SeckendorfF, og de andre Reformations-Hiftoricos. Af
hans Skrifter er mig ikke falden i Hcrnder, uden disse tvende : Det for
ste: Eine Christliche Brüderliche Unterricht an die Christliche
Genreine yn der Stadt Jhene ym Landt zn Döringen, der ver
bannten hetzerischen Mönch halben, wie und wess sich Christ
lich gegen yn verhalten sollen. M. Markmus Heynhardt von
Eyuelstadt, m4to.z. Ark. Derudi er Fortalen dateret til Jhen,
Montag nach Nicolai 152z. og Underffriften er: Martinus Heynharr Ecclesiastes zu Jhen. Det andet har denne Titel: Underrichte, wie sich ein frummer Christ bey den Papistischen Mes
sen, so yetz noch vil gehalten werden, (wenn er sich mit gutten
Fug mt absundern kau ) halten joch dass er sich nit versünde,
und die Zeit unnütz verliere.
Item ein Christliche Betrach
tung,fo du zu dem hayligcn Sacrament wilt geen. Martinus
r^eynhart Ecclesiastes zu Ihen 1524. Er kun 4. Blade in 4to.
Og vidner om, at Manden udi Alterens Sacraments Forklaring var
da gandste ret leerende/ og endnu ingen Secterer. Ja det er vitterligt,
athansLceremester, vr. Carlstadt selv, var, indtil denne Did, udi eens
Mening med Luthero, over bemeldte Artikel, og faldt endeligen derfta om Hosten i famme Aar 1524. Ellers stal bemeldte Reynbardt
ogsaavcere Autor til den Bericht der Handlung zwistl)en Luthero
und Carlstadt, An. 1524. den 22. Augusti zu Jena geschehen,
fom findes i Tomis Operum Lutheri.
§. 8.

Men at komme igien tilbage til M. Martins Forretninger her i
Staden, da taler Svaningius derom (pag.m.i#.) faaledcs: "Quum
“Regem Hafniæ adiiiler, aflignatus eft ei docendi locus in Templo
”D. Nicolai, ut ibi diebus Domini cis ac feftis, & quoties in ièptimana
”ipfi commodum vifum eilet, conciones ad populum haberet. 6cc."
Er saa vel at siutte, at hand «di den strax indfaldende Juul/ saavelsom
derefter, har holdet jcevnlige Prædikener/ fom de Paplstifte Canniker
B
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ved vor Frue-Kirke og de andre Prcrster have/ i deres Jule-Lege, giort
Spot af, spillet Comedier med/ og ladet efterabe ved dm Gade Dreng,
fom bekiendt er. Paa Universitetet har hand og holdet en Disputats,
uden Tvivli Januario 1521. hvis Titel var/ Pofitiones ex libro de Capti
vitate Babylonica ; nemlig tøffe Thefes vare uddragne ttdafdet bekiendte
Lutheri Skrift om samme Materie. Herom taler Dr. Joannes Pauli
Refenius t hans Luthero triumphante, aà à 1^22. 0g Melder derhos, ñt
Biffop Ove Bilde formaaede Paulum Eliæ, der havde forhen vceret
Reynhards Tolk og daglig Omgangsmand/ til at refutere det.

§♦ 9*

At nu bencrvnte Martinus er/ for sine Prcrdikener, og i sier for sine
Facters og Laders Skyld paa Prcedikestolen/ bleven til Spot og Vidun
der/ er rigtigt nok. Dette vidner Svaningius, som gandffe vist selv
har vceret med og sect de Comedier an/ som spilledes om ham; saasom
Svaningius (dervarfodAn.izvz.) gik den Tud i Skole her i Staden.
Og hannem har Hvitfeld og de andre sagt det efter. Men at dette AbeSpil har jaget Manden herfra/ og vceret saaledes Aarsage til/ at Evan
gelium ikke fik videre Fremgang/ (hvilket nogle saaledes have ffrevetog indbildet sig og flere,) er forvridt stråt: Og saadant har jo ingen
asbemeldte tvende vore Historie-Skrivere sagt. At han alligevel reyste
bort herfra i Februarn Maaned 1521. er ligeledes sandt: Men hand
reyste i et lovligt LErinde/ og i Kongens anbefalede Forretning/ med
fuld Forstet og Aftale at komme igien og blive her. Dette gik saaledes
til: Kong Christiern saae vel og merkede, at han ikke havde bekommet
den rette Mand; Mester Martin var allene ey fuldkommen voxen til
dette Verk ; Men at her giordes flere og stcerkere Mcend fornoden/ til at
binde an med Bisperne og deres Forfegtere/ og til at følte Universitetet
i den Stand, som Kongen attraaede. Martin Reynhardt har vel ogsaa vceret selv faa oprigtig, at erkiende dette/ og haver end videre fortrostet Hans Majestcet om, at mand vel ffulde faae flige Mend Herind/
som behovedes/ ikke een eller tv/ men flere. Jñ/ han tvivlede ikke paa,
at/ eftersom Kongen nu noksom havde givet sig blot/ og ladet udgaae sin
Befalning til Universitcrtet, hvorudi strcrngeligen var forbuddet/ at
tale eller strive imod Luthers Skrifter, mand da vel ffulde faae Dr. Lu.ther
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ther selv overtalt til at komme herhid, eller i det mindste ftûtrê Collega
og Formand Dr. Carlstad, og bestige andre. Dette Haab grundede
sig fornemmeligen paa den Uvished/ diste brave Mcend svcrvede udi
hvor de vare/ meest formedelst Rigs-Dagen til Wormbs, som var i for
gangen Aar udffreven af Kceyseren, og nu alt begyndt. Saaledcs stod
Det î)fl in Crifi, og mand vilde snart faae at see/ hvorledes detgikafmed
Religions-Vceftnet, og om ikke Luther og hans Anhang bleve forjagede
udafTydffland, og maatte vcere vel tilfreds at komme til Danmark.
Herinde kunde de have en frie Plads/ til at bestorme Paven, ogforsvcrkke de stolte Biffopers Dtyndighed, saa got som ffee kunde/ og vor
Herre vilde give Lykke til.
§. io.

Efter saadanne Betragtninger og Overkceggelfer, blev det befluttet/ at Martin Reynhardt ffulde nu jtrax reyse til Wittenberg, og der
handle med Doet. Carlstad og Luther, om at faae tein til Kiobenhavn.
Og tilden Ende bleve Skrivelser og Breve giort fcerdige, til Fyrsterne i
Saxen, om deres Tilladelse og Forlov hertil, samt Passer og LeydeBreve for saa mange deslige Mcend som kunde bekommes, paa det de
ufortovet kunde begive sig hid. Kongens Tydffe Secretcrer, S tephan
Hopfen sterner, fik Ordre at reyfe med, paa samme Tiid ; eftersom hand
desforuden havde i Befalning, visse magtpaaliggcnde LErinder til
Wormbs, hos Kcryseren og adskillige af Rigsfyrsterne at forrette.
Derfore, saasnart de havde bestilt hvad der var at giore til Witten
berg, ffulde de begge drage hen til Wormbs. I Saxen komme de da,
i Begyndelsen af Martio. Lutheri Brev herom er af den 7de i be
meldte Manned. Derudi staaer ikke noget Ord om Hoved Sagen.
Martin Reynhardt haver vel i denne forste Besogelse ikke endnu udladt
sig derom, men haver allene sagt, at hand var kommen i sit eget åim
de, forat promoveres: Med mindre mand vil tcrnke, at Dr. Luther
har havt sin Aarsage, at holde endnu Hoved-Sagen fordult for Spalatino. Det er ellers klart, at M. Martinus har banet Veyen og prcepareret Luther, med at fortcelle ham om Kongens Averfion for Papisteriet, og om hans Gunst imod Evangelium og Luthers Skrifter, hvil
ke hand havde forbuddet sine Geistlige at antaste og fordomme. Hvor
vidt nu Luther maae siden have erklæret sig paa der ovrige, ffal herefter
.•
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hores. Med Dock. Carlstad blev man strax fcrrdig. Han tog imod
Dotationen, og lovede at vilde med det forste giore sig fcerdig at reyse til
Kiodenhavn; hvortil Martinus Reynhardt leverede ham Kongens
Leyde-Brev. Churfyrsten og Hertug Hans vare paa den Tiid ikke
hiemme, men alt lcrnge tilforn, forend vore Folk indfunde sig i Saxen,
afreyste til Wormbs, hvorogKceyseren selv forleden Aar i December«
Maaned var ankommen. Hopfenstein og Martinus Reynhardt be
gave sig nu derhen ; og hin aflagde saa meget, som ffee kunde og Leyligheden tillod, afde Vcerv fom hannem vare anbefalede, hos Kceyseren
og de andre Fyrster. Imidlertid er Doct. Luther, midt i April-Maaned, ogfaa kommen tilWormbs. Vore Folk havde, ferend hans An
komst, erfaret saa meget, atChurfyrstFriderichafSaxen ingenlunde
vilde miste ham, eller overlade yam til Kong Christiern. Luther stal
felv ikke have vceret vansselig at overtale. Og efterat Forhoret med
hannem var overstanden, blev ogfaa Churfyrsten noget foyeliger imod
vores, oggavdennemHaab, omat naae deres Forstet med Luthero.
Alt dette, fom jeg nu har fortalt, om disse Hopfensteiners og ReynhardtsLErinder, og deres Forhandling Carlstadt og Luther angaaende, ligger noksom aabenbare og beviist, udi den Skrivelse, som oftbemeldte Martinus Reynhardt, den 25. Aprilis fra bemeldte Stadt
Wormbs, sendte til Kongen, og hvorafOriginalen er endnu forhaanden, lindende Ord fra Ord, som folger :

"Allerdurcblcuchtigester, Großmechtigester Künig, Allergnedigester Herr. Ewer Kü. Mt. feind mein pflichtig Dienst in aller
Untterrhanighait allzeit zuvor, samt meinen Gebett gegen GOttfür
E. Kü. Mt. zu bitten, beraitt.
Allergenedigster Künig, Als ich
von E. K. Mt. zu Koppenhagen, in Beuelch derselbigen E. K. Mt. «mb
Doetorn Andrem Bodenstein von Karolstat, gen Wittenberg, in Hoff
nung denselbigen bis an E. K. Mt. Universitet zubringen, gerayst, In
alda gefunden, und das Geleid, so E. K. Mt. eegenanten Doetorn zu
gesandt, gegeben, hat sich bemeldter Doctor Andreas gantz gutwillig
E.K. Mt. zu dienen ertzaigt und befinden lassen, auch das Geleid in
gross n Freyden angenommen. Aber die Durchleuchtige Hochgeborne
Churfürsten, Fürsten rc. E.K.Mt. Oehmehen, Schwager und Rat
rc. feind all aus Iren Fürstenthümben, gewest, etzlich/ als die Durch
leucht
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leuchtige rc. Fürsten, Hertzog Friderich von Sachsen rc. Joachim
Marzraue zu Brandenburg rc. beyde Churfürsten rc. ftynd zu Wormbs
gewesen; welchen ich E.K. Mt. Brieue geliebert; und von Hertzog
Friedrichen kheinen Befthied, ee Doctor Luther allhie gen Wormbs
khame, entphangen; denn Sein Churfürstliche Genaden machten sich
so schwer den Man zu Vorlagen, daß ichs E.K.Mt. itzomals nicht alles
schreyben, verhoff aber doch Doctor Carlstadt und Doctor Luthern
auch, samt andern vil Hochgelarten Lcuttm an E. Mt. Universitet zu
bringen. DannSteffan, E.K.Mt.S?cretarius, hat, nach Doctor
Luthers Verhör, mit dem Churfürsten gehandelt, der sich gantz gut
hat lassen finden, als bemeldter E.KM. Secretarius clerlich ertzelen
würt. Aber Margraue Joachim Churfürst E. K. Mt. Schwager rc.
hat mich mit Seiner Genaden Gelaid genediglich abgefertiget. Die
Hertzogen von Mechlenburg rc. ftynd nicht zu Wormbs gewest; dan
Hertzog Heinrich ist von Römfther Käy. Mt. E. K. M. Schwa
ger rc. Legation weys gen Schweitzerland gesandt, so ist Hertzog
Albrecht mit dem jungen Margrauen wider zu Land gereist ; Derohalben ich von Ine khein Geleid, sonder E. K. Mt. vff heut
dato noch hab; yedoch hat sich Stcssan in Römischer Cantzlei be
worben , daß wir Röm. Kay. Mt. rc. volkhomen vehelich Geleid er
langt haben. In den Sachen Anthoni v. Metz berürende, hab ich
in nicht funden, kan auch nit erfaren wo er fty: Aber beyden Hertzogen
von Braunschweig rc. Erichen und Heinrichen den Jüngern hab
E.K.Mt. Brieue geantwort, kheinen andern Befthied, dan wo
gedachter Anthoni v. Metz zu Ine khum, so wollen sie, nach E. K. Mt.
Schrifften, Jme gefüederlich und tätlich beholfflich sein. Der ErtzBischoue von Bremen rc. E. Kö. Mt. Rat und Oehmen rc. ist hin
weg von Wormbs geritten, acht Tag eher ich bin dahin khommen,
deßhalben Ich denselben Brieue, auch Anthonis Brieue, und E.K.Mt.
Ohmes Brieue des Hertzogen von Holstein rc. alle noch habe, und der
kheinen zu Wurmbs von mir geben khan: Dan der Jung Hertzog v.
Holstein will seines Her Vatters Brieue nicht annehemen."
"Allergenedigster Künig und Herr, Neue Zeitung des Reichs
tags khan jek E. K. Mt. gantz wenig oder nichts sagen noch schreyben:
Dann die grossest Red ist alle vom Doctor Luther, den vordrer man,
Bz
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und ist khein ander Beger an In , dan daß er Widerruff; das will er
nicht thun. Andere Handlung umb Kürtze willen hie unmrlasscn, vnd
E. K. Mt. von Steffan und mir, so GOttvnshi-fft, zu Pfingsten,
alfi ich hoffe, clarlich hören. Thue mich hiemit E. K. M.untertäniglichen beuehlen , E. K. Mt. wolle mein genedlichen bedenckenund
beuolhen haben: Will ich gegen GOtt umb E. K. Mt. Wolfart und
Langleden zu bitten allezeit gesiissen sein. Datum Wormbs vff S.
Marei des heiligen Evangelksten Tage 1521.

E. Kon. Mt. demütiger Caplan
Martinus Reinhart.

Dem Großmechtigesten Durchleuchtigesten Künigen und Herrn,
Herrn Cristiern, zu Denmarck, Schweden und Norwegen re.
König, Heryogzu Holstein und Schleswig rc. Graue zu Alden
burg und Delmenhortzen rc. Meinem allergenedigsten Herrn."
Mand seer da afdette Brev, at Kongens Forlangende har vcrret,
foruden Doet. Carlstad / ogsaa at vorde Doet. Luther mcegtig, og
faae ham herind til Universitetet ; Men at Churfyrst Friderich ikke
har vildet samtykke derudi, eller flippe ham fra sig. Churfyrsten vilde
i det mindste forsi see, hvorledes det vilde lobeafmed ham, naar hand
kom til Wormbs. Da nu Luther havde vceret til Forhor, og mand
fornam, hvorledes Kcryseren, Pavens Nuntius, og det ovrige starke
Partie af de Catholske, havde alt ondt i Sinde med hannem og med
Evangelio, haver Churfyrst Friderich begyndt at tage det Danste Verfi
Betcrnkning, og givet Kong Christierns Secretario et bedre Svar,
menende maastee, (forend hand fandt paa det andet Raad,) at Man
den kunde ey blive saa ilde forvaret, naar hand fik et
i Dan
mark. Saaledes bekom Secretereren og Martinus Reynhardt den
Forhaabning, at bringe baade Luther og Carlstadt herhid med sig.
Men ikke blev det alligevel Churfyrstens Alvore, at miste Luther; og
det lader siq ansee som hand haver ikkun simuleret for de Danste. Thi
hvad steede? Efterat Reynhards Brev er strevet, paa Marci Evange
lister Dag, som er den 25. Aprilis, saa er nceste Dagen derpaa, den 26.
Luther reyst fra Wormbs, da Churfyrsten lod hannem ved forklcrdde
Folk optage paa Veyen, og udi storste Hemmelighed henfore paa den
Ferst-
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Fcrstning Wartenborg: hvor hand blev siddendes, indtil handAaret
derefter 1522. den 6. Martii, imodChurfyrstensVillie og Vidende,
drog derfra, og indfandt sig i Wittenberg ; som afHistorierne noksom
er bekiendt. Mand maatte sporge, hvorfor Churfyrst Friderich ikke
kunde have ladet hannem flippe fra Wartenborg herind til Danmark?
Men hvo feer ikke, atChurfyrsten vilde have hannem forvaret udi ald
Sikkerhed, til sig selv, og til sit eget Lands Nytte? Langt heller end at
vove hannem hos sin Soster-Son Kong Chriftiern, hvis ustadige Ver
sen og anden Gemytts Beffaffenhed hand vel kiendte, og hvis Oyemcrrke med Evangelio hand mueligen ikke holdte for at verre saa aldeles
reent. Za maa mand her ikke giere denne Slutning, at denne Konge
var det ey beskicrret, at saadan dyrebar GUds Velsignelse, formedelst
GUds sande Ords Prcrdiken, stulde faae Fremgang under hans Re
gimente eller ved hans Forsorg, udi vort Fcrderneland? Det mil
deste, man kand ternke herom, er at erindre sig det Sprog i Bibelen
i årMlk. 23. Lap. 8- Vers.

Fra Stephan Hopffenstein findes ogsaa en Skrivelse til Kongen,
af samme Dags dato: hvilken, omendstient den gandffe intet inde
holder om Luther eller Carlstadt, eller noget til Religionen horende,
jeg dog, i en vis henseende, vil ogsaa afskrive, helst den er ikkun kort:
"Dnrchleuchtigister, Grofimechtigister Künig, EuwernKu. Mt.
seyn meyn gññtz willig gehorsame verpflichte Dinst allezeit untertenigklich mit allem Vleiß zuvor». Gnedigister Herr, Ich byn E. Ku. M.
Beuhell nach in« gantz wenig Tagen ser eylendt gen Wurmbs bey
Ro. Kay. M. kumen, und meynne Bewerb, so mir von E.Ku.Mt.
beuholen, mit allem Vleiß geworben, und ausgericht.
Ich byn
aber mitt der Anthwnrt verzogen und auffgehalten worden, bis auff
diesen Tag dy erst erlanget. Dan dy Sachen der eilenden Reis Key.
Mt. geendert, vnnd Ir Key. Mt. mir von Tag zu Tag schir alle Stund
Vertröstung gethan; Darauffich E. Kü. Mt. mitler Zeit nichts eigent
liches kund zuschreiben bis auff nu mir Ir.Key. Mt. gesaget, wie Sy
ungeuerlich xiiii. Tag nach Pfingsten in Brabandt sein wollen. Wy
ich dan auffs lenzest in x. Tagen bey E. Kü. M. selbst eigner Person zu
seinverhoff, der unnd ander Sachen, Ich von E. K.Mt. wegen hab
•
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ausgericht, selbst allenthalben müntlichen berichten will. Das ged ich
E. Kn. Mt. als meynnem Allergnedigistm Herrn untertenigerdinstlicherMeynung zu erkennen. Dann E. K. Mt. dy ich dem Almechcigen
GOtt in langwirigegelücksame Gesundtheitt beuhelle gehorsam unterteniglich zu dinen byn ich alle meines Vermügens allezeit mit gantz um
tertenigen Vleist willig - » - gantz eilig in Wurmbs am 25. Tag des
Monats Aprilis Anno re. 21. E. K. Mt.

gantz gehorsamer untertenig williger Diner
Steff. Hopffenstein.
Dem Durchleuchtigisten Großmechtigisten Fürsten und Herren,
Hern Cristiern, zuDenmargken, schweben, Norwegen re. Künig/ Hertzog zu Gleßwigk, zu Holsten re. Grauen zu Aldenburgk
und Delmenhorst, meynnem gnedigisten Herrenn."

§. ii.

Forend jeg nu gaaer videre, er det fornodent at jeg fortceller eet
og andet til Historiens nogen mere Opliusning; ferst, om Kongens
Négociations til Rom ved det Pavelige Hof, imedens hand her
hiemme havde denne Religions Reformation forHcende; faaogderncest om hans MajestcetsReyse til Nederlandene, der at besege sin
Svoger Kcryseren, og hos hannem at udvirke adstillige Stats-An
liggende. Til Rom holdte Kongen ved, at stikke sine Oratores og
geistlige Gesandter hele Tiden igiennem, i begge Aarene 1520. og 1521.
og gav dem overfledigt hos Paven at sollicitere. Aar 1520. havde hand
didsendt Mester Povel Anderssen, Cannik og Cantor i Ribe, deels
for atbekrcrfte og retfcrrdiggiere hans Majestcrts Bestyldninger imod
Angelum Arcemboldum, som var nu allerede i Rom tilstcede, og af
ald Magt drev sine Klagemaale imod Kongen, over den Uret og Vold,
som hand foregav ikke mindre den hellige Romerste Kirke, end sig selv,
her at vcere vederfaret ; deels til at berette Paven om Kongens Forhold
imod de oprsriste Svenste, som Kongen havde fundet forneden at hen
de en Exemplarist Strafover; hvilket hand haabede atPaven fandt ikke
noget paa at sige; helst efterdi samme Svenste, Geistlige saavel som
Perd-
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Verdflige, vare af Paven i Band satte, formedelst deres u-christelige
Omgang med Erke-Bisp Gustav Trolle / og deres mange Forbrydelser
imod den hellige Kirke. Saaffulde ogbemeldte Kongens Sendebud
begiere Confirmationer af Paven for Mester Diderich Slaghek til
Skare « Stift, og for Bissop Jens Andersson afFy m til StrengenesStift , i de aflivede Biskopers Vincenni og Matthiæ stcrd. Men udaf
disse LErinder finder jeg ikke at Mester Povel Anderssen fik mere ud
rettet, end det ferste, og derudi blev resolveret saaledes/ at Paven hav
de befalet Cardinal Éaurentio Puccio tit. Sanétorum qvatuor Coro
natorum , at giere et Forliig udi Sagen imellem Kongen og Arcernboldum. Med hvilket Forliig Povel Anderssen nu maatte reyse
hiem, og forfare om Kongen vilde vcrre dermed fornoyet/ og give fit
Samtykke og Confirmations Brev derpaa. Pavens Brev om selv
samme Sag ! hvilket endnu haves in originali, er dateret til Rom den
22. Martii 1521. og kand saa bemeldte Gesandt cy vcrre dermed hiemkommen / ferend engang imellem Paaske og Pintzedag. Jeg forbe
holder mig derom videre at tale udi en egen Afhandling om Angelo
Arcemboldo, da ogsññ mere ffal vorde sagt/ hans Forretninger angaaende, end mand/ enten i vores eller de Svenffes Skrifter, endnu
har bragt for Liuset. Men neppe var Povel Andersson hjemkommen/
forend herfta bleve endnu fiere Gesandter skikkede til Rom, i Foraaret
af Anno 1521. just paa selvsamme Tud, da mand bemoyede fig om de
nye Lcrrere fra Wittenberg. Thi da reyste herfra ud til Paven Johann
Slaghek/ Mester Diderichs Broder/ Mester Hartvig Lange, og Me
ster Claus Pederson C -nnik i Lund/ den ene efter den anden, og alle
nred Kongens LErinder, deels udi før/ deels med samlet Raad og Fliid,
at besorge udrettede. Her findes endnu tilstcede af deres OriginalBreve/ skrevne fra Rom/ in Julio, Septembri og Novembri i bemeldte
Aar 1521. og i Martio 1522. Og til selvsamme Samling have ogsaa
henhort de/ som nu findes hos Hr. Etats-Raad Foß, (efter chr. Oli
varii Beretning de Paulo Eliæ pagg.27.feqq.') og som jeg ikke veed ved
hvad Tilfølde derfra maae vcere bleven aftkilte. Hvad deres LErindcr
angaaer/ da seer man af bemeldte Breve/ at de have betreffet/ foruden
de forhen omtalte Stifter i Sverrige/ Skare og Strengenes/ ogsaa
Asloe- eller Opfloe Stilt i Norge/ hvortil Kongen havde ncevnt Mester Hans Mule/ item Lunde Erke B-ffopdom, sonr Hans Maj. sogte
•
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at faae Mester Jorgen Skotborg, sin forrige troe Tienere, gandffeafsat fra, og Mester Diderich Slagheck afPaven dertil confirmeret. Og
fordenne Sags ffyld var det, at ey allene Broderen Johannes Slagheck
varudreyst, men den var ogsaa Mester Klaus Pedersson paa det sirt«
rigste anbefalet. Herom kand og videre lcrses Joannis Svaningii Fortcklning, (Hi#. Chrifi. il i. 2. cap. 6. §.7.& s.) dog at man retter derudi den
Feyl/ athand ncrvnerllleoåoricum i Stceden for Johann Slagheck,
fag. 1/7-') Denne sidste Sag var og den eneste, som de udrettede efter
Ynffe; ThiudiSkare, Strengenes-og Opfloe-Biffopsdommegiorde
Paven dem immerhen Vanffeligheder. Og hvad de Svenffes Klagemaale angik, nemlig over de til Stokholm aflivede Bisper, da kunde
vore Gesandter ikke forhindre, at jo Paven og Cardinalernes Collegium
befluttede, at sende en egen Commrssarium herind til at undersoge Sa
gen, og forfare hos hvilken af Parterne den mccste ffyld befandtes, en
ten hos Kongen eller hos de Svenffe. Endelige« blev og een Post dennem bevilget, angaaende tvende vore Nordiffe Helgene, Hellig Eler
og Hellig Hogen, om hvilke M. Claus Pedersson ffriver Kongen til
(den21.Sept.152e.) athand hiemffikker til Hans Majest. med Mester
Harwich tvende Brevia Apoftolica, lydende paa, at "endffiont be"meldte Helgene ikke ere canonizereie, maae Kongen dog lade giore
"Officia, og sige Messer om dennern, og helligholde deres Fester, og
"dertil lade tilrede, giore og udstaffere de Står og Mere, som deres
"Legomer ogReiiquiæ ffulde ligge, hviles og bevares udi, med Kon
gens Navn og Titel derhos ffrevet etter udgravet, og hvad hans Naade
'vilde have digtet eller giort, enten Vers eller andet rc." Saadanne
herlige Verv og Forretninger havde Kong Christiern til Rom at lade
forhandle, nu imedens hand herhjemme satte Paven Briller paa, nexocierede med de Wittenbergiffe årere, og vilde have anstittet en Re
ligionens Forandring her i Riget.
§. 12.
Den anden Post, som ogsaa horer til, just ved selvsamme Tiid, at
paaagtes, er at Kongen, da hand havde fra Wormbs bekommet de
tvende Skrivelfer, fra M. Martin Reynhardt og fra Hopffensteiner,
og afdenne sidstes Brev fornummet, at Kceyseren vilde være i Braband
14'Dage efter Pintzedag, resolverede Hans Majest. straxen, at giore
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enReyse Lil Nederlandene/ for atbessge Cm Svoger Kceyseren, og selv
udi egen Person at udrette de Ting/ som vare hannem hoyligen magtpaaliggende. Derafvar en Deel hans gamle Penge Fodringer betref
fende. Kcryferen sad endnu inde med den stsrste Deel af Dronning Eli
sabeths anseelige Brudstat. Denne at krcrve havde Kongen alt tilforne ikke forsomt; og herom var det fornemmeligen at Hans Majests.
Gesandt Anthonius von Metz var udstikket i forleden Aar til Kcryseren/
som paa den Tud var udi Spanien. Kongen havde ventet/ at Anthonirrs stalde have kommet udi Kcryserens Folge til Wormbs/ og derfore
havde Hans Majest. strevet til Hertugerne afBrunsvig/ Erich og Hen
rich den Yngere, at de maatte vcrre Anthonio til Hielp i sin Ansogning,
saasom de da kunde bekomme deres Deel afbemeldte Penge/ som Kon
gen var bennem styldig og blev krcrvet for. Af saadan Aarsag/ saa og
for adstillig anden Villighed og Tieneste/ som Kong Christiern havde at
anmode Ka'yseren om/ deels imod sin Hr. Farbroder/ Hertugen af
Holsteen/ (hvorom Hvitfeld kand lcrses;) deels imod de Svenste/ til
at forbyde Lybekkerne og de andre Soe-Stcrder at giore de Oproriste
udafdennem Tilforsel/ men meget mere at assistere Kongens Folk i
Stokholm/ lavede Hans Majest. sig selv til denne Reyse. Hand drog
tilLandsherfra/ medet prcegtigt Antal afAdel til Hest/ efter de Ti
ders Viis/ og det faa snart Pintzefeft var forbi/ som i bemeldte Aar ind
faldt den 19. Man'. Denne Reyse og Kongens Besogelse hos Kcryseren
gav stor Opsigt i Europa paa de Tider. Mester Claus Pedersen strev
derom/ fra Rom den 20. Julii/ at "hver Mand forundrede sigiJta"lien, at Kongen var kommen did til Kcryseren/ og med saa megetFolk;
"Der sagdes at Hans Naade havde meere end 16000. Mand med sig;
"og de der aldrig vidste at sige af Hans Naade, de havde nu alle deres
"Munde fulde afHansNaadesMcrgtighed: og uden Tvivl stulde det
"rygtes heden udi Tyrkiet inden faae Dage." Jblant udenlandste
Skribentere/ som derom mcelde/ er endogsaa Petrus Martyr Anglerius,
den fornemme Prcelat i Spanien ogKcryserensRaad i det Jndianste
Conieil. Hand udi sine Latinste Breve (epifl. 724.) taler derom stråle
des: "Venit ad Cæfarem (inFlandviarri) Rex Daciarum &Gottorum
"Orcadumque infularum, quem vulgus dicit Dinamarcam, properato
’ curfu, cum intellexerit, Regem Gallum eife Cæfari fororio fuo ini"micum. Suas offert ad unguem vires. Ducem exercitus Cæfarei
•
C 2
”fe

2o

H G. Om Kong NMiern den Andens

”fe futurum offert, comitaturosque Suam Majeftatem, quocunque
’’ierit, equites traduxit non multos, peditum offert numerum quin’’quaginta millium. Virum ajunt efle procerum & decorum, vultu”que miti & uná martiali, animo, fub benignitatis velamine, ingenti,
”præ fe ferre Regis egregii autoritärem fcribunt, &c.” Dette Brev
er strevet til Valladolid i Spanien 152i. og (som det i Trykken lcrfts,)
XVIII. Calendas Junii. Hvilket er visselig en Trykke - Feil/ og skal vcere
XVIII. Cal. Julii, nemlig midt i Junio : thi for kunde denne Tidende ikke
vcere kommen til Spanien. Jeg mener den Tidende om Kongens An
komst. Thi det ovrige/ om Tllbuddet afde 50000. Mand imod Frankerige/ og ligeledes om de 16000. Mand i Kongens Folge/ som Claus
Pederson ffriver at der snakkedes om til Rom, er af saadant Slags/
hvorudafvi ofte endnu om Dage fornoye os med at lcese adffilligt fra
fremmede Stcrder, og de Fremmede ligeledes fra os/ i ugentlige Aviser.

§. iz.
Imedens Kongen var nu paa denne Reyse/ og opholdte stg/ tut i
Gent/ Bryssel og Brygge hos Kceyseren/ nu til Amsterdam, veed jeg
ikke/ hvormeget der blev tcrnkt paa Dr. Luther og Carlstad, eller hvad
som Religionen tilhorde. Saavidt er dog bekiendt/ at Hans Maj.
vcrrende til Brygge, beviiste stor 9Ere og Naade til Erafmo Roterodamo, og havde hannem ofte til Tafel med sig; hvor der, iblant an
det, forefaldt alvorlige Samtaler om Religionen/ og Kirkens hoyfornodne Reformation. Til en Prove lcrser mand dette i een af Erafmi
Episteler (Hb. 14. ep. 7.) ’’Invidus Danorum Rex Chriftiernus mihi
’’fimile quiddam dicenti refpondit, ludens opinor, levibus pharmacis
”(ad tollendos Ecclefiæ morbos,) nihil agi, fed illud effe remediorum effi’’cacium, ut primum corpus omne concutiant.” Og i en anden (lib.23.
ep. ¿r.) ” Nunc quoties foris prandebam, aut cœnabam, apud optima
tes, atque etiam apud Danorum Regem, qui me vel quotidianum
’’convivatorem optabat.” Men hvad der ellers er vist/ og rigtigen
passeret, er, at imidlertid Hans Majest. var borte, haver Doctor An
dreas Carlstad, i Folge af Kongens Vocation, indfundet sig her i Kiobenhavn, enten ved May Maaneds Udgang, eller i Junio, og, efter
at have vceret her en Uges Tiid, eller maaffee fiorten Dage i hoyeste, er
draget herfra tilbage, saa at han var hiemme igien til Wittenberg inden
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St.Hans Dag. Dette er en Anecdote i denne besynderlige Mands
Historie, og een ikke mindre i vores Danske Kirke-Historie, som jeg end
nu ikke veed om endnu nogenstads er paa agtet, eller ved Trykken bekiendtgiort. Udi den Mangde af fremmede Skribentere, saavel de,
som udi egne Tractater have beffreven Mandens Levnet og Forretnin
ger, som og de, der udi andre Verker, horende til Kirke-og Reforma
tions-eller lcrrdeMcrnds Historier, eller til alle flags Theologiffe Ma
terier, vare stg hvad de hede, have enten vidtloftigen eller kort handlet
om hannem, har jeg ikke kundet treffe nogen eneste, der have vidst noget
om hans Danffe Reyse. Mand kand flutte deraf, det som og Sand
hed er, at Reysen og hans Forblivende her i Staden haver varet kort,
og at hand ikke lange er bleven savnet fra sit Huus og Hiem. En Deel
Skribentere kand mand ikke negte jo at have varet heel flittige, i at op
passe alle hans Gierninger og Jdratte, hans Udgange og Indgange, ja
forfuldt hannem fra Land til Land, fra Stad til Stad. Men her er
hand alligevel fluppen fra dem, kommen dem afSiune, og haver lige
som staalen sig herind og tilbage igien ; saa at ingen har merket det eller
blevcn det vaer, forend hand sad igien i Wittenberg, og gav sine smaae
Tractater ud, snart een, ro eller tre hver Maaned, saasom hand pleyede.
Jeg haaber derfor, at denne liden Forbedring, som jeg nu frembarer,
til denne navnkundige Mands Historie, ikke stal vorde ubehagelig, men
saavel udafTydsse, som afDanffe, vel optages.
F

§. 14.

Til hans Ankomst i Kiobenhavn at bevise, forstaaer sig vel selv at
her behoves noget mere, end det forhen oplaste Martin Rcynhardts
Brev, hvorudi staaer allene, at hand tog imod Tilbudet og Kaldet,
samt mod Leyde-brevet til at reyse hid med. Saa bliver da det forste
og beste Vidne, om hvis nu er sagt, den forhen ofte-benavnte ar
lige Joannes Svaningius. som havde belevet og varet Vidne til dette
og mere markeligt her i Staden, imedens hand gik i Kiobenhavns
Skole, og var udi bemeldte Aar 1521. atten Aar gammel.
Vel
burde den gode Mand at have indfort dette om Carolstadio paa sin rette
Plads i Könning Christiern den Andens Historie. Men hand havde
da alt tilforne fortalt det paa et andet, endstiont mindre beqvemt Sted,
C 3
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neitliißinHiftoriaRegis Chriftiernil. hvilken ikke er bleven trykt/ oq
hvoraf findes en Copie udi det Kongelige Bibliothek. Derudi haver
hand taget Leylighed af det Kongelige Universitets Stiftelse ved den
Hoypriselige Herre Kong Chriftiern I., til at tale/ dog ey vidtloftigen/
om een og anden afde forste Lcerere i Universitetet. Strax derpaa fortaller hand, hvorledes Kong Chriftiern il. kort Tiid/ forend hand for
lod Riget/ havde stikket Mester Christen Torkildson Morsing / eller
Morsianus/ (den Tiid var hand endnu ikke Doctor,) udtilTydstland,
til at forstaffe og hente tvende Professorer herind, nemlig en Theolo
gum/ og en i det Grcrkiste Sprog, og at faadant blev foranstaltet med
Bisperne her i Riget deres Samrykke. Bistoperne havde vildet/ at
M. Christen stulde draget enten til Löwen eller til Cölne, og derfra hen
tet den Theologum. Men hand f (siger Svaningius, ) reyste t den
Sted til Wittenberg, og efter Raadfering med Professorerne samme
steds/ fvrde herind med sig Doet. Carlstad/ og tillige med hannem een
ved Navn M. Matthias Gabler f som var en kyndig Mand i det Grcekiste. Da nu Dr. Carlstad her var ankommen, hendtes det strax i Be
gyndelsen/ at hand her i Staden blev indbudden til et Gicestebud, i et
Selstab affornemme Folk. Der/ hvad heller hand afVinen blev for
meget rundtalende, (som er 8vamngii Mening/) eller og for Alvore og
med Forstet/ fremsatte hand sine nye fattede Forklaringer over Merens
Sacramente.Hand giorde dette og med saadan Heftighed/ at en Deel af
Gicrsterne forargede sig heel meget derover. Dagen derpaa kom Ryg
tet om denne Dispute ud til flere. Hermed havde hand nu fordervet
alting; saa at mand var betcenkt paa/ uden videre Ophold f at blive
hannem qvit igien. Mand fandt paa nogle Aarsager at give fore/ af
lagde ham med en Forcering og en crrlig Rcyse Penge/ og takkede ham
for den Beredvillighed hand havde ladet see, i at vilde tilbyde dette Land
sin Tjeneste: Lod ham saa reyse i GUds Navn hiem igien til Witten
berg. Hvor hand siden udspredde sin vrange Lcerdom, indtil at Dr.
Luther kom/ fra Rigsdagen til Wormbs/ tilbage til Wittenberg, og
igiendrev ham afGUds Ord. Saadan er Svaningü Fortalning, den
jeg nu med hans egne Lalinste Ord vil igientage; helst den indeholder
endnu noget mere / som jeg her har ladet ude, efterdi det ey horer til
Historien:
’’Prat-
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"
“Prærërêa etiam paulo an te fugam Chriílierni II. Doílw Chriíliernus Torchilli Morfianus, a Rege Chriítierno II. miífus eft in Germani
am, pro Theologo & Graecarum literarum ProfeiTore adducendis,
idqveEpifcoporumregniconfenfu. Verum Epifcopi voluerunt, diâumDoéloremChriiliernum, Theologum ex Lovanio vel Colonia
petere, Ipfe vero Witebergam adiit, & confilio Theologorum Wittebergenfium Doilorem Carloftadium huc adduxit ; fimul & M. Matthiam Gabelerum, Græcarum litterarum peritum. Erat autem Carloiladius fedlæ Sacramentariorum non modo audior primus, fed ejus
dem fideliflimus propugnator.
Qyi fi hæfilfet paululum in fchola,
haud dubie non folum eam, fed & uiliverfum regnum erronea hac
fua opinione infeciifet. Verum fingulari Dei beneficio faétum eíl, &
hominum piorum precibus,qvod in adventu fuo invitatus fit ad convi
vium ab honeftis hominibus Hafniæi inqvo poilqvam largius biben
do frontem exporrexiifet, movere novas de Cœna Domini qvæiliones cœpit. Qyas cum mordicus tueretur, qvosdam infer convivas
fie offendit, ut qvæ privatim in convivio difputata erant, pollero die
in publicum prolata ad aures piorum hominum pervenerint. Qyibus
divulgatis, inventæfuntrationes, qvibushonefte dimitteretur. Dato
igitur viatico, adiisqve gratiis, qvod ultro operam fuam regno ob
tulisset, magno regni commodo dimiifus, Witebergam rediit. Vbi
hoc dogma fuum renovavit; qvoad D. Martinus Lutherus, a Wormatienfi Conventu Witebergam reverfus , manifeilis inftitutionis
Chrifti verbis eum refutavit.
Qyi convidtus atqve fchola cjcclus,
Kemberg oppidulum haud procul a Witeberga fefe contulit. Poil
inde in alia Germaniae locafecedens, dogmati huic fuo ad extremam
usqve fpiritus exhalationem inhæfit. Deus Opt. Maximus pro Divina
fua clementia fervet in poilerum hanc novam Academiam ab omni
bus erroneis & fanaticis opinionibus, & luceat in cordibus Dodtorum
per Spiritum fuum, ut verbum potentiæ ejus 'pie ampleilantur, &
captivantes luam propriam confcientiam ac rationem, pure id ipfum
feqvantur! Arnen.,
§. 14»

Her fñlder da atsvsrge, øm benne Svaningfi Fortàmg er t alle
Maaderrigtig og trovcrrdig?Jeg svarer/at omHovkd-Sagcn er flet intet
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at tvivle, nenflig at Dr. Earlstad kom her, og var her ikkun saare kor ti
Kiobenhavn, maaffee en Uges Tiid eller lidt mere. Om Matthias
Gabler, nemlig at denne og var her paa samme Tiid, har det sin Rig
tighed, og er en gandffe opliust Sag, som herefter stal vises. Det ovrige i Narrationen tager jeg mig ikke paa atvcrre Borgen for og forsvare.
Jeg tiender Joannem Svaningium meget for vel dertil. Og naar jeg
endstiont er forsikret om hans Hiertes Oprigtighed, at hand intet
Faétum eller Hoved Gierning har med Fliid opdigtet, saa forbeholder
jeg mig alle Tider hans Circumstantzer at underlege og paademme, og
vil ikke raade nogen, at fette Troe til enten Aars-Tal, eller Navne, eller
Aarfager som hand foregiver til Ting, og deflige Bi-Omstcendigheder,
ferend de have examineret dem tilgavns. Thi udi fligt forlod hand
sig formeget, nu paa sin egen Hukommelse, nu paa andres; og flumpede fta til at strive, undertiden hvad ret var, undertiden ikke. For Er.
Udi hans Hiftoria chrift. il navner hand nogle gange Pave jrårn,
hvor det stal hede Leo X. andensteds i steden for den sitstbencxvnte
setter Hand Clemens vil. Hand striver, at den unge Hertug Hans,
Kongens Son, dode da hand var sexten Aar, Anno 1532. da hand
dog tilforn haver sagt paa tvende adstillige Steder, at samme Priutz
blev fod 1518. (fom ogfaa erret;' Thi Hvitfeld, som anforerhans
Fodsel til 1519. har Uret.) Om Bistov Jens Anderston äf Odens e
siger hand, at Greve Christopher af Oldenborg befriede ham af
detBorringholmste Fcrngsel, ogat Kong Christian ni. gav hannem
Stiftet igien.
Begge Deele er aabenbare falstt og urigtigt, og
mig undres over, hvor Manden kunde ftre saa groveligen vild i
denne Bispes Historie, om hvilken hand havde saa ofte hort for
tcelle affin egen Morbroder, Mester Hans Hanson, der tiente samme
Bisp i mange Aar. Mester Aage, som blev udvalt til Erke - Bisp i
Lund, ncest efter Birgerum, men blev ikke Stiftet raadig, forend ef
ter tre andre, regner Svaningius til de Bilder, da hand var en Sparre ;
Men hans Soster-Son, og sidste Erke-Bisp, varen Bilde. Dronning
Margretes Feld'Overste, som Aar 1388- overvandt og fangede Kong
Aibret i Sverrige, kalder hand Magnus Munk, da hans Navn var
Iver Lykke. Udafsaadanne og fleereProver i denne ene Konges Hi
storie , foruden et storre Tal i de forrige Kongers, (hvorafjeg nogle hist
og her haver bemerket imine Anmerkninger til Jo. Meuriü Hiß, pan.)
og
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tiendes denne Mands maadelige Fliid og Agtsomhed, i hvor frie hand
ellers bor holdes for nogen forscrtlig Usandfcerdighed.
Skal jeg nu
sige min Tanke om den oplcrfte hans Fortcelning angaaende Dr. Carl«
stad, da kommer Begyndelsen deraf mig noget sier/ ja megct urigtig
for ; Thi jeg kand ikke vel rime/ eller giore den overeensftemmende med
M. Martin Nkynhards Brev til Kongen, som visseligener et momsto«
deligtBevlis, og et Hoved «Document. Thi naar Reynhardt blev
sendt efter Carlftad, hvad ffulde da Morsianus ffikkes efter? Er hand
maaffee sendt derefter, til at vcrrve den Profefíbrem Græcum,
Gabler, og haver da taget Dr. Carlftad mediFelgeffab, somtilforne
afandre var engageret? Jeg troer det intet : Men er derimod fastiden
Tanke, at det er en pur Vildfarelse afvores ConfusionsMager Svaningio, der h aver her/ ligesom andensteds/ kiort i Ring og berettet det ene
om det andet. M. Christen Morsianus maa tilforne vist nok have vcr«
ret ffikket af Kongen til Wittenberg, og vceret den som har hentet
M. Martin Reynhard herhid i det forrige Aar. Deri har nu Svanintaget feil/ og confunäeret Tiderne, helst da hannem var u bevidst,
at bemeldte Reynhard var den, der blev sendt til at vcrrve Carlstad og
Gabler. Dog jeg vil troe/ at Gabler er ikke hidkommen med Carlstad/
men i forrige Aar med Reynhardt.
Saaledes bor det uden Tvivl
hcenge tilsammen. Thi og saa meget bor mand at tage mi/ og lade staae
til Troende ûfSvaningü Narration, nemlig at Morsianus har vceret
engang idisse Aaringer t Wittenberg og bragt en Theologum derfra
herhid/ samt og den Græcum Gabler ; helst efterbiSvaningius gik i sam«
me Tider i Vor Frue Skole, hvor Morsianus davar Re&or. *
Dcrncest veed jeg ikke hvad jeg ffal sige om den Dispute, som Dr.
Carlftad fortcelles at have havt her i Kiobenhavn i det GLcestebud, vores
Autor taler om. Ikke at jeg jo troer, at hand har vceret til Gicest, og
man har over Borde disputeret om Religions Sager, hvor Manden er
bleven hidsig, og talt noget ffarpt imod de gamle Vildfarelser. Men
haver og Materien vceret just om Alterens Sacramente ? Eller, er dette
8vaå§ii pure Gicetning, efterdi det var Carlftad, som heri var intereüeret, og som hand var vred paa ? Ja jeg lader endogsaa dette staae,
og vil give Magt, at vore Folk have ikke endnu kunder taale, at deres
PapistiffeTroe omTransubüamiationel! blevafdenne nyeLcrrere an«
<
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fegtet og takt ilde om. Alleeneste, at Svaningius, i sin Fortcelning herom, haver vildet tage Partie, og declametet med saadan gudelig Iver
om den Fare, som Universitetet og Riget havde forestaaet, hvis denne
Mand var bleven lidt längere herinde, er hvad mig steder, og derudi
Viser hand sig kN vel ivrig Theologum, men en flet Hiftoricum. Jeg
siger, at han viser sin altfor maadelige Kundskab i Reformations Historien. Thi det er jo en bekiamdt Sag, at paa den Tiid da Carlstad
kand have vceret her i Kisbenhavn, havde hand endnu ikke nogen adskilte
Meninger fra Doet. Luther i Christendommens Hoved-Artikler, i sier
ikke udi den om Alterens Sacramente. Hvilket er noksom klart udaf
hans egne Skrifter, i Særdeleshed af eet deriblant, som hand udgav
nogle Maaneder sildiger i det samme Aar, nemlig den i. Novembr.i52i.
med denne Titel: Don Anbetung und Erer erbietnng der tzey«
chen des Newer; Testaments. Derudi forklarer han sin Bekicrndelse oa Lcerdom om bemeldte Heyvcrrdige Sacrament udfsrligen, og
rr tilfnlde, javel saa stcerk Lutheraner i samme Artikel, som nogentid
Luther selv. Hans Affald fra samme Bekicendelse stcede ikke ferend i
det Aar 1524. som var tre Aar efter hand havde vceret hos os. Maastee,
var hand bleven i Danmark, var det ingen Tiid kommet ham i Sinde;
saasom mand veed, atdetsteedeved Omgcengelse med de Zwinglianer
i Switzerland, udi hans Landflygtighed. Hvad sonr og Dr. Luther
og hannem var imellem, og som hin, ved sin Tilbagekomst fra Wormbs
og Wartenborg, antastede og refuterede ham udi, vare jo gandste andre
Ting, og Sacramentet uvedkommende. Mand haver altsaa her igim
en nye Preve paa Svanmgn Urigtighed, om ikke i Hoved-Sagen om
Dr.Carlstads Hidkomst og Bortrcyfe, dog i Omstændigheder.

§. i5.
Til Hoved Sagens Bekrcrftning haver mand ellers en trykt Piece,
afden i Svaningii Fortcelning bencevnte Matthia Gabler selv : som er et
Latinst Vers vansire Blade, in 4(0, trykt her i Kiebenhavn ved Bal
thasar BlUMMe, Anno is21. menfe Junio. Dets Titel kk! ’'In laudem
’’Illuflriflimi Invictiflimique Chriftierni Danorum Regis, Matthia?
"Gableri Stutgardiani extemporánea Epiftola.” Og sammeEpiüola
er tilstreven "Incomparabili Viro Chriftierno, ab epiftolis Danorum
"Regis
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’’Regis illuftriflimi invi&iffimique.”
andet, til Kongens Berommelser

Demdi lasts 0g dette / jblñNt

„Cæleitis Sophiæ vindex fulcire ruinam
„Aggreditur, dodos vult quoque habere viros,
„Magna Carolftadio promifit præmia dodo,
„Adventum cujus Curia tota vocat.”
En Criticus kunde maaffee vilde indvende, at dette Vers fastsatter
ikke hans virkelige Ankomst, men siger ikkun at hand var i Vente, eller
blevhrd-forlanget. Jeg er derimod forsikret, at Poeten har sat dette
vocat afpure Forlegenhed, enten i stån for præterit. vocauit, eller for,
Adventu gaudet, vel geflit. Og vil mand endelig stññe Haardt derpañ/
bliver den naturligste Forklaring, at Gabler var ferst hidkommen/ og
Carlstad endnu i Vente, hvis Narvarelse Hoffet hver Dag langtes
efter.

§. 16.

At hand og virkelige« har indfundet sig, derpaa haver mand end
nu eet Vidnesbyrd, som beviser, at den Did hand reyste bort igien fra
Kiobenhavn/ haver Folk her i Staden, som havde hiemme og deres
Foraldre eller Venner i Saxen, betient sig af denne Leylighed, til at
sende Breve og Bud hiein med hannem. Her er endnu forhaanden,
(iblant de mange, saavel flette og unyttige som gode Papirer/ fta be
meldte Tider,) en Supplik til Kongen, ffreven paa Danff af en Tydff
Cancellist, som havde sin Fader i Saxen boende. Den er dateret i Kis
benhavn Aar 1522. men Dagen ikke ncevnt. Supplicanten, der kalder
sig Johan Wefring, Tydff Skriver, (og som mand ellers andensteds
har funden at have varet brugt i Forretninger,) klager over sin Lens
Forholdelse, og beder Kongen omForstrakning afnoale Penge til sine
Creditorer. Iblant andet bruger hand disse Ord: Og haver jen
ffrevet hiem ril mm Fader, om penge, nred Doctore Larolftadro.
§. 17.

Endeligen, at Dr. Carlstad var her ikkun i saare kort Tud, og soer
strap sin Vey herfra tilbage, ligesom oQSvaningius beretter, dertil ra•
D 2
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ger mand et klart Argument af Mandens egne udgivne Skrifter i det
bencrvnte Aar 1521. Udafdisse fmaae Piecer haver Autor til den
liste Tydste Anmerkung/ (som er den 8de iden tredie Deel,) opreg
net med ftor Flrid elleve Stykker. (Thi de trende, som folge efter paa
den 24z. Side/ ere/ ved Bogtrykkerens eller Autoris Feyh ikke satte til
det rette Aar/ men hore/ som jeg rigtigen kand gotgiore/ til Annum
1522.) Jeg eyer dennem alle selv/ undtagen tvende Latinste af Aar
152L som ncrvnes i bemeldte Fortegnelse/ pag. 241. og ere: Articuli fuper celebratione Mifl'arum &c. og Loci tres Wittemberg& in arena traila ti See.
De andre 9. haver jeg tilsammen/ saavelsom og de trende pag. 243. op
regnede/ hvilke den Halliste Obíervator har satt under et uret Aar.
Hermann von der Hardt haver ey heller vidst affiere Carolftadianis An
ni 1521. end de samme/ udi fine trende Tomis Autographorum Lutheri
& Coætaneorum. Naar man NU vil gañe disse Pieces igiennem/ finder
man snart intet Rum til Mandens Reyse herind og tilbage/ uden i Maji
og Junii Maan eder. Gablers Vers er og trykt her menfe Junio. Men
at Carlstad var hjemme igien til Wittenberg S.Hans Dag/lcerer mand
af eet hans Skrift/ der har denne Titel: Von Gelübden Unterrich
tung Andres Bo: von Tarolstadt Doctor: Auflegung des
XXX. Lñpitel Numeri/ welches von Gelübden redet. Thi derudi er Ti!stuften / til Cunrad Gutman/ dateret wrttenbergk am
Tage Johannis Baptista 1521. Siden folger dette : Super Caeliba
tu, Monachatu & Viduitate See. dateret Wittenberg, die Petri & Pauli, font
er dm 29. Junii. Og derpaa: Bericht dyesser Red/ das Reich
GOttes leydet Gewalt rc. Wittenberg/ Montags nach Jaco
bi/ d.e. den 25. Julii, o.f.f.
§. i8.

Carlftads Bortreyse herfra er da steetimedens Kongenvar borkt/
lige saavel fom hans Ankomft / som jeg tilforne har meldet. Thi Kon
gen kom ikke hiem affin Nederlandste Reyse / forend om Hoften/ fidft
i Augufto / eller i Septembri.
Hvorledes det da er dleven optaget/
hvad som i Hans Majestcrts Fraværelse var foregaaet/ og at mand saa
hoved-kulds havde stilt sig af med Manden/ findes vel ingensteds om
talt/ enten afSvaningio, eller i noget mig forekommet Document.
Jeg mener alligevel/ at Sagen er ikke vanstelig at giottte: Og er jeg
gattdste

forehaste Religions-Reformation.

29

gandffe iden Tanke, at det er ffeet altsammen med overlagt Raad og
Forscrt, og efter Kongens udtrykkelige efterladte, eller og underveys
ffrevne og hiemsendte Befalning, endffiont famine Ordre maae have
været hemmelig og ikkun til faae visse given, der fkulde drive dette Spil.
Thi hvorledes ffulde vel ellers nogen torde vovet fligt, at jage en saadan
Mand bort, og paa egen Haand give hannem Afffeed, Forcering og
Reyse P 'nge, som Kongen med stor Attraae, Fliid og Bekostning
havde kaldet herind? Og mon ikke Kong Christiern var den Herre, der
vidste at reiTentcre langt ringere Ting paa det allerhoyeste og strcrngeste ? Men her er det alligevel ganer saa stille af, ligesom aldrig det rin
geste var passeret. Saa fornemmer mand ey heller siden det mindste,
enten til den Grcekiffe Professor Matthias Gabler, eller til vores Me
ster Martin Reynyarvt. Hvis denne sidste ffulde vcere folget herhid
tilbage med Secretereren Stephan Hopfenstein, da kand dog dette ey
heller vcrre ffeet, forend at Kongen var bortreyst ; Thi her findes endnu
et Recreditif, som Churfyrsten af Brandenborg har givet til bemeldte
Hopfenstein, og er dateret til Wormbs am Sonnabend in der PfingstWochen. Dog holder jeg end noksom troligt, at Hopfenstein har
imidlertidfaaet BefalningafKongen, omat takkeM. Martin Reynhardt af, og paa en god Maade der udi Tydffland at ffille sig afmed
hannem, serend hand selv drog her hiem. Siden fornemmet mand
aldrig noget til M. Martin, forend om et par Aar derefter, da hand
vogner op og er Prcrst i Jena. Kort sagt, Gabler og hand, maae virkeligen have sagt Danmark Farvel med alle den samme Sommer som
Carlstad, og her haver mand ey heller vcrret forlegen, i at finde paa ot
flags Aarsage til enhver afdem, for al blive afmed dette Reformations
Selffab tilsammen. Altfammen ufeilbarligen udi Folge afen hemme
lig Befalning udaf Kong Christiern selv, at fligt maatte ffeeimedens
hand var fraværende, og ligesom Hans Majestcrt uvidendes. Saadant kommer og overeens med denne Herres bekiendte Ustadighed.
Hvad hand faldt paa, endogsaa med stor Iver, og resolverede paa
een Tjid, forandrede hand en anden Tud, og giorde der tvert imod.
Hand havde paa nye foretaget saa mange Ting at lade negociere hos
Paven; Og udi den Svenske Sag, angaaende de aflivede Bisper,
saae hand nu at der vilde yttre sig en hoben Vanffeligheder, eftersom
Paven neglede beständigen at confirmere Stifterne, Skare og StrenD 3
genes,
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genes/ til dem, som Kongen dertil havde ncevnt. In Summa,
havde hand tilforne tcrnkt atvilde bravere det Romerske Hof, og tvin
ge det efter stn Villie, saa begyndte hand nu at blive bange og frygte sig.
Hertil kom ogsaa, at det var allerede kommen hans Svoger Kcryseren
for Oren, hvad som var handlet imellem Kongen og de Wittcnbergiffe
Lcerere, og at hand vilde have dennem herind i Danmarck, saaftemt
de ffulde fordrives af Saxen og det Romerske Rige. Mand finder og,
at det Papistiffe Partie anholdt hos Kcryftren, om Skrivelse og For
maning til Kongen, at hand ey ffulde antage nogen afdetLutherffe
Kicrtteriei hans Land til Beffyttelse. Saaledes haver Spalatinus vidst
at berette til Doet. Luther, som fra Wartenborg ffrev det igien ril Melanchthon,Dominica Exaudi 1521. (det er, Sondagen imellem CHristi
Himlnelfart og Pintzedag) "Spalatinus fcribit, ilger Luther, Cæfa"rem impetitum , ut Regi Daciæ fcriberet, ne reliquias Lutherans
’’hærefeos recipiat.” Jeg flutter, at saadan Skrivelse og Forrnaning
havde Kongen alt for den Tild fraKcryseren bekommet; Thi Kcryser
Carl var paa de Tider altfor ivrig, i atvllde haveKicetterietdempet, i
hvad det ffulde kostet. Hvad er da vel rimeliger, end at, naar Kongen
fik derefter i Sinde, saa ftraxen at giore en Rcyse ud til sin Herr Svo
ger, og havde saadanne vigtige Begæringer til hannem, som laae han
nem hoyligen Magt paa at vorde bonhortudi, og faae dem udvirke
de, (hvorom tilforne er sagt, og videre af Hvitfeld kand erfares, ) at
hand ey da ffulde vilde have disse Anftods - Stene af Veyen, nemltg de
Lutherffe Lcerere bort af Landet igien? Saa er og ingen Tvivl om, at
joKceyseren, ved Kongens Ncervcrrelse, haver lcrft hannem en Text
vaa samme Capitel, og taget Lofte og Forsikring af ham, at hand ikke
ffulde have mere med dette flags Folk at ffaffe. Imidlertid haver dog
Carlsiad ikke ladet det blive derved, men ved samme Tider, som Kon
gen kunde tcenkes at vcere hiemkommen, anmeldet sig hos Hans Masestcet, ja forsogt, at komme herind igien. Derom haves et temmelig
aabenbart Vidnesbyrd i en Memorial eller Supplik til Kongen, af en
Camellist, ved Navn Johannes Büttner von Bayreuch, ffrevet i
Foraaret 1522. Denne beretter, hvorledes Hand affin naadige LandsHerre, Marggrcrf Casimiro af Brandenburg, regierenden Fürsten
Fränckischcr Nation, havde faaet Tilladelse at forsage fig udi fremmtde
Lande, var derpaa kommen herhid til Kiobenhavn, og iblant andre
'havde
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havde Doctor Andreas Bodenstein Carolstadt givet hannem Brev
og Recommendation^ med til Kongen, ladende hannem derhos forstaae,
at hand selv (Carlstadt) vilde komme efter og vcrre her om sire Uger.
Derpaa var bemeldte Johannes Büttner reyst hcrhid i forgangen Host,
blev saa antagen i Tieneste hos Mester Diderich Slaghek, og imidlertid
anbefaler til Stcffan Hopfenstein, for at lcrre Cancellie Stylum. Men
nu, da Steffan var udvigetafHansMajestcrrs Lande, og Mester Di
derich straffet paa Livet, vidste hand ey til hvem hand skulde holde
sig; Bad derfor om PasiogReyse-Penge at komme hiem med til sit
Ftrderneland igien. Ordene, som betreffe det om Carlstadt sagt, ere
disse: "Und Hat Doctor Andreas Bodenstain Carolstadt gnandt mir
"Fürderung und andere Brieff, (mit Unterrichtung Ine inn vier Wu
schen nach mir hyeher zu erscheynen vorghehen,) geben; Derhalben
"ichhyeherzuLandkomen, und bey Mayster Dietrichen Dinst ange"nonren rc." Men ingenlunde sindes at verre ffeet, ey heller er det
engang troligt, at bemeldte Theologus er nogentid kommen herind
igien. Kongen haver uden ald Tvivl ladet ham denne gang strive af,
og givet hannem at forstaae, at det var ikke beleyligt mere.

§. 19.
Saaledes endede sig Kong Christierns forehavte Religions-Re
formation i Danmark, og saavidtgaaer dens Historie, som jeg nu hertil
haver fortalt. Om nu hoybemeldte Konge haver tcrnkt at opfatte Tin
gen til en bedre og beleyliger Tiid, lader jeg vcrre u sagt: Da jeg etters
er forsikret, at hand haver kicrndt dens Fornsdenhed, samt og(omstiont
mere af Verdslige, end Gudelige Aarsager,) ynstet og attraaet dens
Fremgang saa meget som nogen; hvorom og, soruden andet, hans
forhen 0N',taltevisLours med ErasmoRoterodamo bcrrer Vidnesbyrd.
Men hvorledes vilde ve! hand kommet afstcrd med fligt et Vcrk her udi
sine Riger? Hand, fom foruden Kcryseren og Paven, som hand paa
eengang tillige vilde flattere, og bildte sig mdhoyligenattrcrnge tilde»
res Venstab, havde indviklet sig i saa store Vansteligheder medSver«
rige, som nu udi samme Aar IZ2I. stod udi fuld Rebellion, og staffede
hannem gandste meget andet at tanke paa, end det hidindtil omtalte?
Tilmed saa er jo bekicrndt, at her indkom endnu inden samme Aars Ud

gang
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gang den Commissarius fra Paven / F. Joannes Erancifcus de Potentía, for at forfare og cxaminere de Svenske Sager : Og om hvis For
retninger ingen af alle vore Skribentere haver sagt os noget, uden det
lidet de med faae Ord har taget af Corn. Scepperi Skrift tmob Lybek
kerne; og derncrst at samrue Pavelige Commrssmus var tilstade her i
Kiobenhavn, den Dag Diderich Slagheck blev henrettet. For nu at
give nogen mere Opliusning, om disse og flere Geistlrge Ting, horende
til hoybemeldte Konges Regering/ og deriblant udi sar om Diderich
Slaghek og jo.de Potentia, vil jeg givre denne min Afhandling noget
längere/ end jeg forst havde tankt ; t Formodning, at den ey derfor skal
vorde desto ubeyageliger for dennem/ der holde af, at vide noget udfor
ligt om vore Danske Sager, hvorsomhelst de endnu ikke tilfulde ere udi
almindelige Skrifter forklarede.
§. 20.

Jeg vil begynde med Diderich Slaghek/ men forbigase alt hvad
som horer til hans Herkomst/ hans Ankomst i Danmark/ hans Indtradelse i Kongens Tieneste vedModer Sigbrets Recommendation, saafom noget der noksom af^vaninZio og Hvitfeld er bekiendt. At denne
Mand har jo varet tradff og forflagen/ og duelig til adssillige Forret
ninger/ er flet ikke at tvivle om. Ja at hand har vidst mere, end sin
Chirurgie, og varet studeret/ tvivler jeg ey heller om. Hans MesterTitel var og ikke afhans forrige Barberer-Profession, men virkelige« en
Gradlis in Jure Canonico eller Artibus Liberalibus, som jeg glatter at
Hand har bekommet af Angelo Arcemboldo, eftersom jeg og haver seet/
og kand fremvise deflige andre Bullas af bemeldte Pavelige Legat, meddeelte til baade Tydske og Danske. Saa blev og Slaghek brugt udaf
Kongen i Commissioner og vigtige Forretninger udenlands/ faasom
An.1^9. i Nederlandene/ hvor hand negocierede Penge til det Sven ffe
Krigs Tog, og antog en hee! Deel Krigs-Folk: Og Jorgen Skodborg/
som paa samme Tiid var Kongens Gesandt i Bryssel, giver ham det
Vidnesbyrd i et Brev til Kongen/ at hand havde forretter sine LErinder
heel vel. Men ved dette vil jeg nu ikke opholde mig/ saavelsom ey heller
ved hvad Deel hand havde i detStokholmffe Blodbad, hvorom baade
tilforne er sagt, og ffal endnu mere ved Leylighed erindres siden. Jeg
vil kun tale om, hvorledes hand i dette Aar 1521. er kommen hiem fra
Sver-
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Sverrige, og harderpaa tiltrcrdet Lunde Erke-Bistopdornme, og siden
hvorfore den gruelige Straf er ham overgangen. Man veed, at Re«
bellionen i Sverrige tiltog i bemeldte Aar jo lcengere jo mere, og at Gu«
staffEriksons Partie imod Kongen blev immer stärkere. Saa er og bekiendt, at Mester Diderich Slaghek var den ypperste Mand, som Kon
gen havde der i Riget betroet Regimentet, og forordnet ham saasom en
Statholder i sin Fraværelse. Men dette Regimente og Statholderstab
blev hand nu Dag fra Dag mere keed af, og ynstede sig tilbage til Dan«
mart Saa havde hand og havt den Lykke, at erholde noget fom var
Umagen vcrrdt at lamges efter, ogat komme herhiemfor at tage det i
Besiddelse, nemlig det anseeligste Ertz Stift i hele Norden, og den stor*
stcVcrrdighed, som nogen Parkiculieråde opstige til, nast Kongen.
Thi allerede i dette Foraar var det steer, at Sigbret havde formaaet
Kongen til, at ncevne hannem til Erke-Bistop i Lund ; og derpaa havde
ey allene Mester Claus Pedersson, Kongens Orator hos Paven, faaet
Befalning at anholde om Pavens Confirmation og Pallio, men Me
ster Diderich havde endsgsaa stikket sin egen Broder Johannes Slaghek
til Rom, selvsamme Mrinde at besorge, (om forl-en er sagt. Juridlertid maatte hand, imedens denne Négociation varede, holde det ud i
Sverrige, hvor alting faldt ham jo lcengere, jo fortrcrdeliger. Bistop
Jens Andersson afOdensee og han kunde og aldrig komme til Rette med
hinanden, eller stemmes sammen. Og samme BtstopJens var den,
som havde meest udi Raadet at sige, nast Mester Dlderich, udi hvilket
Raad desforuden vare ErkeBtsp Gustaff Trolle afUpsal, Cancelleren
Gotschalck Eriksson, Henrich Slaghek, en anden afDiderichsBrodre
og Statholder paa Stokholms Slot, Gorris Holst og Michel Blick,
Krigs Overster, faavel som flere. Som det nu stedse gik ilde ril, i hvor
som noget i Provintzerne foretoges imod det opcoriste Partie, kom baade fra Kongens Folk, Danste og Tydste, saa og fra de Svenste Hans
Majests. Ttlhcengere, den ene Klage over den anden ned til Danmark.
Dr meeste og sandfærdigste Klager vare over Mester Diderich. Og hand
fom merkede, sig at vcrre forhadt afalle, og at hans umaadelige Streng
hed havde ingen Nytte staffet, men fordcrrvet alting, havde nu gierne
varet derfta; hvis ikke Kongens hastige Reyse til Flandern havde for*
hindret, at hand ey kunde faae saa hastigen flig Tilladelse hos Hans Majest. udvirket. Bistop Jens nrerkede og dette hans Forsirt, og sarte sig
E
der-
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derimod, fik og de andre Raad paa sin Side/ faa at de beviiste hannem
over/ at han maatte endelige« blive tilstade/ indtil at Kongen kom selv
med en nye Armee dennem og sit Rige til Hielp. Thi eftersom alle Or
dres og Foranstaltninger vare hidindtil steedte ved ham, efter Kongens
Gotfindende/ og alle Skatter samt andre Jndtcegter, faavelsom Pen
ges Betalning og Assrgnationer hannem allene tilfortroede/ faa kunde
de andre ikke vcere derfor ansvarige/ men det tilkom hannem at-Liore
Rede derfor/ naar Hans Maj. Av kom og vilde have fligt forklaret.
Med disse Argumenter bragte de ham ogfaa til/ at skrive igien herned/
og forlange at hand maatte faa lange blive deroppe. Men paa det hand
ikke stulde under Haanden practisere sig nogen anden Ordre til/ da strev
Bistop Jens medsammeBudtilRaadetiKiobenhavN/ som var heri
Regeringen i Kongens Fravarelse; hvorudi ydermere paastodes/ at
Mester Diderich maatte jo endelig forblive i Sverrige/ indtil at Kongen
kom der selv. Saasom intet af dette forekommer udi vore Historier/
vil jeg anfore nogle Artikler af dette Bistop Jenses Skrift. Hand
siger: "Item/ erdet aldelesraadeligt, at Mester Diderich bliver her
"tilstade i Stokholm/ faa lange dette Oplob er afstillet/ og at hand bli
der her faa lange/ at vor kiareste Naadige Herre kommer her felvtil"stade/ at hver Mand maae da sange at fee, at Mester Diderichs Han
adel er ikke ganget efter vor kiareste Naadige Herres Befalning. Og
"om ikke faa steer/ og at Mester Diderich kommer af Landet/ da stulle
"alle Mester Diderichs Gierninger tankes vor kiareste Naadige Herre
"til; og det stulde Hans Naade ikke vilde for faa meget Guld/ som Me"ster Diderich veyer til; thi Sverriges Rige er bedre end faa meget
"Guld." "Item, erdet uraadeligt/ at Kongelig Majestet rettersig no"gen Tiid efter Mester Diderichs Handel/ vare sig enten Raad eller
"Skrivelse; thi der stal aldrig folge andet efter/ end Skade og Ube"stand." "Item/ Mester Diderich er udraabt over alle Landene foren
"aabenbarlig Misdadere/ for de mangfoldige aabenbarlige uchristelige
"Gierninger/ hand haver giort imod ald Christendom." "Irem/ siger
"hand aabenbarligen/ at hand veyer ikke mere/ at tage en Bistop fra
"Halsen/ end en Hund." "Item/ for saadanne uchristelige Giernin"ger hand haver giort/ stiotter hand aldrig enten Kirker eller Kloster/
"eller vil nogentitb bekiende GUd ; derfore siger nu hver Mand/ at det"te Oplob og Orlog er en ret Hevn afGUd : og er Almuen derafdristig/
"naar
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"naar tennem saa prcrdikes fore. Derfore er det endelig raadeligt, at
"Mester Diderich bliver her selv tilstade/ som han og selv begicerer."
Siden, efter en Hoben flere Artikler, betreffende Tilstanden deroppe,
og hvad som behovet nf Vaaben og megen anden Forraad, til Stok*
holm og flere Fæstninger rc. flutter hand med dette : "Item/ naar en
"chrismet Könning fanger merkelig Skade, for hand troer de hand fful"de ikke troe, og mistroer dem som hand ffulde troe/ da er det en Straf
"afGUds lonlige Domme for nogen aabenbarlige Gierninger. Da
"ffal Konningen agte Davids Ord: Cor Regis in manu Dei eft, og
"giere GUd.Lofigien, som David giorde.

Itaeft.

Io. An: Epifcopus Ottonien: manu propria.
§. 21.

Saaledes lindde Mester Diderichs Skudsmaal og Eloge fra Biffop
Jcns Andersson, hvori detvcerste var at derudi sagdes ikke noget eeneste
usandt Ord. Thi det selvsamme bevidnes afalle andre/ som levede udi
og efter de Tider, baade Svenffe og Danffe, nemlig at denne Kong
Christierns store Günstling og Handtlanger var en aabcnbare GUds
Bespottere og uchristelig Mand, ja en Atheist, GUds og Kirkens Fiende. Og ham var det dog/ som Kongen, og hans Raadgiverffe Sigbret
Willems, giorde til et Kirkens Hoved her i Rigerne, og ophoyede til
Erke-Biffopdommet i Lund. Hvorledes dette kunde rime sig med de
rette Reformations Tanker, med en Christelig Omsorg for Kirken, med
Retfærdighed og en redelig Intention for GUd, til hans Ords og
Evangelii Forfremmelse, indstilles til enhver fornuftig at domme om.
Alt hvad der kant siges til Kongens Undffyldning, veed jeg ikke paa an
den Maade at udfinde, end at forestille sig ten Vertflige Interesse, som
Kongen sogtt/ iatfaaeenErkeBiffoptilLundeStigt, der vilde vcere
Hans Majest. aldeles til Villie/ og afstaae det saa lcrnge omtvistede Bor«
ringholms Land tit Cronen. Sligt var forsogt med de forrige ErkeBisper, men forgiceves. Den Eed/ som disse ved deres Indtrcedelse
maatte aflcrgge til Capitelet og Cannikerne i Lund/ om at holde alle Kir
kens og Stiftets Herligheder ubeffaarne, var saa udtrykkelig og saa
streng, at ingen kunde bevoeges til at rygge den. Mester Jorgen Skod
borg selv, som Kongen havde stcrdse fundet ten storste Lydighed og Tro«
E 2
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stab hos/ og forsikret sig om det samme afhannem/da hand i Aaret 1520»
indtrcengde ham i Stiftet imod Aage Sparres Val, giorde siden lige
som de andre: Nemlig/ saa snart hand havde svoret i Capitelet/ vilde
hand intet mere hore om Borringholms Afstaaelse. Altsaa maatte
Kongen have en Mand dertil/ som intet stiottede om nogen Eed/ en u<
gudelig Krop/ som detvarligemeget hvad der blev svoret og lovey og
hvad Meen Eed der giordes i eller uden Kirken. Og hertil var ingen
veqvcrmmere/ end Dirik Slaghek. Om nu Bistop Jens Anderssons
Memorial/ hvoraf vi haver hort Mandens Bestrivelse og de Bestyldninger imod hans Regiment i Sverrige/ er kommen Kongen for Oyne
og er blcveu Hans Majest. tilsendt til Flandern/ veed jeg ikke at sige no
get out. Allenefte hvad jeg veed/ er dette/ at da Kongen allerede i Julii-Maanedvar bleven underrettet fra sine Folk udi Rom/ at Mester
Diderichs Confirmation til Lunde-Stift var udaf Paven samtykt og
accorderet/ strev Hans Majest. strax derpaa med Posten fra Brygge i
Flanderen til Rom til Mester Claus Pedersson/ at mand stulde holde
inde dermed/ og ey lade den expedere: Og hvis det stulde alt vcere kom
met saa vidt/ at Pavens Bulla eller Brev var fcerdig/ stulde mand med
mueligste Flnd ansoge om/ at faaeDiderich Slagheks Navn ud deraf/
og Steden at staae aaben/ til saadan Person som Kongen vilde i hans
Sted have iglen til Stiftet. Herom vidne klarlige baade Mester Clau
ses Breve/ saa og Factorens i Rom Antonii Fuggers/ som ere endnu
tilstå. Denne sidste besvcergede sig ikke lidet derover udi et Brev fra
Rom/ (if3.Septembr. til sin Fatter Jacob Fugger/ og til Poppe Occo
den bekiendte Banqverer i Amsterdam. Hand strives at Expeditio
nen paa Lunde-Stift for Dirik Slaghek laae allerede fcerdigstreven i
Cancelliet/ og dertil havde hand udbetalt til Johan Zngenwinckel og
Johan Slaghek 7800. Ducater: Disse Penge var ey at tcenke paa at
faae igien. Og hvis mand stulde dog endelige« vorde saa lykkelig/ ved
megen Sol licitere« og Ansogning at faae Sagen omgiory og Mllerne
in blanco strevne efter Hans Majests. Villit/ kunde dette dog ey udret
tes/ uden med 6. eller 800. Ducater til Forcrringer rc. Herafseer mand
da/ at der maae vcere kommen en Kurre paa Traaden/ som «rand siger/
oq Kongen er bleven ubestandig i sit fattede Forsiet at have hannem til
Erke Bistopdommet. Dog tor jeg ikke sige/ at saadant har vceret en
Virkning afde Klagemaale fra Sverrige over Manden, etter afBistop
Jen-
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JmscS Memorial. Jeg ffulde ligesaa snart tror, at Kayser Carl maae
have erfaret og ved Samtale udlokket af Kongen, hvo der var hans
Raadgiver og Aarsage til den gruelige Medfart med de Svenffe efter
Kroningen i Stokholm: foruden at Kcryseren kunde og tilforne fuld
kommelig vcrre underrettet herom affin egen Gesandt, der var tilstå
i Stokholm, den Did Blodbadet ffeede. Kong Christiern kand da
votre gaaen i sig selv, og undseet sig ved at giere ham til Erke-Biffop,
hvis Rygte nu stod saa ilde udi alle Lande.

§. 22.
Menihvorledes dermed end var beffaffet, og ihvaddetharvoeret,
som nu forandrede Kongens intention med Diderich Slaghek, saa va
rede det dog ikke lcrngere, end indtil Hans Majeftcet kom her hiem. Thi
strax i de forste Dage efter Hiemkomsten, sendte Kongen en sin Secreterer op til Stokholm, med Befalning til Diderich Slaghek at begive
sig strap herhid. Denne Befalning findes endnu in Originali, med
Hans Majestctts egen Haand under, er paa Danff, eet og et halv Ark,
med denne Latinste Titel: Memoriale Domini Regis ad Magiftrum
Theodoricum Slagheck, &in ejus deceffii relinqvatur penes Secreta
rium noftrum præfentium latorem. Den bestaaer af 41. Artikler,
nemlig om hvad band ffulde bestille og foranstalte ferend hans Bortreyse, og hvad Bispen af Fyen, og de andre, som stulde efterblive,
maatte udi Kongens Navn befales at forrette fremdeles. Hand kom
derpaa til Kiobenhavn, og bragte med sig (ogsaa i folge afbemeldre Or
dres anden Artikel) en gandste Deel Fanger, afdet fornemmeste Svenffe Fruentimmer, nemlig Frue Kirstine afgangne Herr Steen Stures,
og hendes Dotter Iomfrue Magdalene, samt mange sierre Fruer og
Jomfruer, (hvoraf Navnene kand lcrses i Erich Joreussons Historie
Tom. i.p.32.) Dette ffeede ved Michelsdags Tider. Saa var og een af
Artiklerne, "at hand ffulde tage med sig alt sit Regnffab, paa hvis
"hand havde oppebaaret og udgivet paa Kongens Vegne."
Dette
ffulde mand slutte, at hand haver giort til Takke, saavelsomfornoyelig Rede for det ovrige; eftersom Hans Majestæts Hiertelag blev
hannem nu gandffeigien tilvendt. Mester Claus Pederson blev derpaa tilstillet en nye Ordre, at Lunde-Stift maatte nu uden videre
E 3
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Ophold vaa Mester Diderich udfcerdiges.
Herom linder bemeldte
Mands Skrivelse f fra Rom den 20. Novembr. Sede vacante, stråle
des : "Min ydmygelig bepligtig tro Denefte. Kicrre naadigste Herre.
Som Eders Naade mig af Flandern tilstrev/ at Expeditionen oppaa
Lunde-Domkirkestuldesaalcenge forholdes/ indtil Eders Naade yder
mere streve re. Da haver jeg herformden underviset Eders Naade baade med Brev og Skrivelse/ og defligest med mit eget Bud/ som jeg
haver afsendt ; Tvivler mig intet / Eders Naade er vel berettet om alle
Sager. Jeg haver giort det mig burde at giere. Nu haver jeg fan
get Eders Naades Brev paa nye/ at Bullerne stulle expedereå og af
stikkes med det snareste rc. Efterdi det er Eders Naades Villie/ hvilken
som bor at gaae for sig i alle Maade/ da sender jeg dem Eders Naade vel
expederet in meliori forma. Men oppaa Skare Kirke der knude vi in
gen Framgang faae med/ forend der bliver en nye Pave keest igien/
hvilken der bliver neppe giort inden Fastelagen."
(per Parcnthefin
maae jeg her erindre/ at den gode Mester Claus har udi Tanker strevet sit Datum i Brevet feil/ nemlig Novembr. i stàn for Decenå
Thi Pave Leo dode visseligen ikke forend den 1. Decembris.) Imidler
tid bleve disse Pavens Breve oq Buller ikke opbiede/ inden Mester
Diderich tog og bekom Lunde-Stift i Besiddelse; hvortil og en Udvaelgelft/ eller Kongens Nomination/ var alt nok. Handindtraadde i
Stiftet den 25. Novembris ; Men Bullerne fik hand aldrig at see ; Thi
inden de kunde komme her tilstå/ var hand enten afmed Livet/ eller
ey langt derfra : Hvorom videre herefter stal fortcelles.
§. 2Z.
Foruden de forhen omtalte Negociationer ved det Romerste
Hoff/ som de Kongelige Oratores havde i Befalning/ var her endnu et
andet Mrinde/ som staffede dem nok at bestille. Der opholdte sig sammestcrds/ fra nogle Maaneder af/ en Svenst geistlig/ den bekiendte
Johannes Magnus Gothus, (thi mand kiender ham hos os mere ved
dette hans Latinste Navn / end ved det hiemme brugte Hans Mo
genOns) den Tiid Cannik i Linkioping/ og som siden blev Erke Bisp til
Upsal.
Hvilken u-ophorligen supplicerede, klagede og anholdte hos
Paven/ om Hevn over Kongen for det Mord/ som var steet i forgan
gen
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gen Aar paa Bistoper og andre Geistlige , saavelsom paa mange for*
nemme verdflige Folk, imod Troe, Love og Edelige Forpligtelses
Kongens Oratores lode derimod intet fattes til Hans Majesicets For*
svar imod flige Klager. Hans Majestcet fattedes ey heller paa Anseelse,
Gunst og gode Venner; og det ikke saa meget for det Guld hand spende
rede, som for hans Svogerstabs styld, med Kceyseren, Kong Ferdi
nand, Kongen afPortugal, Regentinden i Nederlandene, og de mcrgtigste afChurfyrsterne. Saa var og det Spanffe, og nu Kceyserlige,
Partie mcegtigt i Rom, og Cardinalernes Doyen eller Formand var
en Spanier, og bemeldte hoye Svogerstab meget tilneyet. Imidlertid
trcengde de Svenskes Raab og Lamentations saavidt igiennem, at
mand befluttede at sendeen Commissarius herind, til at undersoge,
hvorledes det egentlig hang tilsammen, og hvorvidt hines Klager vare
grundede. Alt hvad her kunde giores, var at bestikke dertil en Mand,
som vidste at behandle en ond og vanstelig Sag med god Fornuft.
Samme Mand kunde da ogsaa med det samme afgiore den Trcrtte imel
lem Kongen og Arcemboidum. Saadan een blev da funden, og var
tn fornemme Munk af det Neapolitanste, udaf Minoriter Orden,
ved Navn Joannes Francifcus de Potentia, eller Potentinus. Hannem ncrvnte Paven, efter Cardinals'OoIleZii Forflag, til sin Nuncius
til Kong Christicrn, og sin Commissarius i disse Nordiste Kongeriger.
Denne Resolution var alt tagen i Junio eller Julio i dette Aar. Vore
Folk til Rom havde gierne forhindret det, om de havde kundet: Og
den Did de horde, at Kongen var kommen til Flandern at besoge
sin Svoger Kceyseren, og der giordes saadan megen Snak til Rom og
andenftceds, om Hans Majesicets prcegtige Folgestab, og forunder
lige Magt, Herlighed og Anseelse, roede de sig ved at denne Commis
sarius kom vel nu til at blive tilbage, af Undseelse og Frygt for at for
terne Kongen idet mindste. Ja de fortrostede ogsaa Kongen dermed.
Thi saaledes striver Mester Claus til Kongen d. 20. Julii : "Paven
vilde intet unde Eders Naade Oflo Kirke, og ey heller Skare, heller
og Strengenesi, atde maatte blive conñrmerede paa denne Tnd; Udi
hvad Mening det steer, kand jeg ikke vide, uden at Paven havde agtet
at sendt en Munk til Eders Naade. Men siden her kom Ryate, at
Eders Naade var i Flandern hos Kceyserlig Majestcet, veed jeg ikke, om
hans Hellighed bliver anderledes beraadt." Og i Johann Slagheks
Brev
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Brev til Moder Sigbret af 19. Julii, findes dette: "Voert , werde
lieue Moder, had onser allerhilligste Vader de Pauwcs geordineert,
daten Commissarins solde reysen na die Kon. Maj. om en Process to
maken, van Arcemboldis Stücken und Verrederien, und om der Bischopen willen, die doot sint, allene dat Collegium to contentirenrc.
So had ich my dorch bede van Mester Herduvieus und Mester Nicolaus
auergeuen, dar to komen und op die Dinge to syene, dat fie recht gaen
mochte voer des Konyncks Syde. Darnae, werde lieue Moder, iS
hyr vast und waer Tydynge gekomen, wo die Kon. Maj. is auergekomen myt veel und groten Schepen und Macht by de Kaiserlicher
Maj. des fich heel Rome in Wonder set, und men secht nu hyr mer van
eynemKonynckvanDenemarckt, dan van eynem anderen Forst nacst
Keyserl. Maj. in Kristenheit re. So dat ich no nett wetten en kan, off
die Commissarius sal werden gesant off neit, als V- L. voerder von
Brenger desses Breuis wel verstaen sal." Men bemeldte Commissa
rius blev alligevel afsendt, endstiont dermed forhaledes en Tiidlang:
og her indfandt hand sig i Kiebenhavn sidst i November Maaned.
§ 24.

Deter scertnok, at mand her i Landet ey har vidst mere at sige os
om denne Mand, og hvorledes hand forfoer og gik til Verks med fin For
retning ; ja atArrild Hvitfeld ey engang, for 150. Aar siden, har kun
det findeandetderom, enfc IjMfc Scepperus og Svaningius, begge med
stor Urigtighed, havde strevet og den sidste forbedret den forstes Digt.
Hvitfeld, som end og finnes ligesom halv at staae Tvivl om Sagen, og
lader den ankomme paa Cornelii Scepperi Beretning, figer, at denne
har strevet, det "Kong Christiern stal have fodret, at Pavelig Hellig
hed vilde lade forsende herind hans Sendebud, som maatte og kunde
forfare, hvad Tilfald hand havde havt til den Stokholmste Gierning."
Men aldrig har Scepperus strevet dette, at Kongen fodrede fligt af Pa
ven.
Det er allene hos Svaningius at Hvitfeld har krfl saadant;
og af Hvitfelds Historie har, efter Scrdvane, Meflenius siden taget
det, i Scond. illuftrat. Tom.XV. pag. 98. Nemlig lib. 2. cap. 12. §.
striver Svaningius : Ur autem hujus fui facti Chriftiernus feriam adferret excufationem, feqve propter cædem hanc purgaret, qvam
in
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in præcipuosregni Sueciæ primores fecerat, quamque non folum per
Sueciam, fed etiam per uniuerfam Germaniam, ac borealia hæc regna
publice fama diuulgarat, ne immeritam apud ignaros rerum animos
invidiam fihi hoc faétum conflaret, miflo Romam nuncio, afummo
Pontifice Julio, cujus mandato id ipfum executus fuerat, hujus fui
faéti teftimonium poftulauit. Ju Iius confcius fibi, qvod a Chriftierno
Rege, aduerfus Suecos excommunicatos, auxilium fecularis brachii
imploraiTet, ut veritati teftimonium ferret, mifit in Sueciam legatum
D. Johannem de Potentia, qvi legitima inquifitione faéta, nihil in
Suecos præter juftitiam teenTe Regem judicauit, atqve hanc fuam len
tenti arn, publico comprehenfam proceflii, in manifeftum pofl: fe
fignum reliquit.” Scepperus herimod, udi det Svar imod Lybekkerne,
taler flet inter om Kongens BMering, eller at det var der efter denne
Gesandt kom herind. Hans Ord ere allene disse (pug. n,2. s.) “Quid
vero ad vos, quomodo cum Stockholmenfibus & Saetis egerit? Nam
illius feueritudinem, quam dicitis in caufa fuiflè, utSuecidenuo de
ficerent, juftam judicauit Romanus Pontifex, miflo Legato Dn. joanne
de Potentia, qui legitima inquifitione faéta, ut ex ipfius, qui penes
noseft, proceifu patet, nihil præter juftitiam faétum eile judicauit»
Et vos, quod Romanus Pontifex Leo decimus jufte faétum judicauit,
feverius, hoc eft, injuftius faétum arbitramini ? Sed hujus rei tum de
mum amplior mentio futura eft in Sereniffimi Regis aduerfus Suecos
excufatione.” Man kand grandt tiende, naar mand holder disse tvende
Passager sammen, at Svaningius har taget visse Ord og Talemaader af
Sceppero, ja intet vidfl mere af eller om Joanne de Potentia at sige,
forend handlceste det hos Scepperum ; hvorpaa hand af sig selv har
gicrttet til og opdigtet, at Kongen lod begicrre denne Mand herind af
Paven, som hand af en sierdeles stor e kiodesloshed kalder tvende gange
Julium. Slige Gicetninger og Forbedringer i Historien ere Svaningio
heel lige, og mand finder vel fleere, der ikke undsee sig ved samme
flags Maade. Skade ellers, at den af Sceppero belovede Excufatio
Regis adverfiis Suecos er iNgeNtiid k0MMM for Liusit, sitñ ñt MüNd kUNdt
have faaet at lcese denne Legatens Proces og Dom: hvilken Sceppe
rus meget dristige«, og paa en u anstcrndig fophistiff Maade kalder
Pave Leonis X. egen Dom; som er ligesom mand vilde kalde hver
en Commissarii Dom en Kongelig Majestctts egen Dom, blet fordi
F
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Kongen bevilger CommiíToria ñt udstcrdesafCancelliet, eller ncevner
Commissarier til Sager at underage og kiende paa. Manden maatte
vel have stammet sig ved saadant Argument at bruge. Pave Leo
var og alt dod, imedens denne hans Commissarius varher, ja inden
hand fik Foden varm i Danmark, eller havde begyndt at foretage bemeldte Procefs. Leo kunde altsaa ikke bekrcrfte den , eller sige om den
var ret eller ikke. Og hans Eftermand Hadrianus vi. confírmele
den heller aldrig, blev og afKongen derom, saavidt man veed, manmodet: Tvertimod, denne Pave forordnede en nye Undersogning i Sa
gen, som herefter stal siges. Hvitfeld har da, udi flig Henfeende, havt
nogen Skicrl til folgende sine Ord, at "hvis saa havde vcrret, (som
"Scepperus striver,) da havde vel Kong Chriftiern ladet det offentlig
"paa Tryk udgaae, eller komme til fleres Kundstab, som det dog ikke er."
Men at tvivle derfor om Tingen, det er, om bemeldte Nuncii Hidfendmng, og om Kongens nogenlunde Frikiendelse ved hans Sententz eller
Proces, giores ikke fornoden. Den er rigtig gaaen for sig, i hvorledes
den ellers er blepen stilet. De Svenste vide og nok at tale derom, iblant
andre Meñeiá paa adstillige Steder i hans Skrifter, baade i Scondia
iüußrata3 0g l Chronico Ejùfcoporwm Suecia,
§ 25.

Tiden, naar denne Nuncius blev fra Rom afsendt, tresser mand
udi et Brev, som hand bragte med til Dronningen, fta Cardinal-Decano, Don Bernardino Caruajal, Epifcopo Oitienfl & Cardinali tit.
Sanétæ Crucis ; hvilket jeg her, for dets Mcrrkeligheds styld, vil indfore ex originali :
’’Sereniilima & Excellentiflima Domina Regina, Domina mihi
obferuandiílima: Humili: Commen: Venerabilis pater, frater Francifcus de Potentia, nobilis Neapolitanus, Ordinis Minorum de Obferuantia, doétiíEmus & religiofiflimus, Sanétiílimi D. N. Papæ Nun
cius, proficifcitur ex mandato Suae Santiitatis ad regnum Daciae, ad
uifitandum SereniíT. D. Regem & V. Serenitatem, & intelligendum
nonnulla, quae famam Sereniflimi D. Regis grauarent, nifi excufarentur, uel integre purgarentur, (prout omnes defideramus.) Perfona
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fona eft apta ad omne bonum exequendum. SereniiT. D.Rex excipiat
eum obviis & gratiifimis ulnis, quia hominem integerrimum inveniet.
Per eum mitto etiam benediétionem meam fimul & cariflfimam servi
tutem V. Regiæ Majeftati, ficut ejus patrinus ipiritualis in facramento
Confirmationis, quod Sereniflimo Domino meo Imperatori, & Ma
jeftati Va?, cum aliis duabus fororibus fuis, Portugalliæ & Vngariæ
Reginis, deuoriílime exhibui Machliniæ poft miílam meam XV.Octobris Anno Salutis Dominicæ M. D.VIII. Nunc Domino concedente
valeo ficut tunc, & ad omnia beneplacita V. Serenitatis conftanter
manebo, prout ex eodem Domino Nuncio Majeftas Veftra poterit de
omnibus edoceri. Quem ficut amicum & fratrem meum chariflimum V. Serenitati facio commendatum, & rogo per eum Majeftas V.
mihi fignificet uota & defideria fua: In quorum executionem diligentiflime juxta vires me exercebo. Commendo me humillime bo
næ gratiæ V. Majeftatis, quam Dominus Deus fœliciilimam fervet.
Romæ XX. Septembris M. D. XXI.

Q^ V. Sa. R. Mtis.
humili, fervitor & cariif. patrinus
B. Epifeopus Oftienfis Car. S. f.
Serenifiimæ & excellentiiT. Dnæ D. Helifabeth, Daeiæ, G otiar,
Sueciæ & Noruegiæ Reginæ r Hifpaniarum Infanti, Dnæ meæ
obfervmx.”
Jeg sagde, at dette Brev er mcerkeligt, og dette meener jeg i Hen*
seende ey alleene til vores nn omhandlende Materie, men endogsaa tit
Manden, der har strevet det, og bemcerket denne scerdeles Omstcendighed i hans Levnet, som hverken Ciacconius eller nogen anden har asvidst, nemlig at hand, som siden An. 1493. var Cardinal, haver An.
1508. vceret Bistop i Mechelen, og forretter den her i Brevet omtalte
Confirmations-Aét. Ellers erheelvelbekicendt, at hand varden, som
under Pave Mio II. spillede den mcerkelige Person i Kirken, og giorde
sig til Hovedmand for det Concilio, som blev holdet imod bemeldte Pa
ve, forst til Pifa, og siden til Milan-, hvorom noksom er at lcefe i den
Franste Historie af K. Ludvigs xii. Regering. Men at komme igien
F 2
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til vores Macerie, da leerer mand/afanforte hans Brev til vores Danffe
Dronning/ikke allene Tiden/ naar omtrent Franc, de Potentia blev affftkket fea Rom, inen endogsan/ at der sammesteds havdes i god Agt/ ikke
at fare for strengt med Kong Christiern, og atKongens Sag kom ikke
iondeHeender/ naarden kuns i sig selv ey befandtes desverre, og stod
nogenlunde til at hielpe. Men/ hvordan den fandtes/ og at det har
holdet noget Haardt/ inden at Kongen kunde for sin Person vorde kierndt
paa envis Maade uskyldig/ kand deraf fluttes/ at Diderich Slaghek,
den kicereste Mand hand havde/ og den hand saa nyligen havde giort til
den hoyefte i Riget neest sig selv/ ja Moder Sigbrets beste Ven og
Slegt/ maatte blive et Offer / boere Skylden alleene, og/ u anseet
hand var den Geistlige Stands Hoved i gandffe Norden, straffes med
Galge/ Baal og Brand/ til et ynkeligt og grusomt Exempel. Hvil
ket maatte stee udi den Pavelige Nuncii Paasiun/ og uden Tvivl forend
Kongen kunde selv blive absolveret ; paa det der kunde siaes/ at hvad som
var alt for strengt og utilborligen ffeet i Stokholm/ og som de Svenske
havde Foye til at klage over/ varsteet imod Kongens Villie, og at den,
som var Stiftere deraf, var tgien afKongen retfcrrdeligen bleven straf
fet/ og paa samme forsmeedelige Maade offentligen henretlet, som hand
havde ovet mod de Svenske Bisper og Raad. Magnus Matthiæ, Sltperintendent i Skaane i Kong Friderici il. Tiid, striver herom, in
Gatal. Epifiopor. Lund. pag. 231. " Faéhim eft id, præfente tum Hafniæ
«Legato ipfo Pontificis, cui fe hac ratione purgare Rexue'Ie uifus e ft,
«fumto fupplicio de eo, qui in Suecos fuiiTet, quam Rex ueliet, incle“mentior.” Det samlne haver og Hvitftld i sin Btspe-Chronike. Bemeeldte Magnus Matthias forteeller det ellers/ udi sin Serie Regum Dania
Mfi. med diste Ord : ’’AnnoDn. 1522. in profefto Converfionis Pauli
«Theodoricus Slagheck, jam tum Archiepifcopus Lundenfis eleétus,
«Hafniæ in foro, quod vetus vulgo appellatur, fufpenfus primum,
«mox in rogum accenfum conjicitur & crematur, jubente Rege, ad
«placandum Pontificem, qui, millo Nuncio, excommunicationem
«ob commiiFas tot in Suecia cædes hominum innocentium, & in his
«ecclefiafticorum quorundam, fuerat interminatus., Atque eô, fup«plicium de Theodorico in præfentia Legati Pontificii fumptum vul«go exiftimabatur •, voluifle enim videri Regem, non fe, fed eum,
«in quem usque adeo fevere tum animaduertebatur, matorum
«omnium
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“omnium ftiiiTe & fontem & fomitem. Quo fublato, expiatas jam
“elfe tot cædes injuftas.” Og endkligM Jo. Pauli Refenius, va. Luthero
triumphante, adan. 1522. ”RexfuumTheodoricumSlagheck, Archi“epifcopumfcilieetLundenfem, ut Magiftrum magnum crudelitatis,
“ad lanienam Stokholmienfem &c. inforo vereri q: fufpenfum prius,
“comburi juíTerat, infpe&ante Legato, pridie Converfionis Pauli
Apoftoli.” Mand kand lcegge dette til, at, imedens hand sad i Fcrngsel/ som varede et par Ugers Tiid, blev her holdet Raad om hvad flags
Dodhand ffulde lide, da det blev for got befundet, at Lxecutions-Maaden ffulde vcrre den forsmædeligste/ nemlig baade at hcrnges og at bran
des levende; thi med mildere kunde det ikke bedes, hvad som var ffeet
paa Bisperne t Stokholm. Jeg er derfore i den Tanke, at Biffop Jens
Anderssons Spaadom/ (hvoromHvitfeldfortceller,pag. usi. ed. infil.)
har den Tud ey vceret meget gammel, og maae vcrre ffeet, den Tiid der
vidstes om den Pavelige Commissam Hidkomst, til at examined den
Stokholmffe Sag. Biffop Jens var og da just kommen herhid fra
Sverrige, imellem Michels oa Mortens-Dag, noget efter Mester Diderichs Hjemkomst derfra. Biffopen kom uden Kongens Villie og
Forlov, " for at forsvare sir Forhold deroppe, meest imod den andens Be
skyldninger. Men Kongen lod ham strap kaste i Fcengfel; hvor der da
ogsaa maae vcrre tilgaaet, at hand spaaede Mester Diderich Galge og
Baal; eg dette eyafHexerie eller den sorte Konst, ja ey engang af
Aftrologfe, men afhvad fom saadan en klog Biffop forud kunde gicette
at burde ffee, naar en Pavelig Runeius korn hid, deres Sager at undersoge. Saaledes mener jeg ogsaa at Biffop Jenses forste Fcengfel hos
Hvitfeld (à. à), borforstaaes, ey om det An. 1517» men orn det an
det 1521. som nu kaldes det forste, fordi hans sidste Fcengfel var efter
den Tiid paa Hammershuus. Saafremt nu oftbemeldte Biffop af
Fyen havde ogsaa vceret ffyldig i det Svenffe Blodbad, sorn vore Skribentcre, samt og de Svenffe, hist og her ville mene, da kand man vcere
vis paa, at hand ey havde fluppet bedre derfra, end Mester Diderich.
At hand talede i Stokholm, efter Blodbadet, om den onde Stank, vil
mand udtyde derhen, at hand gav dermed hemmelig tilkicende, at de
Drcebte ffulde brcendes op, som Bandséenneffer. Jeg holder dette ,
for en pur Mistanke af hans Uvenner. Hand var (1) en vittig og
lcerd Mand i Jure Canonico, og forstod Tingen langt bedre, end at den
F 3
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Pavelige Bands Execution, som Kongen her skulde paatage sig/ burde
strå sig saa vidt, fom Diderich Slaghek udtydede; (2) Var hand/
efter det Stokholmste Blodbad/ Slagheks u ophorlige Anklagere/ saa
vel for denne/som for andre Sager; og (3) bavde hand nu faatt Kon«
gens forrige Had og Unaade igien paa sig/ og Kongen havde gierne sect
ham opoftet til Legaten/ tillige med Slaghek/ hvis det kunde steetmed
noget Skicel. Kongen havde og/ siden Mandens Hiemkomsi fra Sverrige/ givet Ordre til M. Claus Pedersson i Nom at forklage ham for
Paven/ fom sees afdennes Svar ril Kongen af2o. Decembr. lludende
saaledes : "Item/ som Eders Naade striver om Bispen afFyen/ hvil
skeledes hand haver beviist sig udi hans gamle Stykker/ da raader jeg/
"Eders Naade lader gtore en liden Proces derom/ efterdi at den Gom«
"missarius er der ved Haanden/ og med de andre Process r hid opstik"ker. Eders Naade kand vel lovligen skille hannem fra Blstopsdom"men/ og faae Ret over hannem/ fan at hand faaer Lon for hans go"de Gierninger." Kort sagt/ Bistop Jens flap/ og, ihvorvel Kongen stal/ sonr strives/ have havt i Sinde ac lade ham senke eller drukne/
lev han dog qvit med at fores til Borringholm i Fcengsel. Hvilket om
det er steet forend )oLnm8àe eotenà Hjdkomft/ eller siden/ harjeg in
gensteds fundet.
§. 26.

Hvorlcenge Diderich Slaghek besad Erke Bistopsdommet/ har
mand ey vceret tilfulde underrettet om afvore Skribentcre. Magnus
Mattlå striver forst/ at hand blev aflivet/ "cum vix femeftre in Ar"chiepifcopatu exegiiTet.” Men kort derefter siger hand: "Qyidam
"fcribunt, Theodoricum fecundo mox menfe fuæ præfidentiæ ad
"furcam & rogum damnatum animam in flamma exhalaiTe.” Dette
sidste er rettest: Thi det varede knap nok i to Maaneder. Herr
Hans Skovgaard/ der var/ udi hans og fleere Erke-Bispers Did,
Forvalter over Erke - Bistop-Scrders Temporalia , Jorde-Gods,
Tienderrc. haver efterladt sig en Klade/ eller et flags Journal over
sine daglige Jndtcegtcr og Udgifter / og derudi med egen Haand antegnet efterfolgmde Data: "Item Anno Domini MDXXL Mandagen/
"som var s. Katharinæ Jomfrues Dag/ och et TegN/ som kaldes Li"bra, thaindlcdedcs Mester Dirick SlaghecktilEleåatvcrre. Och
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"Fredage»/ fomvavConverf S- Povels Aften, och et Tegn kaldes
«Capricornus, tha blev Mester Dirick rettet i Kiopnehaffn. Item,
"ther jeg foer met Capitels Breff til Mester Dirick/ och hand sad i
"Fcrngsel, teeret jeg Vi. Marck/ Aar Vlvxxu. s. Antonii Dag. "
Her er da et rigtigt Vidne om Tiden, nemlig at hand ikke blev ind
satt til Erke Bisp at verre, forend den 25. Novembr. Den 17. Ja«
nuarii sad hand allerede i sit Feengsel; Og den 24. nerst efter blev hand
hcrngt og brcrndt. Det omtalte Capitelets Brev har uden Tvivl be»
treffet hans Exauéloration eller Afserttelse, som var billigt og lovmcrssigt at mand lod hannem selv forkynde, ferend Execution kunde skee.

§. 27.
Formedelst alle flige Tilfcrlde og Omstcrndigheder, og udi disse
nu bestrevne Conjuncturer, seer vel enhver/ at det ikke varmueligt/
Let Kong Christiern haver kundet bekymre sig mere om den Evan
géliste GUds Dyrkelse at indfore her i Landet. Hans Majestcrt var
nu hjemkommen fra sin Svoger Kcryser Carl; og mand erindrer sig/
hvad jeg tilforne derom har anmerket. Ingen Carlstad, eller nogen
hans lige, var det nu beleyligt/ at lade komme her mere. Og hvis
Mester Martin Reynhardt havde end verret her, da Kongen kom hiem
fra Flanderen, (som jeg ikke troer hand var,) havde hand og vistnok
faaet sin Afsteed, foruden at Cannikerne stulde behove at jage ham
bort med deres Abe-Spil. En Pavelig Legat, Nuncius eller Commiffarius, var nrand og nu i vente, i hvor gierne mand havde verret
ham foruden. Samme var mand hoyligen nod til at have til Vens,
ogynste, at hand ikke maatte faae det ringeste at vide, om hvad fom
med Wittenbergerne var passeret. Kongen haver endegsaa , til at
overbevise denne Legat om sin Orthodoxie, maattet udgive en nye
Forordning , i Faveur af den Papististe Messe og Kirke - Skikkene.
Dette bemerker Bistop Refenius in Luthero triumph, ad an. I$22. Med
hisse Ord: "ifto tempore vigebat bellum inter Svecos & Regem
«Chriftiernum : qui a Pontifice per Legatum admonitus, novam
«Legem tulit de Ceremoniis & MiffaPontificia.” Hertil kand endnu
feyes en anden Observation: Hans Majestcrt havde, strap forend sin
Udreyse til Nederlandene, udgwet den ene afde tvende Love, som vi,
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formedelst den flittige og af vort Fcrdernelands Skrifter heyfortiente
Sl. Etats-Staat) Peder Resens Omsorg, have paa Tryk- Samme
Lov, som kaldes i bemeldte Edition dm Geistlige, (endffiont der er
snart lige meget baade Geistljgt og Verdfligt udi dem begge,) haver
Kongen nnderffrevet paa sit Slot Kisbenhavn, Hellig Trefoldigheds
Sondag, (som var ben 26. Maji, ) Aar 1521. Og deri haves det
17. Capitel saaledes forfattet: "Skal ingen Prcrlat, Prcrst eller Clerke,
Aandelig eller Verdflig , maae kiobe til sig noget Jordegods/ Kiobsteed gods, eller Landlovs, efter denne Dag, i nogen Maade , uden
de ville efterfolge S, Pauli Lerrdom, som hand ffriver i sin forste
Epistel Cap. z. ad Timotheum, raader dennem, at de tager Hustrue, og leve udi den hellige LEgteffab, som deres gamle Forfeedre
aiort have." Aarsagen til denne Lov var vel ikke dire&e, at Kongen
havde i Sinde, at afskaffe saa straxen det Pavistsske urene Cæhbatum
Sacerdotum, og indfore igien det ft'ñ 400. Aar afforbttdne Geistlige
Mcends Mgteffab. Men Sagen var, at naar Prcelater eg andre
Geistlige vare formuende, og kiobte Jorde-gods, bl;v dette gemeenligen testamenteret til Kirker, Altere og Clostere, og maatre saavcrre
skattefrie, hvorved Kongens og Cronens Indkomster svrekkedes:
Hvad Guld, Penge og Losore der var, sorgede disse aandelige Mcrnd
for, at deres Hmrsholderffer, og de med dennem i Cælibatu avlede
Born bleve med forsorgede. Nu skeede det siden, ikkun syv Maaneders Tiid derefter, at hoybemeldte Konges anden Lov kom ud, som
mand kalder den Verdflige, og blev publiceret just i den Tiid, Le
gaten de Potentia var her ankommen; thi den er underffreven Hel
lig Tre Kongers Dag 1522.
Og da korn selvsamme Artikel,
(som var i den forrige Codice den 17de men i denne sidste er den
90de) allene udi disse Ord at bestaae : "Vi ville ey at herefter nogen
"Prcelate, Prcest eller Clerk, Aandelig etter Verdflig, stal eller maae
"kiobe til sig noget Jorde-gods efter denne Dag udi nogen Maade:
"Og hvilken som vil giore sit Testament til Kirker eller C offer, ten
"stal give udi Guld, Solv, eller Pendinge, og ikke udi Gods efter
"denne Dag." Her blev da ingen Prceste Mgteffab, ingen S. Pauli
Lcerdom til Timotheum, omtalt mere. Og har uden ald Tvivl vcereteen afde Poster, vore Biffoper 03 Theologi have paa denne Tiid
ad
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advaret den Pavelig Legat om, at der stak saadant et Kicrtterie udi
Kongens forrige Lov, som endeligen fik at munstres ud.
§. 28.
Ja til samme Tiids Conjuncturer ter jeg og, med god Formod
ning og heel rimelig Gietning, (thi andet giver jeg dette ey ud for/)
henregne Secretereren Stephan Hopfensteins Disgrace. Derom ha
ves ellers ikke nogen anden Opliusning, end at der staaer udi det Ma
nifest/ eller Forklaring afAarsagerne/ somBiskoper/ pråter
ogRrdderstabet udgave unob ivong (Lhrlstleru Au i52Z. dette:
"Hans Majestceks Tydske Secreterer Steffan Hoffensteiner , hvilken
"hand udi stor vigtige Handel hos Kcryserl. Majestcrt, Churfyrster
"og Fyrsterudi det Romerske Rige brugt havde, har hand/ formedelst
"den uforskammede Qvindes Sibrets lognagtige Beretning/ med
"Unaade forfolget/ og ester hans Liv og Gods tragtet; Hvilken er
"dog formedelst GUds synderlige Hielp udaf hans blodige Hcender
"bestiet , og kommen til Lybke.
Der haver hand alligevel ladet
"fcrngfle hannem/ og ved hans Fuldmcegtige anklage/ hvor handpaa
"det stdste/ med Dom og Ret/ imod den ugrundede Tiltale er frigiort
"og loskommen." Arriid Hvitfeld, somuretteligen Qpag. nu.) kalder
ham Jorgen Hoffensteiner/ legger dette til/ at Kongen ffrcv siden ef
ter hannem/ og vilde gierne havt ham tilbage, fordi hand vidste ald
hans Hemmelighed/ men at denne vilde ikke komme, og blev derefter
en lang Tud boende i Lybeck. Sagen er da, at Beskyldningen, som
Kongen/ efter Sigbrets Angivende/tillagde Manden/var pur Digt og.
fingerer, kunde hverken bevises, ikke heller var det den rette.Aarsag.
Deres Mistanke har, (efter min Gicrtning,) vcrret/ at denne Mand,
som var udi Cancelliet de Udenlandffe Sager betroet/ og maatte jervnligen omgaaes med Legaten, ja var ogCatholsk, havde snakket forme
set af Skolen, og aabenbaret Legaten adskilligt, som Kongen kunde
fornemme at denne vidste Beffeed om: Ister om Kongens Correspondentz i Religions-Sager med Churfyrsten i Saxen ogdeWittenbergiffe Lcerere/ samt om sin egen og Martin Reynhards Forhand
ling med Dr. Luther og Carlstad.
Ligesom bemeldte Legat kunde
fattes paa Underretning om det meeste af fligt, hvis end Hopfensteiner ikke havde vcrret til mere, nu da hver Mand i Kisbenhavn, ey at
G
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tale ont vores hele Papististe Geistlighed, kunde noksom fortcrlle han
nem derom. Men Hopfensteiner stulde nu bare Skylden. Og hand,
sommerkede sin ovcrhengende Ulykke, tog Flugten, medens Legaten
de Potentia var her, ikke lange fer DirikSlagheks exécution. Thi
PÑÑ s. Vincentii Martyris Dag, som er den 22. Januar, striver en
Officerer, ved Navn Jweth Landt, fra Flensborg, til Kongen saaledes : "Som Eders Kongel. Majest. undte og gav mig Orlov at feerdes
"tilmitBorgelegher, thasom jeg kom tilVlensborg, og Tyle Peders«
"son sagde mig, at Mester Steffen var rümpt udafLandet, mod Eders
"NaadesVillighe, tha reed jeg strax til Hamborg, som sine Klederva"ve, og havde han dydkommen, tha stulde hand vel haved bleven til"stede: Thaspurdejegthet, at hand var grybben til Lübeck, GUd have
"Lof." Om bemaldte Hopfenstein vides ellers, at hand boede i Lybck
endnu Anno 1536. men siden i Bremen; og var stadse ivrig Papist.
Zeg har og seet Breve fra hannem til Kong Frederichs i. Canceller Wolf
von Vtenhof, og udi eet afdennem striver Hand alt ondt om Kong Christiern, samt haaber meget gotom Kong Frederiks Lykke og Fremgang,
og at GUd havde besiuttet med tiennent lige saadan Forandring at giere,
fom fordum med Konning David og Saul. Ja samme Mand har og
vceret i megen Credit og Anseelse hosdeKayserlige Ministrer, og bru
get i vigtige Sager. Anno 1534. Aaret efter Kong Frederichs Ded,
blev hand tillige med Bistopen af Brescia, Graven af Montfort, og
Gotschalk Erik stikket i en Legation, som var destineret herind, til at
befodre Kong Christierns n. crldste Dotters Mand til Danmarkes Kon
gerige, da samme Ambassade kom dog ey längere, end til Buxtehude,
som Hubertus Thomas fortaller pag. 192. men kalder ham urigtigen
Steph. Hoppenmeifter. Kayserens fornemme Raad Johan West,
forrige Erke-Bistop i Lund, haver Anno 1535. i et Brev til Cornel.
Scepperum ladet hannem hilse, og tillige udi Kayserens Navnrecommenderet ham den forhen forjagede Lybekste Borgemesters Nicolai
Brsmscs Sag. Udafåtonio von Metz findes og et Brev til han
nem, dat. 27. Octobr.1535- med saadan Paastrift: "Dem Erbarn und
"Ernvesten Hrn. Steffan Hopfensteiner, Ritter, Kayserl. Majestät
"Rath." Anno 1542. sendte Pfaltzgrcrv Friderich endnu nogle Gesand«
ter til den Nedersaxiste Kreds, nemlig til Bistopen af Bremen, Her
tugen af Mecklenborg, de Wendiste Stader, og andre, for sin Pra
ten
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tension til disse Nordiske Riger at befodre: og gav samme i Befalning,
iblantandet, at raadfore sig med Steffan Hopfensteiner, denTiid boen
de i Bremen. See Hvitfeld
1531.

§♦ 29.
Hvorlcenge den Pavelige Legat/ Nuncius, eller Commissarius,
Jo. de Potentia, (thi med alle disse tre Titeler sindes hand kaldet i siena
i vore Documenter/) er forbleven her i Landet/ og naar hand er reyst
herfra/ har ey heller nogen sagt os. Forend om Efterhosten af bemeld
te Aar 1522. kand hand ey vcrre gaaen bort/ som jeg ret nu stal gotgiore.
Mandvllsvorge, hvad hand havde at bestille her i saa mange Maaneder? Dirick Slaghek havde jo staaen sin Straf, og Kongen var uden
Tvivl derpaa asiost. Mon hand maaffee er siden gaaen til Sverrige,
for at tage videre Kundffab og Information om de Svenskes Klagemaal over Kongen? Idet mindste forer vores Joan. Svaningius ham
derhen, som vi have hort af hans Ord. Men hand er vel og den eneste.
Thi hos ingen afde Svenffe sinder seg noget Spor dertil. Jeg troer og
aldrig at Hand er kommen der; som ey heller vel kunde ffee, uden at
giore ondt vcerre i Kongens Sag; Ey at tale om, at alting deroppe var
i Opror/ og udi Krig imellem det Kongelige og det Svenffe Partie,
hvorafhine havde Stokholm og lidet mere af Fcrstninger inde/ og disse
bredde sig dagligen videre ud. Saa meget veeo jeg, at een afbemeldte
Pavelige Commissarii Forretninger, som kunde vel tage ham en god
Deel Tiid bort, var at visitere alle sin Ordens Cloftere/ nemlig afMnoår eller Pranciscaner-Orden/ i Danmark/ og reformere dem efter
den stritte Regel og Obfervantiam, som hand selv var af. Dette ffeede/
efter Kongens egen besynderlige Artraae og Begicering, og var een af
Kongens Poenitentzes Frugter/ og af de gode Gicerninger/ hvormed
hand vilde insinuere sig hos denne Mand/ og give Paven et Beviis paa
sin Omvendelse, Andagt og Fromhed. Vore Minoriter-eller Graabrodre-Clostere vare dog alt forhen i god Stand, og meest samtlige re
formerede efter den saa kaldede Obfervantiam. Hvilket var begyndt
over 50. Aar tilforne, ved en meget ivrig Munk, navnlig Broder Lau
ritz Brandersson, den forste som indforde Obfervantiam i GraabrodreOrdenen i Danmark, blev og udvaldt til Vicarius provincialis an. 1481.
Denne Mand bragte med stor Moye ved Reyser til Rom, og giennem
G 2
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adffillige Fortrcedder afMunkene her i Landene/ endelig elleve Clostere
i Srand paa omtalte Viis : Og efter hans Dod, som indfaldt Aar 1496.
bleve indtil An. 1519. endnu fiorten andre reformerede/ ved de efterkom
mende ligeledes ivrige Vicarios & Miniftros provinciales. Her giordes nu Forfficel paa reformerede og ureformerede Graabrodre, endog«
saa i Navnet: Hine kaldte mand kratres obfervantes, eller de Obfervantia, disse Fratres conventuales, ja ogsaa/ sññsom til Spot/ Gau
dentes, fordi de ey vilde antage den strcrnge Disciplin og Tugt/ men
elffede et friere Levnet og de gamle vedvante gode Dage. Hines Prcelater og Forstandere bleve kaldte Miniftri fecundum tenorem régula?
S. Francifci, de «reformeredes lode sig ncrvne MaZiüros. Men nok om
dette. Den forommcr dte Pavelige CommiíTarius Jo. Fr. de Potentia
vilde nu fuldkomme Resten/ og Uden Tvivl/ (efter alle stemmedes og
nyekomnes Viis der have Medhold afHoffet,) fandt vel paa at forbe
dre og flikke noget, hvad heller fornoden giordes etter ikke. Der blev og
udi samme Sommer/ da hand var her/ holdet Capitulum provinciale
Ordinis Fratrum Minorum, til Odenftk/ just St. HñNs Dñg IZ22.
hvor Broder Lauritz Hansson/ i den afdode Broder Jespers Sted/ blev
udvaldc til Miniftrum provincialem. Siden udi October Maaned
drog den Pavelige Cornmissarius ud til Fyrstendommene, i samme
flags Forretning/ og Kongen sendte med ham i Felge Broder Hans
Brun/ Guardian i Kiobenhavn/ og en anden Graae Munk ved Navn
Broder Hennicke. Kongen vilde/ at Closterne i Slesvig og Holsten
ffulde ogsaa visiteres og reformeres. Hvorledes dette lob af/ kand jeg
ikke bedre forklare/ end med et Udtog at indfore af bemeldte BroderHmnickes Skrivelse til Kongen/ ffrcven udi Flensborgs Closter/ Simonis &
Judæ Apoftolorum Aften 1522. Hand beretter saaledes: "Kicrreste
Naadige Herre/ som Eders Naade vel fortænker om den Befalinge,
Eders Naade gav Verrdige Fader Fr. Joanni Francifco de Potentia,
helligste Fader Pavens Commisiario/ om de Clostere udi Landte Hol
sten/ da have vi nu der ydermere giort ald den Fliid og Vindffibelighed,
os haver vceret mngelig : Saa hand kaldede for sig/ formedelst Pavelig
Magt og under Lydelft/ til Slesvigk alle Gardener afsamme Clostere,
og holdt dennem fore ther udi Closteret alvorligen Eders Naades Me
ninge. Dog tilforne sendte hand tvo Brodre med Brev til Hoyboren
Forste Herr Frederick Hertug i Holsten, givendes Hans Naade samme
Befal-
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Befalninge af Eders Naade tilkicrnde; og bedendes at hand vilde udi
sammenrende giere hannem Hielp og Bistand, eftersom sidst tatet,
lovet og bcflnttet var imellem Eders Naade og hannem udi Borssholm.
Da lod hand give sanrme Brodre med en god Mand for Svar, at hand
kicendtes ingen at have nogen Magt at stikke noget om de Clostere udi
Landte Holsten, uden sig alleene: Dog den Foreeninge og Beflutning
imellem Eders Naade og hannem giort udi Borssholm vilde hand i al«
tingest fuldgiore, og bad at mand vilde lade Brodrene udi forncrvnte
Clostere betemme og vcere med Fred. Og derefter gave alle Gardener
forncevnte Commissario for Svar, understrevet med eygen Haand,
som Broder Hans Brun, Gardian i Kopenhaffn, ydermere med alb
Sagens Forlebninge, kand give Eders Naade tilkiamde. Og efter
saadanLeylighed, meest fore at Hertug Frederick er oseyder ydermere
villig, kunde vi nu intet ydermere giore dertil. Destigest beder jeg
Eders Naade for GUds styld, at Eders Naade vil selver nu (betcenke)
de beste Raad og Middel dertil. Og befrygter jeg mig, at den Befñl
ninge, Eders Naade haver givet CommiffarioApoftolico til vor Hel
ligste Fader Paven derom, bliver forgiceves, udender fares fuldviseligen med. Men jeg veed ingen bedre Raad og Middel, end de som jeg
selver sidst sagde Eders Naade, om Eders Naade drages dem til Min
de, og Eders Naade dem vilde bruge, da stulde de vel, som mig haabes,
give Sagen en snar Ende. Og varvcrrdige Fader Bistopen i Slesvigk
derudover, og gierne havde feet det havde ganget for sig, og lovet altiid
atgiorederudialden Hielp og Bistand hannem mugelig er rc."

§. 30.

Og herudi haver mand da en nye Prove paa Kong Christierns be
synderlige Politik, hvoromhygelighand harvcrret for at vinde denne
Pavelige Commissarii Gunst, med at vise en ufcrdvanlig Omsorg for
den Orden, som bemeldte Commissarius var af, og betee dennem alt
hvad hand kunde optcrnke afVelgierninger og Naader : Hvilket og den
ne BroderHennicke med mange Ord ogen vidtloftig Taksigelses Com
pliment berommer, idet nu omtalte Breves Begyndelse, hvilken jeg
ey har fundet fornoden at afstrive. Jeg flutter, at bemeldte Commijsarius haver taget Afsteed med Kongen, den Tiid hand drog ud til HolG 3
sten.
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sten, ja er saa blevm borte med alle, og reyft hiem. Foruden andre
Belonningcr, til at giere hanncm Reysen og de anseelige Tienester,
hand her giorde, betalt, haver og Kongen ncrvnt ham til Bistop i Ska
re-Stift i Sverrige: som var eet afDirick Slagheks Spoliis, hvilket
forhen noksom er talt om, nemlig hvorledes Paven ikke vilde give Kon
gen eller Slaghek nogen Confirmation derpaa, forend Ler blev examineret, afhvad Aarsageden forige Bistop i Skare Vincentius var afli
vet. Hverken vores, ey heller de Svenste Historier vide noget om Jo.
Francifci de Potentia Forfremmelse til Skare-Stift. Men mand treffer det udi Annalibus Ordinis Minorum per Lucam'Waddingum, Tom. XVI.
nov. edit. under det Aar 1523. Hvor der iblant dem, lom Paven i dette
Aar conñrmerede til Bistopek, staaer: ”Ad Scarenfem in Suecia, Tub
“Archiepifc. Vpfalenfi, Frater Joannes de Potentia, olim, ut dixi<fmns, Ordinis Procurator, & Minifter Provinciæ Bafilicaræ, perobifftum Vincentii, die xv. Maji.” Den gode Mand fik dog aldrig nogen
Nytte afStiftet, kom ey heller derhen; hvorfore hand og ey asvides,
eller navnes iblantPræiuies Scarenfes hos MeiTenium. Der sad og al
lerede en anden Mand i Skare-Stift, som Regenten Gustav Erickson i
Aaret 1522. havde bestikket, og rccommenderet ham, med andre til
Paven til at vorde confirmerez. Sammes Navn var Magnus Haraldi. Her kand vel tankes, at Paven ey giorde dette, da Stiftet var alt
forstunet med Jo. de Petentia. Imidlertid stal Guftavus have faaet et
hofligt Svar fra Rom, men Confirmationen kom aldrig. Ogdabenavnte Bisp Magnus 7. Aar derefter blev oprorist imod Kong Gustav,
og romdeAar i529. udafSverrige, gav hand iblant andet fore, atvilde
reyse til Rom, at hente stn Confirmation. v. Mefien. Chron. Scond. Tom.
V. fag. 48. Cypræus i stn Hifior. Ecclef Slesv. Holf. fag. 40$. glor Vores
Joan, de Potentia til M Romanæ Sedis Cardinalem, ligesom og vore
tvende Hiftorici, Meurfius og Pontanus : Men hverken var hand Car
dinal, ey heller blev hand det i stn Lives Tiid. Hans Fornavn striver
mand adstilligen: Det var egentligen Joannes Franciscos; men ofte
kaldes hand i Bogerne ikkun med det ene deraf, nu Joannes, NU Fran
ciscos. Videre om hannem kand lceses hos Waddingorn, naar mand
soger udi Registeret -paa Joannes Francifcus Potentinas. Sart nok, at
hverken hos denne Skribent, ikkeheller hos Odoricorn Raynaldum in
Annalibus Ecclef. w noget ringesie Ord meldet om hans Gesandtstab her
til
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til Danmark. Og hvad Abrahamus Bzovius deronlhaver, imod Em
den afdet Aar 1522. haver hand ikke vidst andensteds fra, end taget det
Ord fra Ord ilf Johannis Magni Hijlorta Metropolitana Suecia, feu Epifioporum Vpfalenfum.
§. Zr.
Jeg sagde forhen, 0ÍJoannis de Potentia, eller Potentini, Dom,
hvormed hand frikicendte Kongen, (om det ellers kunde kaldes en Dom;
thi vel biitger Scepperus to eller tre gange detOrd>âê, men kalder
det dog til sidst ikkun en Procejjùm, og dette rettest:) Men hans Dom,
siger jeg, eller Proceflbs, blev hverken of Leone X. som alt var dod for
end Sagen her kunde blive foretagen, ikkeheller af nogen hans Eftermcend holden for gyldig. Mand maae vide, at den Svensse foromtalte
Johannes Magni, (eller Hans Mogensson) den Did hand sikat hore
om Kongens Frikicendelseved den Commissarium de Potentia, fangede
handan igien at folicitere hos den nye Pave Hadrianum vi., under
hvilken samme Pave, der havde vceret Profefibr til Lowen, hand selv
(Johannes Magni) for nogle Aar tilforne havde studeret paa bemeldte
Lowens Universitet. Hand fandt og Pave Hadrianum saa bevaagen,
at hand forhvervede en Fuldmagt af ham paa sigses tilatvcrreLegatus Apoftolicus i Sverrige. Reyste saa hiem endnu i samme Aar 15'22.
tog Sagerne for, examinerede Kongens og Erke-Bisp Gustav Trolles
Gicrrninger, og med hvad Skicel de afdode Biffoper vare henrettede.
Mand kand lcet tcenke, at Potentini Forretning kom da ikke til at due me
get, og GUd veed med hvad Titler den er bleven belagt, saafremt joh.
Magnihar fundet for got at melde derom i sin ProceiTu. Ved samme
joh. Magni Sentents er og Gustav Trolle domt reent fra Erke Bissopdommet. Derpaa skikkede bemeldte Svenffe Legatus Apoftolicus sin
Broder Olaum Magni, med sin Procefs og Kicendelse til Rom, og be
kom udi Aaret 1524. Pave clementis VII. rigtige Confirmation der
paa. Thi Hadrianus var dod Aaret ncrst tilforne. Dette fortcrller ey
allene Jo. Magni selv i sin Hiftoria Metropolit. Suec. men ogsaa Jo. Melle
mos in chronico Epfcopor. fûo og Erik Isrensson i Kong Gustavs Historie
$ag.go. Merkeligt erdet ellers, og en besynderlig Anecdote, at, uagtet
Joannis Magni Commiflion, havde den foromtalte Gustav Trolle,
Aaret tilforne, tilforhvcrrvet sig Pave Hadriani VI. Intercessions-
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Brev til Kong Frederik!, og hans Sen Hertug Christian, (som begge
udafPaven, der eyerkicendteKong Frederik for Konge, kaldes. Dite ¿ti
filii? Nobiles Viri, Duces Holfaciæ,) "at de maatte verre hannem be»
"hielpeligetilatigienbekomme hans Stift og Scrde i Upsal, hvorfra
"hand ved afg. Steen Stures Vold og uchristelige Medhandling, og
"det paafuldte Opror i Sverrige, var bleven udstedt." Dette Brev er
dateret t Rom 152z. den 17. Junii og saasom det endnu er bevaret in
Originali, stal jeg engang sege Leylighed, for Historiens ffyld, at giore
detbekicrndt.
§• 3'1*

Udafdette, som nu er sagt, om Joannis Franc, de Potentia wconstrmerede, og den Svenffe doannis Magni ved Pave Clementem VIL
confirmeredeProcess, kanddafluttcs, hvor ågrundede de Skridentere ere, som til at undffylde nogenledes Kong Christrerns Stokholmffe
Gicrrning, efterfolgehaus urigtige Advocats Cornelii S'cepperi Fod
spor, beraabende sig paa Pavens og hans Legats Approbation. Thi
hvad kand vel siges daarliger og usandfcrrdiger, end at Pave Leo X.
havde erkläret bemeldte Gicrrning for retfcrrdigen og vel gi ort? Ja
hvad mere urimeligt, end at Kongen ffulde vcere conftituerei Executor
afPavens Band, til at aflive og henrette Biffoper, uden at have no
gen scerdeles og udtrykkelig Fuldinagt til just saadan flags Execution?
Saa er jo ogsaa vitterligt, at Erke-Bisp Gustav Trolle selv, for hvis
ffyld dette Band var gaaet, dernuffulde exeqveres,handbkvgandffe
perplex, da hand horde, at Kongen vilde have en Dods Dom overdei
Bandsatte, men blevafKongen satt til rette for saadan sin Frygt og
Feighed. (See Meßen, chronoi. Scond. Tom. iv.p.gg.} Hvitfeld har derfore storste Ret, naar hand ffriver, at Kongens Befalning af Paven
kunde jo ikke strcrkke sig til Folkes Dod. Om Pontano bor mand at mer
ke, at han, som ellers for storste Deelen ffriver sin Historie udafHvitfeld, haver paa dette Sted i denne Konges Historie, hvor der handles
om foromrorte Pavens Fuldmagt, gandffe ey holdet sig inden sin Ori
ginals Grcrndser. Thi naar Hvitfeld siger (pog.
at Pave Leo
stadfæstede Erke Biffop Byrges Band over de Svenffe, og at "Kong
"Chriftiern forhvcrrvede Pavelige Buller, som han sagde, athanfful"de straffe de Bands Menniffer
da tager Pontanus sig for, atlcrgge

et
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et stort Stykke til assit eget, eller rettere afen anden gandffe urigtig
Auétore, og udtyde det saaledes: ’’Pontificem addidiffe atrocem infu“per fententiam, ut Sueci pænis afficerentur, quibus affici fchiímatici
Soient, id eft, gladio igneque de medio tollerentur.” (edit. Dn.Canc.de
Weftphal. Tom. 2. col. 1012.) Men sññdñN en atrocem fententiam fåede
Paven aldrig. Pontanus maae have taget dette afjoan. Adolpho Cypræo (en Skribent/ fonl ingen ber lide paa eller troe/ uden hvor hand
haver andre og bedre Vidner med sig/) hvilken i sin Hiftoria Eccief. siefa.
& Hoif. pog. 407. siger og fremsætter saadant meget dristigen og med stère
Ord: Da det dog var allene/ som jeg fer haversagt/ Dirick Slagheks
Digt og Paafund, som siden gik ud over ham selv. Og hvor lidet Kong
Christiern haver tordet lade sig merke med flig Urimelighed/ enten hos
Kcryser Carl, eller hos Pave Clemens vil ville vi herefter faae at
here. Lil dennem hedde det stedse/ saavelsom hos andre Fyrster og
Herrer Hans Majests. Slegc og Venner/ at hand havde giert det efter
onde Raadgwere ; ligesom og Hr. Thure Jensien siger i sit Brev til
Peder Lykke, hos Hvitftld pog. 1340. Den eerlige Joannes Meurfius
haver ( pog. 76. b.) ikke videre sagt, end refereret den Tale, som Kongen
lod holde. Dagen forend Executionen, hvorudi sagdes: ’’Pontificem
“Roma ad Regem litteras dediíTe, quibus omnes fœdæ adeo conju
gationis socios, ni Guftavum reftituerent, & illata ei damna refarci“rent, ftatim sacris prohiberet, ac fententiæ hujus fuæ execurionem
“ei demandaste;" OgsidkN (pag: 79- a.) fortâr hand/ efter Svaningium, hvorledes Kongen/ til at juftificere sig/ begåede Pavens Vid
nesbyrd/ at hand ey havde giort andet, end exeqveret Pavens Band,
og derpaa havde Pavens Legat det samme demt og kicrndt. Videre ha
ver Meurfius ikke skrevet om Sagen. Men hvor Haardt og umildeligeu
er ikke denne meget lcrrde Mand bleven herfore medhandlet afOdorico
Raynaldo ? der {ad an. 1320.
fficelder ham ud med saadanne Ord:
’’Meurfius in Hiftoria Danica impudentiffimé mentitus eft, Romanum
’’Pontificem Chriftierno perfuafiíTe, ut carnificinam illam in Suecos
’’exerceret.” Men ikke at tale om, det hverken den ubilligen frem for
andre antastede Meurfius, eller nogen af vore Skribentcre/ ja end ikke
nogen Kong Christierns Apologist/ mig videndes/ har ffrevet paa saadan Maade, nemlig at Paven havde overtalt Kongen til denne Carni
ficinam ; Saa falder alt/ hvad Raynaidus kand vredes over i saa Maa-
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de, VÑÑ ingen rettere, end paa Cornelium Scepperum og Jo. Adolphum Cypræum. Og disse tvende Mcrnd levede jo og dode i den Romerste Krrkes Samfund, og burde saa meget mere have forstaanct Paven for ald ubillig Paafagn. Jeg haver ellers en Copie af et Latinst
Brev/ som Scepperus har strevet/ An. 153$. den 6. Decembr. fra Bryst
sel, til Bistopen afErmeland, hvori der tales meget om de Danste Sa
ger paa de Tider/ og deriblant om de Danstes Ubillighed i at forholde
Kong Christierns Dottre deres Fcederne Arv. Derudi glemmer hand
sine Undstyldninger for Hoybemeldte Konges Gicerninger, og flunger
afen anden Tone, nemlig stråledes : ”De parre ipfarum nihil dico, nifi
“fi peccata ipíius meruerünt, ut perpetuo carcere acerbam ducat vi<ftam. Quid ad hoc filiæ ?"
§- 33-

At Kong Christiern, efter Diderich Slagheks Henretning, ind
fatte til Erke Bistop i Lund, i hans Sted, sin Tydste Secreterer Jo
han Vest, eren bekicrndt Sag. Paa dette Val kand mand ikke med
Foye have noget at sige, i Henseende til Mandens Person; thi hand
var lcrrd/ klog og habile, og af et anftcendigt crrbart Levnet: hvilket
noksom udviiste sig, siden hand/ efter sin Bortgang af Danmark med
sin Herre Kong Christiern, kom udi Kcryser Carls Tiemste, og vareen
afde beste Ministrer/ som Kcryseren forlod sig paa; omendstionthand
ey altid var udafeens Mening med de ivrigste Papister. Det er ham,
fom, i Historierne afde Tider, foiM ofre Dominus Lundenfis, og un»
Èertifcen Epifcopus Conftantiæ : Fleidanus striver hans Tilnavn Vesa
lius, men Corn.Fcepperus kalder ham Joannern Veriurn. Ved hans
Jndtrcedelse til Lunde Stift forefalder et Dubium i vores Kirke Histo
rie, enten det var, forend hand blev indsatt/ at Kongen lod kalde til
sig de celdste Domherrer afLunde-Capitel, og lod fodre BorringholmS
Land afdennem til Cronen at restitueres; hvilket da de undstyldte sig
for/ holdte Hand dem i Fcengfel i ftm Dage/ og siden lod hente de ovrige
Canniker herhid/ og med Trusel aftvang det hele Capitel bemeldte Se:
Eller og dette alt var steet i forleden Aar, siden Mester Jorgen Skod
borgs Bortgang/ og forend Kongen bestikkede Slaghek til Stiftet?
Magnus Matthiæ, som mand stulde tcrnke, at kunde havt den beste Un
derretning herom afLunde-Capitels Archiv, statuerer det forste, og
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fortceller det i Johan Messens Historie. Svaningius derimod, og
Hvitfeld (¿ag. nu.) haver den anden Mening, og sige at det ffeede efterat Jorgen Skodborg havde forladt Stiftet, og forend Slaghek fik
det. Og dette troer jeg at vcrre rettest. Thi, naar Kongen havde eengang i Skodborgs Tiid begyndtpaa denneSag, forstaae Borringholms
Restitution til Cronen, med ald Heftighed at bevcrge, hvorfore ffulde
Hand da ey paadrive og forfolge den til Maalet, naar Stiftet var for
ladt, og forend hand ncrvnte nogen nye Erke Bisp? Vel har jeg sagt
tiiforne, atKongen ncevnte just slaghekdertil, som en GUds forgaaen
Krop, dereyffiottedeomatgiore Eed for Capitelet, og at bryde den
Kongen til Villie. Men, naar end saa haver vcrret, er jeg dog tillige
vel saa fast udi Tanke, at Diderich Slaghek selv er gaaen Kongen til
Haande med det andet Raad, som var langt sikrere ; nemlig at forpligte
Capitelet til, ingen saadan Eed at kage/ afham eller andre mere, hvorudi Borringholm ey var exciperet Thi naar hand, Slaghek, var ble*
ven Biffop, og havde siden imod sin Eed overladt Landet, var mand
dogeyvis paa, at jo de for deres Domkirkes Herligheder med saa stor
Iver og Superstition indtagne Canniker vilde sende til Rom, og fore
strenge Klagemaale over deres Erke Bisp, som en MeemEder og Kir
kens Eyedoms Forkrcrnkere. Dette kunde aldrig gaae af uden vidtloftige Fortrcedder og usigelig Penge-Omkostning. Raadet var derfor
snildt nok, at tvinge Capitelet selv Landet af, medens Scrdet ellerDomkirken var vacant. Derncest (2) holder jeg det neppe troligt, at Kon
gen, bare udi de otte Dages Tiid, der var fra Dirick Slagheks Henret
ning og indtil Johan Weß blev kaldet, har faaet alt dette bedrevet;
forsi at kalde de celdsie Capitels-Herrer fta Lund til Kiobenhavn, og hol
de dem fcengsiet i fem Dage; og siden, (fom Magnus Matthiæ
alle de andre Canniker herind forsamlede, for at bringe Sagen til Endffab ved Trusel afsine bevcebnede Dravantere. Men allermindst (3)
kand jeg indbilde mig, at Kongen ffulde nu paa denne Tiid foretage fligt,
imedens den Pavelige Commissarius var her ved Hoffet tilstcede, der
vilde have fundet dette sig meget lidet rimende med de Forbedrings Frug
ter, som hand ventede afKongen,ogHansMajest. studerede paa at vise.
Msaa giver jeg Svaningio og Hvitfeld aldeles Bifald, hvad Tidens
Omstcendighedafdenne Post anbelanger.
H 2
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Angaaende Kongens andre Geistlige Foretagende i dette Aar 1522.
og hvad Hans Majeft. tand endnu have havt til Rom at negociere, da
er mig ikke mere end eet Brev forekommet, som den oftbencrvnte Mester
Claus har skrevet derfra den 22. Martii. Hand beretter derudi, at
Hadrianus, som nu var udvaldt, ey var ventendes fra Hispa"nien til Rom forendPaaffe; at Erke-Bispen af Trondhiem var for
"nogen Did siden kommen til Rom, og laae til Herbergs med den hvide
"Munk, der var Provst udi Borlum; Mester Claus havde vel vcrret
"i Tale med hannem, men kunde ikke retteligen forstaae hvad hans
"Mening var eller hvad hand havde med at fare; Hannem tyktes at
"hand vilde have at giere med Mester Hans Mule Ele&o til Osloe;
"Udi bemeldte Hans Mules LErinde kunde mand intet faae bestilt, for"end Paven ankom ; og inden den Tiid udbad hand sig Kongens ncrr"mere Ordre ; Endelig melder hand, Kongen ikke til megen Trost, at
"åembo!dus kom nu udi stor2)ndest baade hos den nye Pave faa og
"hos Kcryserl. Majestcrt, fordi hand var udi Rom Hertugens afMilan
"Orator, og havde altid vcrret for Kcryseren, ja hjulpet meget til at
"Kcryseren fik Milan indtaget." Siden flipper denne Correspondentz ;
faa at jeg ikke har kundet opdage mere til disse Materier, forend i det
ncrste Aar 1523. udi Februarii Maan. d, ikkun et par Maaneder, forend
HoystbemelLte Konge undvigede her afRiget. Mig er da forekommet
et ilde ffrevet Papir, med Concepter til fire Breve, eet til Pave Hadria
num, og de andre til Cardinal Protector, samt til tvende andre det
Romerffe Hofs Prcelater. Aarsagen og Materien deraf er denne:
Kongen opholdte sig, Aar 1523. i Februario, som bekicrndt er, i Fyen,da
Jylland var allerede i Opror imod Hans Majestcrt Cannikerne i Odensee, som fra Kong Hanses Did af, ved den Proces og Dom An. 1489.
vare ssilte ved St. Knuds Kirke, havde siden faaet Kong Christiem
gandffe paa deres Side ; saa at Hans Majest., snart fra sin Regierings
Begyndelse, havde ladet handle til Rom, for at faae Pave SixtilV.
Anordning igien bekrcrftet, nemlig St. Knuds Kirke indrettet til en
Dornkrrke, og Cannikerne sinnme igien, i Munkenes Sted, indrommet. Men endnu var denne Sag ikke til Ende kommen. Herr Hans
Hansson, Provst i Lofte, son; for mange Aar tilforn, nemlig Aar
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1515. havde til Rom arbejdet i samme LErinde, bod sig endnu til at
gaae derhen, og tillige at besorge en anden Geiftlig Sag, som angik S.
Birgetes Hospitali Rom. Mester PooelAndersson, Cantor i
(som ligeledes var vel kådt ved det Romerste Hoff, og vidste alle Gan
ge og Veye der paa sine Fingre/) blev af Kongen bestikket til at folge
med bemeldte Provst, og hannem blev Dom Degne-Embedet lovet i
S- Knuds Kirke, naar Paven havde bevilget den foromtalte Ansogning. Men det betydeligste af Befalningen til disse tvende Oratores
var det tredie og sidste Stykke, nemlig at udvirke hos Paven de alvorlig
ste og starpeste Formaninger, med Trusel og Band/ til de af Raadet,
Bistoper og Adel i Danmark, der nu vare bleven affcrldige og oproriste,
og havde driftigen opsagt deres Konge Trostab og Lydighed. Jeg vil
meddele en Udstrift a.fdet Brev til Paven selv, der findes i Concepten
saaledes:

’’Ofculum terræ ad pedes Sanétitatis Veitræ : Ad quam, beatififimePater, tanquam filius ad Patrem longe pientiilimum, in neceflitatibus, five pro confiliis & auxilio, crebrioribus litteris accedere
non omnino dubitamus. At quod eo femper (Dii norunt) fueri
mus animo, poftquam facrofaniti Apoftolatus primarium apicem
Divino nimirum aufpicio digna quidem confcenderit, eam tanti------ ,
ut interris inter mortales nihil æqué, ne dicemus magis, pondere
mus, neque etiam modo nos aliquo fpe tanta fruflratum iri confidi
mus. Verum iub Veitri Pontificatus gubernatione fie res videntur
atque regna, quæ nunc temporis tumultuaria quadam vice fortuna?
fluctuant, Divino atque Veltro duétu, confilio & auxiliis, pacata itabiliri, atque diutine profperari, uti jam aurea fecla Chrifti fideles
omnes & nobis atque ipfis, ut par eft, rediifle congaudeamus. Id
circo negotia quædam noftra, quæ ad præfeélionem reipublicæ re
gnorum noftrorum in optatum finem deduâa non parum facere fperamus, fuper ereétione Ecclefiæ Sanéti Kanuti Ortoniæ, fed & Romæ
fuper Hofpitali S. Birgittas, atque certis nunciis, inobedientia, contu
macia, violataque fide quorundam erga nos Epifcoporum, Equitum
auratorum, à confiliis noitris regni Daciae, dileáis nobis Magiftro
Paulo Andreæ, Cantori Ripenfi, Sc Joanni Joannis Præpofiro Tottenfi, Secretariis & Oratoribusnoitris, eidem Veltræ Sanéiitati latius re
feren-
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ferenda commißmus.
Quorum vel uni, vel alteri, vel utrisque
fimul fidem indubiam præftare adhibereque velit, summopere depre
camur, atque ita demum efficere, ut omnia quæjuftè per unum vel
alterum vel utrosque prædiélos Oratores noftros propofita fuerint, ex
animinoftri sententia quam feliciffime' succedant : Quibus fi manum
extremam ipia Veftra appoiuerit Sanétitas, fierique pro voto deman
daverit, paternum ea in nos affeétum fatis cognofcitur absolvisse.
Quam Deus Opt. maximus in annos primi Sedis Romanæ Antiftitis
quam fauftiffimê vivere & valere faciat, ex animo defideramus. Da
tum Ottoniæ in Curia noftra apud S. Albanum, 13. menfis Februarii,
Anno Chrifti 1523. Noftro fub Sigillo.”

§- 35*
At disse Mernd have dog derefter fortovet indtil imod Paasse, eller
imod Tiden, da Kongen selv gik bort, lader sig tilsiune af andre Skrif
ter; saavelsom og, at Kong Friderich haver ladet flette Provsten Hr.
Hans Hansson efter, og, da hans Person ey var at antreffe, ladet hefte
og arrestere hans Gods, hvor det fandtes, baade hos hans Soster Son,
Mester Peder Berentson, CannikiKiobenhavn, flia og hos Abbedis
sen i S. Clarcr Closter i Rossilde, Soster Margrete Knudsdaatter.
Men om Gesandtffabet til Rom gik for sig, og hvorledes Udfaldetblev,
veed jeg ikke noget at sige om. Kong Christiern havde og imidlertid fun
det paa en anden Maade, son; var kortere og behcendiger, til at jage
nogle afsine oprorifte Biskoper en Skrcekind. Jblant disse vare ingen
vcerre, end de tvende Bisp, r i Bsrlum-Stist eller Vendsyssel, baade
den gamle og den unge, Hr. Niels Styge og Hr.Styge Krumpen, de
forste og ivrigste Hovedmcrnd for Rebellionen imod Hoybemeldte Kon
ge, saavelsom udi andre Maader ingenlunde afde beste flags Menniffer,
ja intet mindre end gode Gejstlige. Hans Majest. havde faae Aar tilforne ncevnt til Provst i bemeldte Borlum en Tydsk Mand, ved Navn
Doctor Antonius Fyrstenberg, og for hans ypperlige Slankes/ samt
Lcerdoms og Klogskabs Skyld indfttt samme Mand i Rigens Raad.
Ved hannem lod nu Kongen bestille at begge disse Vendelboe-Bisper
bleve indstevnte lige ind til Rom, der at mode, personligen eller ved
Procuratores, og for Pavelig Hellighed at svare til adskillige Sager og
haarde Beffyldninger, som bemeldte Provst havde imod dennem paa
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pan, da dette steede just i de Dage, medens de og flere vare istorfteBevcrgelseoggiorde Anstalter til Rustning imod Kongen. Hvorfore de
toge deres Tilflugt til den nyligen udvaldte Kong Frederick), som de for
manede til at strive et Imerceñions-Brev til Paven, hvorudi blev be
det, "at Paven vilde forstaane disse Biffeper for saadan Proces ved det
"Romerste Hoff, saasom fligt sigtede til deres yderste Skade og For"derv; Za end ikke heller forunde eller tilstå Antonio Fürstenberg
"nogen Bands-Dom over dennem for Udeblivelse ; Men i det Sted at
"vise Sagerne her hiern tilbage, under Bistop Gotschalks af Slesvig
"eller andre Prcrlaters Kicendelse: Til hvilken Ende Kong Friderich
"var overbodig at give bencrvnre Antonio ald behorig Sikkerhed og frie
"Leyde rc." Dette Brev til Paven er dateret i Viborg den 28. Martii
1523. Men imedens der lavedes paa at stikke det bort, er mand bleven
anderledes beraadet, uden Tvivl da man spurde at Kong Christiern
forlod Riget og seglede bort, og Antonius ligeledes i samrne folge.
Hvorfore Brevet findes her endnu i Originali, med Kong Friderichs
Signet forseglet, og er ikke blevet Paven tilsendt.
§. 36.

Her er da saaledes igiennemgaaet saa meget af Kong Christierns
Forretninger udiKirle-og Religions-Sager, hvilket, foruden det som
andre derom have, jeg hidindtil, meest afmrykte Documenter, haver
sammensanket. Hvoraf sees, hvor ringe den Nytte har verret, som
Evangelium haver vundet hos os ved denne Herres Omsorg og Foran
staltninger, eller engang kunde ternkes at vinde, naar mand anseer hans
Ustadighed og andre verdflige Assister. Hvorimod, det lidet som hand
herudi lod kicende, virkede langt mere til hans egen Ruin og Fordervelse.
Dethialp hannem og flet intet, at hand, siden sin Hiemkomst fra Ne
derlandene, og i scrr efteratden Pavelige Commissarius kom her, stille
de stg da an, som den der havde flet bortkast sine Reformations-Tanker,
og var falden gandste og aldeles i de Papististe Superstitioner. Mand
troede hannem ikke mere, og den Spot hand tilforne havde giortafPapisteriet, den Ringeagtning hand blev ved at betee imod Bssper og an
dre Gejstlige, og den Attraae at rive geistligt Gods til sig, kunde ikke
mere
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mere glemmes. Hvortil nit allersidst kom hans meget stanke Beskat
ning, eyallmeafdeVerdstige, men i sar afKirker og Klostere, og hver
en ringeste Landsbye Prast, ved hans ndffikkede Skrivere og Fogeder,
altsammen til sin nye Krigs Rustnings Behov imod Sverrigs, som
ffulde gaaet for sig, hvis Revolutionen ey var paakomtnet. Og her
udi haver det da alt bestaaet, at Hand er bleven udraabt af vore Papistiffe Landsmand for Kiatter, og Kiatteres Patron og Handthavere,
og den Hellige Kirkes Forfolgere. Den Munke-Kronike, som mand
kalder her Manufcriptum Skibyenfe, og er ffreven i det Interregno efter
Kong Friderichs I. Dod, forend Kiobenhavn blev a s Kong Chriftian III.
indtagen, taler, iblant andet, om hannem saaledes: ”Rex chriftier“nus, fumma injuria omnipotentis Dei, multorumque fimplicium
“fubditorum manifefto offendiculo, atque perniciofi erroris occafio“ne, ad Hafniam regiam ciuitatem accerfiri fecit manifeftos & ab ec“clefia damnatos hæreticos atque fchifrnaticos, qui orthodoxam fidem
“impia doétrina labefaétarunt, qui etiam freti violento præfati Regis
“principatu, mira impudentia & temeritate fuaferunt defection em ab
“obedientia Ecclefiæ Romanæ, (quam fubinde Satanae federn & An“tichrifti regnum appellabant.) - - Hine faéhim eft, utecclefia“fticos viros nullo duceret honore dignos, contemneret etiam facros
“Canones, patrum decreta, ecclefiafticos ritus, - - averfaretur
“item vota Deo dicata, adeoque exiftimaretnullum eiTe rerum difcri“men, ut nihil putaret facrum, fed omnia haberet profana.” Alt
dette er endnu vidrloftiger anfort udi den Forbindelft, som de Jydffe
Biffoper ogRaad giorde imellem hinanden, til at opñgeKongChristiern
Regimentet, og hvormed de allerforste gang udffikkcde Mogens Munk
til Hertug Friderich, som var gandffe fire Uger forend at deres Opsigel
se til Kong Christiern er ffreven, saa oq fem Uger aldere end deres udi
Historierne omtalte og indforte Brev, hvori de antoge Hertug Friderich
til Konge. Denne nu omtalte Forbindelse, samt forste Ansogm'ng hos
Hoybemeldte Hertug, er dateret til Wiborg St. Thoma Dag 1522.
Arrild Hvitfeld haver intet vidst deraf at sige, og folgeligen ey heller an
dre afvore Skribentere. Eftersom da samme Document er lange efter
Hvitfelds Tiid her bleven fundet og opdaget, og endnu in Original! paa
Pergament heelt og holdet er tilstade, horer det ey allene til de nu om
handlede geiftlige Materier i Kong Christierns Historie, som sagt er,
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men timer endogså« til Omstcendighedernes bedre Forklaring, udi den
storste Revolution som nogensinde er gaaen for sig t vores Norden, ot
jeg ved denne Leylighed giver det ud for Liuset. Det er d« Ord ft« Ord
saaledes:

"Wii NilssStyghe til Berlom, Nils Klawsson til Silkeborgh,
Jwer Munck til Ribe, Stygge Krompen til Berlom, Owe Bille til
Aars, och Zerghen Friis til Viborg, Bissoper: Mogens Geye Rid
der oc Danmarckes Riges Marss, Prebern Podbuss, Nils Hegh,
JachymLycke, Tyghe Krabbe, Per Lycke, Riddere og Donmarkis
Riges Raadth: Mogens Munck, NilsLoduigson, Otthe Holgersson,
Erick Ericksen, Erick Stygge, oc Oluff Nilsen, som Vebner er,
Gier alle vitthcrligth metthette vor obne Briff, at Vl haffue nu aff
lang Tiidt betractid, besindtth oc offuerweyeth then Hellighe Kirkies,
Vore och Menighe Indbyggers uti Danmarcks Righe Skadhe oc ewigh
Forderffnelse, utisaaModhe, at then Hellighe Kirke oc Hennes Perfoner emodt ald Christelighe Tro ocRatth besworres oc beroffres theres Friiheder, Priuilegier, Godtz oc Klenodie: Thefligefte Hennes
Prelater emod Dom och Reth oc Christelighe Tro tages vld theres
Hals, indsettes och aldrig mue komme uti Rcetthe: Messer, GUds
Tienefthe ochalth rhet GUdt tilhorer odhelegges: Kettere, som gangne ere ftan then Hellighe Christen Tro , som os fr« then Hellighe
Christen Tro met syn Lutteranisse Stycker och Skalkhedt fortalendes
alt thet then ewig GUd tilhorer: Tysver, vii seer daglige« for Oñhen,
at uti tisse tre Righe, Danmark, Sverrig oc Norgh, er ingen Erchebisp, som Hovedhe vere ssulle for then Hellige Christen Tro nest vor
Helgeste Fader Pawen: Thefligesthe erFyen, Opfloe, Bergen, Wester-aaes, Skare och Aaboe Bissop-loos: Kirkers Slotte, Gordhe,
Godtz, Kirker oc Presther udi forncevnteStycther, regeres affundhe
Tiranner, Scriffuere och Leeqhmendh; Hvilket vii warafftighe besindhe kunne, at chenewigheGudh thisse tre Righe uti siwAar gantz
Hordeligen met Pestilentz, Sygdom, Armod, Feyde, Krigh, Orloff
och umyldt Herscap Hordeligen straffethafver, ochrr tillige emod Gudh
oc Mennisse afstilleth worden; Sameledes Danmarkes Rlges Raad,
tefligesthe Sveriges, Norges, efterssrifvcs til venligst Herremodhe,
I
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tages ved thereSHalss, affliiffues udhen Dom och alle Brodhe, thefligeft Riddernrendtsmendh, Kiobstemend oc Bonder oc Almue, och
theres Arffgotz ganger under Kronen, oc aldrig the mue hores til Ordts,
men dodes som Hunde och andre uffellighe Creature, beroffuendes thennem Liiff Ere oc Gotz, oc tesvcer theres Siele Skriftemaal oc sacra
ment, hvilket aldrigh forre Hordt er at hafve ffeedr aff the som Christelighe Regimenthe holdhe ffulle: Tiranner, Skalke, Trolqvinner,
och andre Udedings Folk, indsettesor tilffikkes öftrer alle andelighe oc
vertzlighe, som off alle forderffue ffulle: Then Friihedt vorc Foreldre
oc osssoret oc beseglet er, tages off veidelighe fra; Ridderffabbet emod
theres ewig Friihedt beffaltes som andre Bonder; Uredelige Told,
Syse oc andre unyttighenye Sedvonne polegges, emod ald Danmarkes Riges Radts Raadt oc Samtycke, som aldrig hertil ffedt hafver;
Poleggendes ofver os nye Ordinantze, Skickelse, saa vii icke vidhe
hurledes vii offholdhe ffulle, Os oc Danmarkes Righe til ewig Skadhe, Treldom oc Forderffuelse. Hvilke fornevnte merkelig Sager,
Skadhe og Forderffuelse os ingeledes anthen for GUd heller Menniffen
lengher stor til at lidhe, men ere forplicthet under vor Ere oc Relighedt,
som vor Recesser indholder, med Liiff, Hals og Gotz, at afverghe
sadanne Skadhe og ewig Forderffuelse. Tha uti then Hellige Trefoldrgheds Naffn haffue vii oc Menighedt forbundet ossunder vor 2Ere,
Luss, Hals, Gotz, oc thette vort obne Bref underffreffuet med vore
egne Hender, at ville thet affwerghe, oc oss, vore Liiffoc Gotz at fordetinge, oc aldriig sodant at lide, then Stund en Mand lefver uti Dan*
mark, Sverige og Norghe, brugendes ther nil Hoyborne Forsthe
Her Fredrig, met GUds Nadhe Hertug rc. vor Nådige Herre, som
udaffsandtDanffeBtod fedter, ocsig emod GUd ocMenniffen som
en Christen Forsthe ffickedh hafver til thenne Dag. Hvilket vii alle samdrechtelig tiltroedt haver hoss Hans Forstligh Nadhe at forhandle
thenne Breffwisere Mogens Munck Landzdommer uti Nor-Zulland,
po alles vore Vegne, ligesom vi alle personlighe tilstede vare. Skeer
thet saa, GUd forbiudhe, at noger aff ossher emod. Andelig heller
Vertzlig aff off, fran os tredendes vorder, emod thette vor Breff oe
Forbundt, tbaffulle vii alle under vor Ere ocRcelighedtthen at straf
fe, osver Liiff, Hals og Gotz, som then alle vore oc Danmarkes Ri
ges
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ges Skadhe oc Forderffue vil radhe.
Giffuet i Viborgh Sancti
Thome Apostoli Dag, AarChr.MXXii. under alle vore Signeter,
oc alles vor Handscufft.

Niels Stygge, Biscop.

Iver Munk, Biffop i Ribe.

Styghe Krumpen, Episcopus.

Joren Friis, Episcopus.

Prcbern Podbuff, Ridder.

Jachym Lykke, Ridder.

Tyghe Krabbe, Ridder.

Peder Lykke, Eig. Hd.

Mons Munck."

(Og derunder ni hängende Segl.)

Mand seer her, hvilken spottelig liden Hob det har vceret, der
har anfanget og drevet dette store Verk, ikke engang en halvsnees
Mand. Thi, ihvorvel det er et dobbelt storre Antal afNavne, som
Brevet begynder med, og som har maaffee vcrret tilstade i Viborg,
da der blev beraadstaget om Tingen ; Saa dog, da det ffulde til Un«
derffriftog Forsegling, er den halve Deel gaacn derfra og har undslå«
get sig. Mand veed, at Hr. Mogens Gioe, den ypperste af de verds«
lige Rigens Raad, stod stark derimod, og vilde ey lade sig overtale.
Hand bad, og med grcedende Taare formanede de andre, endnu at be
tanke sig, og bruge mildere Middel, nemlig at fordrage sig med deres
Konge paa en sommelig Maade. Hvorfore hans Haand og Segl fin
des ligesaa lider under dette Document paa St. Thoma Dag, som tut»
der det andet Opsigelse-Brev af2O. Januarii 152z. hvorom, foruden
Hvitftld, kand besynderlige» lases Scepperus (Refponf.' adepift. Ducis Friderlei, pag. M ?.) Saa savner mand her ogsaa udi llnderffriften baade
den gamle og unge Biffop afAarhuus, samt sex andre afde Verdflige ;
saa at udaf atten i Begyndelsen navnte, er her ikkun ni Hander og
Signeter kommen tilstade under Brevet. Og hvor meget storre, ja
ulige mangfoldiger et Tal, afde beste Mand og Familier i Riget, (ey
I 2
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at tale om det gandffe Norges Rige,) havde ikke Kongen endnu paa
sin Side/ til at scette imod disse faae? (See Scepper. pag.dt.&f^.')
Virktligen et sircekkeligt Exempel i Historierne/ og i GUds Huns»
holdning ! Maae mand da ikke vel sige med Arrild Hvitfeld, (jwg. mm.)
at "det var fast at forundre/ at disse faae Bisper udi Jutland , de
ures Medbrodre ubespurdt af Randet / torde dennem denne Gicer"ning understaae/ imod saadan en mcegtig Herre og Konge, som
"hand var/ dersaa var besvogret med Kceyserlig Majestcrt/ og andre
"Fyrstelige Huse i Tydffland forvandt? Men den Gieerning var af
"GUd; Ellers havde den ikke lykkedes." Ja Bisperne, som begynd
te denne Gicerning, og som, endffiontGUd tillod dennem sin retfcrrdige Straf over denne Herre at ereqvere/ dog alligevel intet rede
ligt og Christeligt Menniffe bor holde med/ men paa det hoyeste
deteftere, (hvilke samme ogsna GUds Retftrrdighed siden rannnede,
da deres Ondskabs Maal var fuldkommet, Anno 1536. under Kong.
Christian m.) de have felv, udi deres Apologie (hos Hvitfeld,
Mg. 1232.} ffrevet en Sandhed om Kong Christierns ilde raadede og
foretagne Flugt af Riget; den linder saaledes: "GUds retfcerdige
"Donr, og hans egen mistrostige Conscientz, forjagede hanneny og
"ingen anden."

At tale endnu noget, til Slutning, om Hoybemeldte Konges
egen Religion, da er intet visiere, som og enhver veed, end at, siden
hand forlod Reaimentet, haver hand udi sin Landflygtighed bekom-met en sand GUds Ords Kundskab/ og af Hiertet bekicendt sig der
til: Hvilket hand ey allene udi Saxen lod kicrnde/ ved den Omgæn
gelse med Dr. Luther og andre/ men ogsaa paa flere Står. Hans
herommelige Omsorg, for det Nye Testamentes Oversættelse i Danss
Sprog, samt for hans Frue-Sosters Churfyrstindens af Brandenborg Underviisning i den sande Christendom / er og alle vitterlig.
Denne Gudsfrygt varede vel endnu noget/ efter at Hans Majestæts
uffatteerlige EgtefMe/ den aldrig noksom prisede Dronning Elhabeth, var dod/ 'hun som med Billighed bor agtes for eet af de storste
Exem-
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Œrvmvïer af de Dyder, font hore til en retstaffen Christi Efterfolael'e. Hende tog GUd til sig, udi denne hendes og hendes Herres
Landñyatighed, Aar 1526. Siden efter fornemmer mand den ulyksaliae Herre at vivre bleven strobelig og ustadig, og udaf årlighed
ril Verden, og sine Riger tgien ot vinde for jig og sine Born, at have
aivtt de Raad ogForntaninger Rum, fom hannem Tiid efter anden
tilbragtes fra den Hoysalige Dronnings hoye Sodstende og Paarorende. Vores Svantngius veed endogfaa at anfore disse Ka'yser Carls
Ord: ”Quia vero Chriftiernus affinis nofter Religionem contra con•ffilium noftrum mutauit, & nos viciffim animum noftrum in eum
»mutabimus.” Med flig hans Vankelmodighed haver hand givet
venlighed til den haarde Cenfur, som Hvitfeld fcrlder over hannem,
t'udi Kong Friderici i. Historie pug- 13S2.) "Hand haver strömtet med
''Religionen; Srundum haver hand vcrretPapisttst, stundum Lu"tb'erst, som det kunde komme ham til Fordeel." Mand kand og bor
maenlunde undskylde ham udi dette. Saa meget maae mand dog
r¿. at gandste indifferent har det ikke vcrret hannem; Og at det allene harvceret den store Nod, og denAttraae at faae Ende paa hans
Armod og Landflygtighed, der haver til sidst giort ham stromtende.
cv
Hjerte var hand overbeviist om Sandheden. Og saa snart
band havde faaet frie Hcender, ogstetLeyligheden, er det ey at tvivle
vaa, dct hand jo baade selv var bleven Evangelist, laa og bekymret
ña om at bringe andre dertil. Jeg vrl forloge at gotgiore, med eet
og andet Exempel, hvad jeg nu herom yar sagt. I det Aar 1529.,
den ^iid Freden til Cambray tmellem Kcryseren og Kongen af Frankeriae var fluttet, bragte Gubernantmden i Nederlandene Frue Er tzbertuainde Margareta dct dertil, at Kong Christiern stalde gives
Haab om en kraftig Hielp og Befordring, af Krigsmagt til Lands
oa Vands fra Nederlandene, og hvadsomhelst der horde til at indtage
bans trende Riger igicn. Men her behovedes forst u omgcengeligen,
ût band maatte gandste afsige sit Klattene, og reconcilieres med den
Romerste Kirke. Og, eftersom hans Navn og Rygte stod hos alle
Catbolste meget ilde anstrevet, baade for det hand havde forovet i
bans Velmagi imod den geistlige Stand, allermeeft hans Stokholmste Forretning i Aaret 1520., saa og for hans overalt bekiandte Luther-
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dom, faa maatte hans Omvendelse vcere dermed proportioneret/ og
Paven maatte formaaes/ til at forunde hannem en fuldkommen og
hoytidelig AÑosning. Kong Chriftiern samtykke disse Forflag/ og var
villig til alt hvad hannen; foreffreves. Og her maae vides, at mand
havde alt tilforne vceret betcenkt paa, at ffaffe bortafVeycn demeest
ivrige Lutherffe Betientere, som vare omkring hannem, faasomPovel Kempe hans ViceCanceller, Hr. Hans Hansssn, een ved Navn
Peder Stub, og flere, som maatte nu pakke sig hver deres Vey bort.
Dermed blev da, ved disse tre, Kcryser Carl, Kong Ferdinand, og
deres Faster Frue Ertzhertuginde Margareta, forhandlet hos Paven.
Hvilken Forhandling omsider i Aaret 15Z0. kom til Ende. Cardinal
Campegius, soln da var fra sin Engelffe Legation kommen over til
Tydffland, fik Ordre af Pave Clemente VIL at absolvere Kong
Christiern/ og paa Kirkens Vegne at rage Harn til Naade, paa efterfolgende Vilkor: Kongen ffulde (0 udi KceyffrenS og ssre Fyrsters
Ncrrvcrrelse, udi een af de fornemmeste Kirker offentligen afsvcrre og
fordomme det Lutherffe Kicrtterie, og lade sig, som en Apostat, igim
forsone med den Catholffe Kirke; (2) Efter et halvt Aars Forlob
indstille sig for Paven personlige«/ og udi St. Peders Kirke i Rom,
anholde som en vcemodig Poenitent om Naade og Tilgivelse for de
ffrcekkelige Synder, som hand i Sverrige imod de Geistlige havde begaaet; Og (z), naar hand blev Sverrige igien mcrgtig, da ffmmesteds, inden et Aars Forlob, stifte og oprette et Hospital, af 2000.
Ducaters Indkomst i det mindste/ som ffulde kaldes Hofpirale Pænitentiæ. Der Kong Christian dette horde, og maatte fornemme, at
det ikke var nok, (som hannem maaffee forhen var bleven indbildet,)
at hand havde allerede tilforne ffriftet hos en Catholff Prcest, og af
samme Prcest, saavelfom afandre fornemme Folk da ncervcerende, ja
ogsaa af Cardinal Campegio felv, bekommet de beste Vidnesbyrd om
sin exemplariffe Bodfcrrdighed, Anger og Poenitentz, begyndte band
at gaae i sig selv, og at ponse paa et andet ZErinde. Gud veed hvad
Undffyldning hand fandt paa, eller om hand lod sig mcrrke med nogen
Undffyldning. Kcryseren og Kong Ferdinand vare den Tiid til Augsborg, paa Rigsdagen, hvor den Augsborgiffe Confession nu blev over»
given. Og Ertzhertuginde Margareta, den fornemmeste Mceglerffe
imel-
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imellem Kceyseren, Kong Christiern og Paven, dode siden den 1. Decembr. i samme Aar. Rygtet blev ellers udspredet, at Hoybemeldte Konge forligte sig igirn med den Papistisse Kirke, og afsvor sin
Lutherske Troe til Augsborg/ Kcryseren til Villie : hvorom Svaningius
siger og (lib.3. cap. 4. §.5.) quod hæc conftans hominum fama fuerit.
Men vist er det, at Sagen kom aldrig til de afPaven forelagde Vilkor.
Kongen holdte sig til Side; hand hverken indstillede sig for Cardinalen
til itfabjurere, og ligesaa lidet gik hand til Rom, at hente Aflosning
hos Paven. Brevet herom fra Clemente Vil. til Cardinalen vil jeg
her med det samme indfore, saasom det er markeligt, og horer til en
Danss Konges Historie. Jeg har endelig taget det af en trykt Bog,
Nemlig OdoriciRaynaldi Annal. Eccl. an. is30, n.yg. Men dette Verk ¿V
ikke i hver Mands Hander.
"Cardinali Canipegio♦

Cum ex litteris circumipe&ionis tuae co-

gnoviifemus, CHRISTIERNUM olimDaniæ, Sueeiæ, & Norwe-

giæ Regem, qui dudum Epifcopos Sueeiæ complures ad prandium

vocatos, vivos igne cremaverat, pofteaque Lutheranam hærefim
aperte ac publice fenferat, & continue foverat, nuper inipirante
Domino, & pienrifiimo admonente Cæfare, cujus fororem in ma

trimonio habuit, & prolem ex ea fufeepit, ad cor rediifte, feque
cum fuis populis in didis regnis & aliis fuis dominiis, fi ad illa re-

ftituatur, deinceps catholice victurum, idemque in fanda fide cum
eodem Cæfare, & fratre ejus Ferdinando Hungariæ Rege, & Archi-

duciffa Auftriæ eorum amita, femper fenfurum promifiife; Cum

deinde litteræ ejusdem Cæfaris ipfum CHRISTIERNUM nobis ftudiofifiime commendantes, tuæque alteræ de confeífione ejusdem

CHRISTIERNI facerdoti fada, fignisque plurimis ejus contritio
nis, humilitatis, & pœnitentiæ atteftantes fuperveniífent ; Nos rem,

ut erat graviflima, in Confiftorio noftro fecreto retulimus, ut venerabi-
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rabilium fratrum noftrorum S. R. E. Cardinalium fententias fu per
ea exquireremus, ex quibus tuæ circumfpeétioni mox refpondere,

& quod expediens vifum fuiíTet, demandare pollemus : Nec fane

cuiquam eorum fuit dubium, quin, præter hærefim per fe deteftandam, atrocitas crematorum per convivii fpeciem Epifcoporum, qui

temper habiti íacroíanéti fandorum Apoftolorum locum & íuccef-

fionem referunt, elTet tanta, ut animos omnium â venia conceden

da prorius auerteret, aut fi locus veniæ elle ullus pollet, quin eam
veniam, more ac præcepro majorum, ipfi CHRISTIERNO, ad

hanc San&am Sedem fuppliciter venienti dandam cenferent; Sed

cum ex parte altera ftaret commendatio optimi Cæiàris, qui erro

rem affinis fui fibi condonari peterer, flexi omnium animi reipe&u
ejusdem Cæfareæ Majeftatis fuerunt ad veniam eidem CHRISTIER

NO concedendam, vigoremque in hoc juris, quoad falva hujus fedis
dignitate fieri pollet, temperandum, ut, quoniam pietas diétæ Maje

ftatis tanta, quantam pro Dei optimi caufa & hujus fanétæ Sedis fuble-

uatione, & vidimus maximam, & futuram fperamus majorem, ip
sum CHRISTIERNUM ad pœnitentiam fua cohortatione revocaflet,
ejus quoque delictum ipfi Majeftati condonaretur : quam etiam fpe

ramus honori in hoc tum fummi Dei, tum hujus Sandæ Sedis, cujus

ipfa Majeftas advocatum gerit, effe confulturum, ut eidem Sedi juxta
Canonicas Sanétiones, fi non nunc, faltem commodiore ipfius CHRI-

STIERNI tempore satisfaciat; Quamobrem Servatoris noftri exem

plo ad clementiam proni, & eidem Majeftati in omnibus, quibus pos
sumus, complacere cupientes, de fratrum eorundem confilio, tuæ

circumfpedioni concedimus, quod in aliqua cathedraliEcclefia, Milla
folenni prius per te vel alium celebrata, ipfoque Cæfare præsente, in
con-
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confpeélu procerum Sc populi ad diuina convenientium, eundem

CHRISTIERNUM, fi coram te conftitutus id humiliter ac flexis ge
nibus petierit, à crimine hærefis hujusmodi, illa prius canonice per

eum abjurata, a facrilegio vero Sc cæde crematorum Epifcoporum,
prius idonea cautione, & fuo etiam juramento, de veniendo perso
naliter ad Sedem Apoftolicam intra fex menfes tunc computandos,

pro venia personaliter à Nobis, Sc eisdem fratribus in Bafilica beati

Petri petenda, deque intra annum, poftquam in regnum Suecia? reftitutus fuerit, unum Hospitale, Pœnitentiæ nuncupatum, in diéto
regno pro alendis Chrifti pauperibus conilruendo, Sc congruenter
ad minus in annuo redditu duorum millium ducatorum auri dotando

præftitis, in foro confcientiæ tantum, alias in forma Ecclefiæ consueta abfoluere, poenitentiamque salutarem ad nos veniendi, Sc didum hospitale conftruendi, ac dotandi hujusmodi, Sc fi quid aliud in

jungendum exiitimaueris, injungere libere Sc licite poflis Sc valeas.
Nos enim, quia hoc totum eidem Cæfareæ Majeftati, pro Angulari
bus ejus in Deum Sc nos meritis, libenter condonamus, eundem
CHRISTIERNUM, fi per te absolutus fuerit, ut praefertur, in noitram ScApoftolicæ Sedis gratiam per præfentes recipimus, eumque,
quantum juflitia mediante facere poterimus, omni favore Sc benigni

tate noftra prosequimur, sperantes ipsum, pro tanto noftro Sc diétæ
Majeflatis in eum munere, ita in poftremo Sc pio erga Deum, Sc ob
sequenter erga nos Sc hanc SanStam Sedem fe gefturum, eandem-

que Majeftatem in hoc incitaturum, ut recentibus ejus benefaSis ve

tera oblivisci poflimus : Quod illi ac nobis Deus omnipotens conce
dat ! Datum Roma? in die xiv, Juni MDXXX, Pontificatus noitri

anno vil."
K

§- Z8.
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§» Z8.
Endnu et par andre Prever, paa tillige hans Ustadighed/ og
hans Samvittigheds Mellemkomst og Virkning, haver mand i et og
andet flags Breve, som hand lod concipere/ den Tiid hand i Aaret
izzi. var kommen til Norge/ og som her bleve fundne ndi hans eller
hans Cancellers Kofferter/ da hand i Kiebenhavn blev fangen. Deriblant er een Concept, forfattet til at publiceres i Norge, saaledes
lindende: "Wi Lhrlstiern/ med GUds Naade, Norriges, Dan
marks/ Swerriges / Gottes og Wendes Konning rc. Giore vitter
ligt/ at eftersom vort Elskelige Norriges Riges Raad haver os tilkiennegiffuet, oc beklaffuid, at stdhen Vii undvigte aff Vore Righer/ er
friit i Righet indfort/ begynnet oc med Vold oc Mackt oppehollet oc
brughet en bedraghelige oc falsk Lerdom, fom er modt GUd, Rome
re Kirke oc alle Christene Menniffers Samfund, som kallis Luthers
Verck/ af hvilket stoor Olydelse, vrangh Troo, oc Ugudelighedt, oc
Helge Manne Bespottelse er upveckt oc uchristelige brughet; hvilket
Vii, som en Christen Konning forbinder/ oc ey i noghen Maade
ville/ moghe eller kan tilstede efther thenne Dag/ at faadan uchristelige oc forderffuelige Lerdom stal i noghen Made i vore Righer brugrs, eller oprholles efter thenne Dag; Ville Vii ocsaa som en Chri
sten Konning oc Forste Holle GUd oc Retferdighed for ^ghm/ then

Helge Kirke hemres Prcrlater oc Personer, vort ElffeligeRiges Raad,
oc alle vore Geisthelige og Verdtzlige troo Undersåter f alle thennom
og hver sårdeles vidt theres Friihecr oc Priuilegicr/ oc Christelige
Siidvaner i alle Maade, Therfore ville Vii at I alle forskreffne
.vore kicrre og troo Undersåtter blrffue og veere saadan for^ Lerdom
ukomeret oc udevarett i alle Maade efter thenne Dag, under Utt'fleghevergh/ som Noriges Log oc Christen Natt therom inneholler
oc
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oc uduiser; liifuendes udi rett Lydelse viid GUd oc then Helie Kirke,
gerentes oc giifuendes Eders PrcrlaterocSogneprester all then Rem
the oc Rettighett, som I thennom met Retthe plictige ere, oc Eders
kicere Foreldren fore Eder hafwe gierne giort oc uthgiffuit i theres
Did, efter GUds Log, then Helge Kirkes oc gamle gode Christelige
SiiLvaner. Giiffuit i vor Stad Oslo rc." Men saa liigt, som det
te Skrift nu er, til at vcrre een af de Norste Bispers eller Prcelaters
Opsatt, som det vel ey andet kandvcere, og at disse maae have givet
Kong Chriftiern fligt et Raad, foni det sikkerste Middel til at vinde
ald Gejstligheden i Riget paa sin Side; Saa, omendstiout hand
kand have samtykt deri, og ladet denne Udkast giere, troer jeg dog
aldrig at noget Brev er derefter udsirrdiget, eller af hannem under
skrevet til at publiceres. I den Sted haver mand andre aabne Bre
ve, med Hans Majestcets Segl paatrykt, som bleve ffrevne fra Hesines-Havn den 6. Novembr. 1531. og overalt udsendte og forkyndede.
Derudi mcelder hand intet udtrykkeligt om Religionen, men lover,
at "dersom de ville antage hannem, og bevise sig som de bor, vil
"hand holde dem alle og hver sterdeles ved GUds og Noriges Riges
"Lov, Skicrl og Net og gode gamle Sedvane, og ey tilstå, at no"gen stal stee Uret eller Usticel i nogen Maade; men hand vil stikke
"sig imod tennem, som en Christen Konning bor at giore imod sine

"gode og troe Undersaatte udi alle Maade."
Derforuden bleve ogsaa udi samme Knipper fundene, og ere endnu forhaanden, fire kon
ciperede Breve paa Latin, med Hans Majestæts Cancellers Povel
Kicempes Haand, til de trente Bistoper i Jylland, nemlig i Ribe,
Aarhuus og Viborg, samt Bistop Knud Gyldenstiern i Odense, alle
daterede til Opflo den i. Decembr. 1531. og udi saadan Mening, at
"eftersom hand havde hert og erfaret af trovcerdige Folk, at dennem
"havde fortrodt deres Forseelse og Forhold imod ham, og at de ynste"de at have hannem igien i Riget og paa Thronen, naar det kunde
K 2
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"ffee med nogen taalelig Vilkor for Kirken, og i det mindste at den
"Biffopelig Vcerdighed maatte ved Magt holdes, som i forrige Ti
lder; Saa lovede hand og forsikrede dennem, om saadanne Vilkor
“at vilde indgaae: Og, om der tilfornc af hannem var imod dem
"og deres noget forseet, vilde hand herefter strcebe det at rette, og
"med desstorre Naade og Velgierninger at vederlægge.
Ja hand
"gav og hermed i dette Brev, tilstod og overdrog dennem selv fuld«
"kommen Magt og Myndighed, til at handle, traetere og flutte med
"deres Medbrodre af Bisperne, saavelsom med andre af Raadet og
"Adelen i Danmark, i hvem de end vare, saa at hvadsomhelst de
"til GUds 2Ere og Fcedernelandets Gavn og Beste, vilde og funde
"for got at beflutte, og paa hans Vegne indgaae, i Henseende til
"hans Restitution i Riget, det forsikrede hand paa sin Kongelige
"Troe og Love, at ffulde staae fast og vorde holdet rc." Men disse
Breve ere end ikke heller bleven udfærdigede, eller til de bencevnte
Biffoper afsendte; Jeg ffulde troe, forbi Kongen har omsider be
tankt denne Ting alvorliger, og givet Agt paa, at derudi blev for
sikret og lovet saadant, som hand ikke med nogen god Samvittighed
kunde holde.

Om hans andre meget bedre Skrivelser og Breve, saasom til

Borgemesteren i Dantzig Johann Wendeland, til Doctor Luther,
til Mester HansMonboe, ja til hans Hr. Farbroder Kong Friderich
L, hvorudi megen Gudelighed af en Evangelist Aand lader jig krande, vil jeg her ikke handle, eftersom de samme ere noksom
bekicrndte, og findes udi trykte Boger.
W
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ig er forekommet/ hos een og anden afvore nyere Skribentere/ en Beffyldning imod vores gode Historie^Skriver,
fordum Rigens Canceller Arrild Hvitfeld, at hand haver
kaldet Kong Christian II. ikke med sit rette Navn, men,
saafom til Forkleinelse, stcedse Christiern, eller Kong Christen. Der
meenes/ athand har giort dette afOndffab, og beviist derudi en ftor
Uforftand, sig felv hi ftorre Spot. Haver nu saadan Critique kun
det falde paa denne store og velfortjente Mand, som hand vel aldrig i
sin Tud havde formodet, hvor meget mere paa mig/ derudi minnyeligen ovlcefte Afhandling haver i denne Post giort ligedan/ og ikke kaldet
Hoystbemeldte Konge nogen eneste gang, uden med det Navn Chrrstiern? Jeg beder derfor, at det maae vcrre mig tilladt/ en liden Undffyldningatgioreforos begge; haabende, at kunde blive saa lykkelig,
at forekomme sligt Præjudicium hos dennem/ som lasse diste Blade, og
som ere saa billige, ey at finde sig fornarmede ved at paamindes om de
res urigtige Mistankcr, og deres Vildfarelser. Langt fra ellers, at
jeg vil laste nogen, eller regne dennem til allermindste Feyl, der give
Hoybemeldte Konge det Navn Christian, (som jeg og vel felv kalder
ham oftest i daglig Tale,) efterdi deter og reent og aldeles det samme
Navn som Cyrrstrern. Ja jeg vil end heller rkke undskylde Arrild
Hvitfeld i alting, men meget mere tilstaae, at hand selv haver givet
Lcylighed nok til den omtalte Beffyldning. Hand haver med en bcsynderlig Metcmksomhed draget sig denne Tort paa Halsen, i det hand udi
Fortalen eller Dedicatione» til samme Konges Historie haver sagt disse
Ord: "Allernaadigste Herre ogudvalde Konning, dette haver jeg saa
"kortelig villet fortælle om Kong Christens Regimente, hvilken vore
"Danffe ikke haver vårdiget med det Navn Christian, som hand ikke
K 3
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"havde forstyldet." Slig Anmærkning kunde den brave Mand vel
have sparet, og ladet den vcere ustreven; thi den duer, sandt at sige, ey
det ringefte. Forst er Christen ligesaa godt et Navn som Lhristian,
og paa deres Kraft og Betydning kand i ald Verden ikke vcrre Forsticrl
uden for saavidt, at dette sidste er rettere, i Henseende til Ordets Oprin
delse og efter det Grcrkiste og Latinste Sprog; wendet andet er efter
vore Nordiste Folkes crldgamle Udtale, der i Steden for Christian
haver sagt Christian / og Chrisirarn. Og derncrst er det en pur
Daarlighed/ afFolkes Navne at giore mindste Slutning til deres Dy
der, Laster eller andre Egenstabér; ligesom at en Pave, fordi hand
kalder sig Bonifatius eller Pius, stulde derfor verre/ som Navnet lin
der. Den gmnUScaliger har om denne Materie en artig Discurs, i
hñNs 266. Exercitatione imod Cardanum. MkN/ Ñt komme NU til SñgkN/
da er mm Raison/ hvorfor jeg ikke ncevner Hoybemeldte Konge med
det Navn Christian/ allene denne, at jeg mener det mand bor kalde
Folk saaledes som de selv ville hede/ og som de have kaldet og strevek sig
selv deres hele Livs Tiid. Den Konge, vi nu omtaler, er jeg vis paa
at have vcrret dobt Lhristiern/ og ikke Christian. Thi hvorfor stul
de hand ellers strevet sig Lhristrern/ saa lcrnge han var til i Verden?
Og hvo giver os Forlov til at dobe Folk om? Med sit eget Navn har
enhver Magt til ar handle og stifte/ som hand finder selv for got. Ikke
har jeg seer dm Dobe-Bog/ som kunde vidne om Kong Christierns ll.
Navn, den Tiid det blev ham forst givet. Men jeg har seek hans egen
Haand ogUnderstrift under et stort Antal Breve ogPapirer, hvor hand
aldrig har strevet sig anderledes/ end Lhristiern. Og jeg tor vedde
med hvem det stal vcere, om alt hvad jeg eyer/ at der stal aldrig findes
noget Beviis paa/ det hand har selv kaldet eller strevet sig Christian/
i Danst eller Latine. Hans samtlige Mynter/ saa mange som endnu
ere bleven seete, og alle hans Sigiller, have jo ikke andet Nav»/ end
Chriftiernus. Det er altsaa ikke Hvitfeld/ jeg deri folger/ ikke Joannes
Svaningius, ikke nogen Svenst eller anden fremmed HiftorioSkriver;
men det er Hoybemeldte Herre selv/ som jeg holder for at bor kaldes/
som hand selv vilde vcrre ncevnt. Alle Kcryser Carls og Kong Ferdinandi/ hans tvende Svogres/ saavelsom andre Kongers og Fyrsters/
hans egen Dronnings, hans Frue Sosters Churfyrstindens af Bran
denborg/ og hver ems afHans Majestcrts Tieneres/ Raads og Undersaat-
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saatters Skrivelser, bruge ey heller andet Navn til hannem. Saa var
og intet andet bleven brugt til hans Hoylovlige Hr- Far-Fader Kong
Christiern/. siden hand blev Konge i disse Riger/ og efter ham var jo
Long Christiern //. bleven opncrvnt.
Mand vil nusporge, hvorafdette Navn er kommet/ og hvorfore
disse tvende Konger/ Chriftiernusi. og Chtiftiernusli. ikke ere bleven
kaldedeideresTiid Christian, lige saavel som Kong Chtiftian III. og
hans Efterfolgere? Paa dette sidste er heel leer at svare, nemlig om
jtongChriftian ill. Hand var ikke debt Christiern, og kaldte eller skrev
sig det ey heller nogen Tud. Mand finder virkelige« fremmede/ Iralåste og andre NationersHistorie Skrivere, der strive ham Chriftiernum in. ligesom ogsaa chriftiemum IV. meenende maastek/ at den
ene Konges Navn i Danmark stulde ey anderledes strives, end den an
dens. Men fligt er en Vildfarelse, og en Vane de ere komne i, fra vore
tvende Konger Christierners Tider. Ingen har imidlertid af Fremme
de diftingueret disse tvende Navne tydeliger/ end Famianus Strada, i
fine Historiers forste Bog, ad an. 1559. ’’Obiere Chriftianus Rex Daniæ,
”& Daniæ itidem Rex Chriftiernus, non piures viginti quatuor die”bus Chriftiano fu,perfles.” Til det forste veed jeg ingen anden Aarsag
at give, end at Christians Navn har i gamle Tider verret hos os Dan
ste gandste ubrugeligt/ saavelsom og i Sverrige/ til et Nomen pro
prium. Derimod var Lhrlstiarn, Christiern, Christern, og Chri
sten, i Brug/ og efter vores Nordiste Mund-Art, fra de forste Chri
stendommens Tider af. Mand finder det hos Svenonem Aggonis, hos
Saxonem Grammaticum, og i Witherlags Retten. Sveno Aggonis
har meget om benChriftierno, der var hans egen Farfader/ (pag. uo.
og w.feq) og samme Mand er det/ som Saxo omtaler i sin 14. Bog/
udi Kong Nicolai Historie/ hvor hand kalder ham Chriftiemum, splendidiflimo inter Jutos loco natum (pag. 243.) det er, "fod af en gandste
’’fornemme Slergt i Jylland." Hand hedde Christiern Svenden/
og hans Fader var Svend Trundsson, een af de mergligste og myndig
ste Adelsmernd i Danmarkcs Rige, under Kong Svend Estridssons og
hans Gönners Regieringer. Denne Svend Trundssons Sonner vare
Adser, den forste Erke-Bistop i Lund, Svend Bistop i Viborg, Ebbe,
Aage, og den benervnte Christiern, alle tre Krigs-Hovedsmcrnd. Alt-
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saa see vi, at Navnet Christiern haver vcrret hos os i det ellevte hundret
Aar/ ncrften 700. Aar fra nu atregüe, og 400. Aar forend vores for
ste Kong Christiern antog det. I det gamle Exemplar af WitherlagsRetten strives samme Mand, Lyristteem. Vel staaer der i Bistop
Abíaions Testamente ncevnet en Chriftianus Cocus ; menDoct.Sperlings Exemplar var en flet Copie, og ey meget gammel: og er jeg vis
paa/ at der har staaet Criitiarnus i Originalen. Saaledes harjegflindetiBreveafXiii.Seculo, Criitiarnus Kupe, og strax ved samme Ti«
fcet Criitiarnus Epifcopus Ripenfis. (Ncevnevil jeg vel her, men dog
intet videre båtte mig med den urimelige Fabel, som Jo. Caramuel
a Lobkowitz har indfort i sit Skrift/ som hand udgav til Antwerpen
1639. til fol. under denne Titel : Philippus Prudens Caroli V. Imp.fil. Lufitaniæ&c. legitimus Rexdemonflratus, nemlig om en Gravstrift, der stillde
verret funden i Caftillien af SeculoXlll. med diste Ord : Lianora Alfonii
III. Lu fif. R. filia, Jani Daciæ R. Conjux, ChriilerniR. mater. Thi
foruden at ingen nu om Dage hverken i eller uden for Danmark er faa
stor ignorant i Historier/ at hand to seer det er en grov Munke-Digt, saa
haves herom en udforlig Discours fif Vito Beringio, udgivet i Refenii
Notis ad Jus Aulicum ant. Danicum,pag. TtD.fiqfi) SidtN finder MgNd l
alle Seculis, hos os og hos de Svenste/ mange afdet Navn Lhxistlexn;
endstiom jcg tilstaaer, at samme langt fra ikke har vceret faa gemeent i
gamle Tider, som Jens, Niels, Peder og Anders: ligesom endogsaa
ide gamle Seculis, eller i Medio Ævo, findes vel attestais i Europa
nogle med nomine proprio Chrifiiano, men dog overmaade faae, imod
andre Navne at regne. Mand haver hos os i Seculo xi V. Christiern
Booson, Landsdommer i Viborg/ Christiern Aughisson/ Christiern
Wagnsson/ Hr. Christiern Niclcesson, Christiern Holck/ Hr. Chri
stiern Wendclboe/ og siere. 3 Seculo XV. Hr. Christiern Kaas og
Christiern Friis, Riddere, Christiern Munch Christiern Hemmingsson, Dom-Provst i Rostilde/ Christiern Krabbe, Christiern Skram,
Christiern Frellcvson, og mange andre, forend Kong Christiern I. no
gentid kom til Danmark. De Svenste strive det ogsaa Lhnster, for
uden i og n ; og saaledes har Len Svenste Rigs Raad Christer Bonde,
i Kong Carl Gustavs Tiid, strevctsig. Hos de Tydste er Navnet ble
ven strevet/ nnLxrstan, nu Kerstan, nu àsten/eller Kerften,
saa og fristen. I Necrologio Fuldenfi, ved det Aar 871' nervnes
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Grillan Comes, (Set Leibnitíi Sem Brunft. Tom. III.pag. 762.} KEystr
Maximilian! !♦ Marstalk Anno 1495. Var Hr. Kerftan V0N Honstein,
Ritter. Iblant Meckelborgist Adel Anno 1505. opregnes Kristen von
Halverstat/ Kristen von Dietten re.
Det er da vel saaledes steet, den Tiid Kong Christian L af Hoylovlig Ihukommelse kom her ind i Danmark/ og blev en vcrldig Konge
over disse Nordiste Riger/ haver denne Herre/ som lagde scrrdeles Vind
paa sine Undersaatters Yndest og Kicrrlighed, endogså« vildet behage
dennem i dette, og kalde sig, ikke Kersten, eller Karsten / som hand
havde heddet hiemme/ men, saaledes som her i Norden var brugeligt,
Christiern, og t Satine Chriftiernus. Tilforne finder mand ham kal
det/ efter den Westphaliste Mund Art/ Karsten/ og paa Latine eftriitianus. Saaledes i den Revers, som hand udgav strap efter sin Udvcrllelst/ og forend han blev hyldet/ Aar 1448. U)lr Karsten von GOttes Gnaden, Greve tho Oldenborch und Delmenhorst rc. Og
siden i samme Brev: Wi Greve Carsten erbenömt. Og udi Her
tug Adolffs Revers/ afsammeAar, til Bistopen af Rostilde/ forend
Hoystbemeldte Konges Udvcellelft: Unst lene Suster Sone Jun
cker Lersten Greve tho Oldenborg rc. Men, siden hand blev Kon
ge, strev hand sig stcrdse Christiern, ja udi alle Danste og Latinste
Breve, som bevises med nogle hundrede endnu i denne Dag. Derfore
have og alle Jtalicenste lriftoriLi, som tale om hans Romerste R?yse,
Annales Bononienfes, Hiftoria Senenfis, Auguftinus Dathus i sin Ora
tion, Bartholomæus Dulcinus, Annales Gremonenfes, Odoricus
Raynaldus, Spondanus, Bzovius, Ciaceonius og Viétorellus de Vi
tis Pontificum, Lucas Waddingus ex Diario Sixti PP. IV. 0g siere,
kaldet ham ikke anderledes , end chriftiemum. Og udi det FrydeSkriig, som steede hannem til LEre i Milan, heder det/ Chriftierno
de Dania. Imidlertid forekommer nu og da, iblant en Deel af de Tyd
ste og Holstenste Documenter, Hans Majestcets Titel med Navnet
Christian; som er afde Tydste Secretariis og Cancellister/ derey vare
vante til dette Christiern ; hvilket sidste Hans Majestæt dog selv brugte
i Similierne under selvsamme Breve, og ligeledes laa ofte hand strev sit
Navn. I Tydstland, som jeg nys sagde, vidste mand ikke af dette
Christierns Navn. Og de Oldenborgiste Grcever, hvilke udi gamle
L
Latinst
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Latinste Kreniker, samt i Latinste Breve, ere kaldede CllrMani> (deraf findes syv, forend vores Kong Christian i.) have hedet Aarsten,
eller L.erstett, i deres eget Land. Saaledes breve ogfaa NederSaxerne ved at kalde vores Heybemeldte Kong Christiern i. Bothonis cwfiCon pilluratum, som Hr. Leibnitz har udgivet, siger, ved det Aar 1460.
"König Karsten toDennemarchdeHertogh AlffensSüster Sone was."
Og ved An. 148z. "Jndüssem Jare starffKonigh Karsten to Denne"marcke, und si-n Sone Johanns vart wedder ein Konigh." Adskillige
Holstenste og andre Neder Saxiste Haandffrevne Kroniker og AarBeger, i det Kongelige Bibliothek og andensteds, haver Fkeng, nu
Karsten, nu Werften, nu Lyristiern, til Kong Christierni L Navn;
men derimod til K. Christierni 11. aldrig uden allene Lhristiern.

Hvad endnu mere er, vil jeg fremfore Hans Maststctts K. Christiemiil. egen Frue Dotters, denberomte Hertugindes afLothringen,
Erempel. Det er bekiamdt, at hun var kaldet i Daaben Christine, efter
sin Frue-Farmoder, en Chur Saxist Printzesse, og Kong Hanses Dron
ning ; hvorfore hun og retteligen af de fieeste Franste Skribentere kal
des Chriftine de Dannemarc. Men, da hun Udi sin Barndom k0Nt
med sim Forcrldre udenlands, og, efter sin Frue Moders Dod, r'ErtzHertuginde Margarete og Enke-Dronningens af Ungarn deres Hoff,
er hun bleven kaldet Christierne, efter Hendes Hr. Faders Navn.
Med dette Navn giftede Kcryser Carl hende til Hertug Francifco il
sfortia af Milan.
Egte-Dagterne staae fuldkommeligen indforte i
Lünigs Codice Diplomático Italia, Tom. III. col. g.?g.ffi under sññdñN Titel t
«Contraflus matrimonii inter Francifcum li. Sfortiam, Mediolani
“Ducem, & Chrifliernam, filiam fecundo-genitam Chriftierni, Da«niæ Regis, atque neptem Caroli V. Romanorum Imperatoris, d. IO.
«Junii 1533.” I samme Document kaldes hun ofte og beständigen
Chriftierna, samt med den Titel, Infans Daniæ. Ligeledes i hendes
andet Egtestabs Contract, med Printzen afLothringen, stttttet An.
1540- den 20. Martii, (hvilket Document Fere Calmer har indfort
iblant sine Preuves til den LothringsteHistorie, Tomoin.) der heder hun,
Madame Chriftierne de Dennemarcque, Duchcfle Veufue de Milan,
niepce de Sa Majeflé Imperiale. Endelige« i den Spiriste Tractat flut«
tet imellem Kong chriftian 111, og Kcpyser Cari V. à. 1544. heder hun
Frau
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Frau Chriftierne Hertzogin zu Lothringen. Efter denne Tiid har hun
dog selv forandret sit Navn, til Chreftienne og Chriftiana ; som mand
seerafhendesMedailler, saa og afde Breve, som forekomme hos Cal
mer, dans les Preuves au III. Tome, «dl de Aar I545. 1546.1549.1550.
hvor hun altid skriver sig Chreftienne ; (og ikke Chriftine, som hun dog
baade her var navnt, saa og kaldes udi Franste Beger, hvoraf alligevel
nogle, faasom Laboureur, P. Daniel &c. striver hende Chreftienne,
ja Scipion du Pleix og Mezeray mere end eet stads Chreftierne.) Hos
alle Jtalianere, der baade i Latinste og Jtalianste Skrifter tale om
hende, heder hun Chriftierna : og saaledes kalder ogsaa Thuanus, Belcarius øg siere hende allevegne. Hos Pontum Heuterum in Rebus Auftriacis, Franc. Haræum in Annalibus Brabantiæ, Og, Ñtjeg stñl forbigañe
siere, hos den Pfaltziste Raad og Hiftoricum, Hubertum Thomam
Leodium, ncrvnes hun immerhen Chriftierna. Saa at vores Fonta
nus, i hans iiifioria Geirica, er maastee den eneste Latiner, der bliver ved
hendes Dobe Navn Chriftina, som hand havde lardt af vore Dam
ste. Hubertus Thomas, hand som jeg nu ncevnte, fortaller i sin
XilL Bog, at hand var selv med vaa den Reyse, som hans Herre ChurfyrstFriderjchafPfaltzogChurfyrstindengiorde til Lothringen, forat
befoge deres FrueSoster Anno 1551. og at Enke-Hertuginden Chri
ftierna havdetvendeDattre, hvorafden aldste hedde Renata, den an
den Chriftierna. ’’Altera Chriftierna, pedibus laborans, quod pluri“mum dolebat, de collo nutricis dependebat.” (pag.275?) Dette siunes noget ftert og besynderligt. Thi de Lothringste Skribentcre vidne
alle samtlige, samt andre lrgeledes, at der vare ikkun tre Born udaf
Hertug Francifci og vores ChriftinX Egtestab, der Faderen dode : og
den Tiid var Sonnen Printz Carl ikke endnu fuldt tre Aar gammel:
Renata, som siden blev gift med Hertug Wilhelm af Bayern, var 18.
Maaneder: og den yngste Dotter, Dorothea, som siden sik Hertug
Erik den yngre afBrunstig, blev fod tre Maaneder efter sin Hr. Faders
Dod. Haver da Hubertus Thomas maastee glemt, eller taget feil i
denne sidstes og yngftes Navn? Jeg mener ney; og at mand bor tanke
til hans Forfvar, at samme yngste Princesse haver havt tvende Navne,
og varet kaldet Chriftierna-Dorothea, eller Dorothea Chriftierna, og
at mand har gandste staffer detene Navn af, da hun siden blev aldere.
Ved samme Leylighed kandjeg ey forbigaae, gtReusnerus j BaftUc. g»L 2
neal.
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neal.'fszs. 0g Olivarius Vredius t Genealogia Comitum Flandr. Tab. XX. Dd.
h aver tilegnet Hertug Francifco og Chriftiernæ Danicæ sex Born, nem«
lig foruden de trende nu omtalte, endnu to Sonner, Joannem og An
tonium, og een Dotter, Elifabeth, alle tre dode i Vuggen. Jeg tin
ker og at det er gandsseret, og at et Par af dennem har vcrret Tvillin*
aer ; thi ellers blev sex Born for mange til et Egtessab af knap fire Aar.
Men hvorfor har Francifcus de Rofieres, Baleicourt, Pere Calmet,
og andre Lothringer, ikke eengang ncrvnt disse tre ? Jeg svarer, at med
saa smaae bortdode Born regnes det ikke faa noye i Historier. Vi finde
Det ligeledes hos vore Dansse Skribentere, hvilke alle samtlige have forglemt, eller og ikke vidst at mcrlde noget om tvende af Kong Hanses
Born, som dode i deres Barndom. See Spahtin. in vm$ ai^uot Eieêlorum Saxon, ap. Mencken. Scriptor, Germ. Tom, 2. col.noi.
Jeg maae fremdeles blive ved Navnet Christiern og Christierna,
og tilfoye denne Observation, at ved denne vores Dansse Princesse, er
samme Navn, eller dets tilforne allene her i Norden brugelige Form,
bleven til Udenlandsse fortplantet, og er kommen i Brug, ikke allene i
Lothringen, men endogsaa i Italien. Thi forft blev hendes Sonne«
Dotter, Princesskn af Lothringen, der blev Anno 1589. giftet med
GroßHertug Ferdinando i.afToscana, kaldet i Italien Christierna;
. omendssiont hun ved det Fransse Hof, hvor hun blev opfodt hos Dron
ning Catherinede.Medicis, hedde Christine, ligesom ogsaa i de fieeste
Genealogisse Skrifter. Men Jofephus Ripamonrius in Ilifloria Mediolanenfilib.25. Cæfar Campana in Hijloria Philippi II. R. Hifp, Tom.I.lib.f.
ThuanusHiftoriar. lib. 9394 javel flere, navne hende Chriftiernam Lotharingicam. Efter hende lod siden Kong Henrich IV. i Frankerige opkalde sin anden Princesse Dotter, som blev fod An. 1606., da
hand indbod Hoybemeldte Groß Hertuginde til Fadder ; som mand
finder hos de Fransse Historie Skrivere. Og er hun den Chriftme de
France, som siden blev Hertuginde i Savoyen, og maatte meget lide
og giennemgaae under Kong Ludvigs XIII. og Cardinal Richelieus Re«
gimente. Altsaa deriverer sig denne Princesses Navn ogsaa fra vores
Chriftine de Dannemarc. Og hun kaldes ide Engelsse Fuldmagter, da
der blev negocieret om Giftermaal imellem den Engelsse Printz Carl
og hende, An. 1614. og 1616. Chriftiana, fecunda filia Francia?. Vid.
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Græve Patnus af Salm, StatsMini-

ster og Ober Cammerherrehos Hertug Carl Ill. afLothringen, nævnte
og sin Dotter, efter Enke-Hertuginden, sin Herres Frue-Moder, chreftienne ; hun som An. 1571. blev fod, og An. 1597. med det Navn
chreftienne i EgtePagten, blev gift medHoybemeldte Hertugs yngste
Son, Græve Franeifco nfVaudemont, og var Moder til dennavm
kundige og urolige Hertug Carl IV. Meget længe for de Tider, maaffee over zo. Aar tilforne, havde Græv Maximiiianus Stampa, vores
chriftiernæ Danicæ Hofmester medens hun var i Milan, kaldet sin
Son efter hende chriftiernum. Fra hvilken Son dette Navn er stædse
hen forbleven udi samme Familie, som endnu florerer i det Milanesiffe.
Cardinal Stampa, Ertz Biffop i Milan, som nu for faae Aar siden er
dod, hans Fader hedde Chriftiernus Stampa, Græve ílfMonte-Caftel
lo. Den Kceyserlige General Feldt-Toygmester, som maaffee er end
nu iLive, og er bemeldte Cardinals Broder, har det samme Navn,
Gr KV Chriftiernus de Stampa, ogblev An. 1739. af Kæysek Carl VI.
giort til Ridder afdet Gyldent Flysi. Hvo vil tvivle paa, at det fra
denne saa anseelige Familie jo er ogsaa kommen til mange andre ringere?
Og saasom det er Skik i alle Lande, at store Folkes Dobe Navne opta
ges afde mindre, i scrr hos deres Vasaller, Undersaatter og Tienere,
saa kandmaaffeey være langt fra, at nu i denne Dag findes snart lige
saa mange i Lombardien afdette Chttstrerm Navn, som nu omstun
der hos os : thi her har de t paa mange Stæder maattet giore Plads for
Christians. Endnu et Exempel afen anden Ztaliænff Familie : Der
forekommer udi forrige Seculo i bemeldte Lombardien tvende Herrer,
med det Navn Chriftiernus de Gonzaga, en Farfader og en SonneSon. Drn forste afdrsie var opnævnt efter vores Chriftierna Danica,
Dertil gaves saadan Anledning : Hans Fader, Ferdinandus Gonzaga,
afde gamle Mantuanffe Marggrævers Afkom, og afden Branche, som
besidder Det Fyrstendom Caftiglione, med det Herffab Soiferini&c.
havde været længe i Spanien, i Kong Philippi 11. Tienesie, og der gif
tet sig med Donna Martha Tana ySantená, Dronning Ifabellæ Favo
rite, med hvilken hand havde otte Born, hvoraf chriftiernus var det
syvende. Thi da Ferdinandus var afKæyser Rudolfo 11. giort kil RigsFyrfte, og havde begivet sig fra Spanien hiem til sit Herffab i JtaL 3
lien,
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lien/ circa An. 1579. var Enke- Hertuginden af Lothringen/ chnftierne deBannemarc, kommen der i Landene flt boe, PÑÑ sit Livgeding i det Milanesiste/ som efter hendes forste Egtestab med Francifco
Sfortia var hende stcrdse blevet forbeholden/ og hun holdte sit Hof iden
Stad Tortone. Her var hun i den storsie Anseelse/ formedelst hen
des hoye Byrd/ Forvandt- og Svogerskab med de allerstorste Regen«
tere i Verden/ samt hendes egne vidtberomte Dyder og Fortienester;
- og blev opvartet af alt hvad stort var deromkring-boende. Hun blev
da jcrvnligen befogt flfMartha Tana og Ferdinando Gorizaga : Og der«
af er det da ffeet/ at Martha har kaldet een af sine Sonner/ som end
nu i Erke-Hertugindens levende Live er fod/ efter hendes Navn chriitiernum. Hvorlamge denne Chriftiernus har levet/ er mig ey be
vidst; Men An. 1622. var hand endnu tih og da vel maaffee 40. Aar

gammel/ meer eller mindre. Thi udi Ltmigs Mee Diplomático italic
Tom. II. col. dominum, XL stñüer kt Document, som hedet/ Ferdinand!
11. Imp. Rom. Confirmat» Transa&ionis inter Principem Chriftiernum de Gonzaga, Dominum Sulferini, ex una, ac illius fubditos &
Communitatem Sulferini, ex altera parte, initie d, d. 29. Januarii
Anno 1622. Samme Chriftierni eeneste Son Carolus haver ogsaa

havt en Son/ ved
Chriftiernus, som var af hans syv Born det
siette/ og har levet endnu An. 1705. ugift. Slige smaae Obfervationer, udi fremmede og os her til Lands uvedkommende Genealogier
kunde vel af mange holdes for heel unyttige ; Og mand kunde undre
sig paa/ hvorfore jeg vil iblant bemoye mig dermed/ og ode nogen Tiid
derpaa. Men jeg kand svare/ at just denne Obfervation om bemeldte
GonzaZiffe Familie nytter alligevel til noget. Nemlig den nytter til
at overbevise enhver/ fom laser diste mine Blade/ hvor vanskeligt et
Studium Historierne og Genealogierne ere; og den kand tiene til at
rette et heelt Dosin Feyl og Mangler udi een eeneste/ og endda heel kort

Tabelle af Hübners, som er i hans forste Tomo (edit. an. 1737.) den
ziode.
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Jeg stalUm jeg sagde, allene til en Preve,) Holde mit

Ord, med at rette etVosin Feyl og derover: (i) Hübner veed flet
ikke, hvem Ferdinandi Gonzagæ Gemahlinde har vceret, eller hv^d
Navn hun havde: Jeg har nn sagt, at det var en Spanst Dame,
og ncrvnk hende ved Navn ; Jeg kunde og sige nuere om hendes Her
komst og Stegt, om fornoden giordes. (2) Veed Hübner ikke, naar
samme Ferdinandus er blkven gift: og dette kand jeg sige, ak vcere
steet just t Aarek 1566. (3) Veed hand intet, naar Ferdinandus er
dod, men fletter allene, at hand var i Spanst Lienesie An. 1579.
Og jeg lceggcr dette til, at hand dode udi sit Herstab i Italien Anno
1586. (4) Giver hand hannem ikkun fire Sonner, og ingen Dot«
tre: Og jeg kand opregne med Vished, og ncevne ved Navn, om behovedes, fi)v Sonner, og een Dotter. (5) Kalder Hand den sierde,
og hos sig den yngste, afSonnerne, Chriitianum ; Men hand hed
de, som jeg har sagt, chriftiernus, og var den ncest yngste eller siet
te Son, men det syvende Barn. (6) Siger hand, at Carolus Gon
zaga, som var Chriftierni Son, succederede i det Fyrstendom Caftigiione, in Anno 1675. efterat den celdere Linie var uddoet: Men
dette steede ikke forend 1677. (7) Veed hand intet om den sidstbencevnte Caroli Egttstab, med hvem det har vceret: Og hende maae
mand vide, at have vceret ifabella Grcev Lætii Martmengi Dotter *

Hun levede endnu Anno 1705. og var da ved 90. Aar gammel, (g)
Opregner hand fem Born af bemceldte Carolo, og fletter dem der
foruden i en gandste urigtig Orden: Men disse vare syv tttfammen,
og den'blant var Aloisia, som blev gift med Marchefe de Malafpina, og
som Hübner gior til den yngste, det allerceldste Barn af dem alle syv;
ey at tale om de andres Urigtighed. Alt dette kunde den gode Mand
ligesaavel have obierveret og rettet, fom jeg, naar hand ikkuns vilde
have taget sig den samme Umage. Hand vidste jo, og har selv anfort,
at den celdste af Ferdinand! Gonzagæ Sonner, og den nu omtalte
Ghri-

ii:g.
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Chriftierni Brodér, var B. Aloyfius Gonzaga.

Altsaa kunde hand

have flaget efter i A&is San&orutn, ad diem XXL Junii, hvor be

meldte Helgens Historik staaex vidtloftigen indfort, (og denne l'omus
er jo trykt Anno 1707, hele tredive Aar forend den her omtalte Edi

tion af Hübners Tabeller.)

Der kunde hand have fundet alt hvad

jeg nu har sagt, og som den flittige Jesuit, Conrados janningus»

havde deels selv ved sin Udreyse til Italien, deels ved Correspondence
sänket tilsammen, for at kunde strive B. AloyfiiVitam med nogen fuld
kommen AccuratelTe.

At have folget andre, deringen bedre Genea

logie af denne Gonzagiste Branche have meddeelt, bliver ingen .lov

lig Undskyldning: helst det heder om dette flags Videnffab, som om
andre flere : Supervacuus foret in ftudiis longior labor, fi nihil lice
ret melius invenire praeteritis,

mit Tal :

Men jeg maae fare fort, og opfylde

Hübner siger (9) at B. Aloyfius er dod An. 1592. som

ey er ret; Thi det var Aaret for, 1591. in junio, udi hans Alders 24.

Aar.

(10.) Siger hand, at famme B. Aloyfius blev canoniferet

Anno 1621.

stor Forstå

Men den Tiid blev hand ikkun beafifiæret, fom er en
Med Canonisation pleye Paverne ikke altid at gaae faa

hastigen til Verk: Og Jesuiterne kunde hverken ved andre Middel, ey

heller med Kceyserens og mange fleres Recommendationer, formaae
enten Gregorium XV. Urbanum Vill. eller de efterfolgende Paver

dertil.

De maatte have Taalmodighed, og bie endnu over et heelt

hundrede Aar, inden deres Beatus Aloyfius blev ret Santo,

Det

steede da endelige« nu for en Snees Aar siden, at Pave Benedito
Xlll. canoniferebC Aloyfium Gonzagam, nemlig An. 1726. den Zl.

Decembr. hvorom den dertil horende Bulla eller Conítitution findes
t Bullarii Romani Continuât, P, IV. UNdtt bklMldtk Aar, pag.272.feqq. og

er

*
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u ellers noksom bekiandt af de offentlige Tidender.

(II.) Haver

Hübner ingen Born givet Rudolpho Gonzagæ, (den nast-aldste af
Chriftierni Bredre,) af det Egteskab med Helena Alipranda, fom

bleve gifte tilsammen An. 1588.

Og de efterlade stg dog sire Dottre,

Hvorafdenenedode et Barn, men de andre trende, Cynthia, Olym
pia, og Gridonia, levede enhver over sine 50. Aar/ som hellige Jom

fruer/ og ere/ den Dag i Dag er/ udi stor Veneration der i Landene.
(12.) Frandfco Gonzagæ giver hand ikkun tre Born: Dog hand hav
de otte-

Thi Polyxena/ Aloyfia, og Martha, som blkve Nonnev/

Veed hand intet af; og ey heller af Maria, og Ludovico Antonio,

hvilke tvende dode i Barndommen.

(13.) Den Fyrstindes NavN/

som Ludovicus, sidstbemeldte Francifci SvN/ havde tilEgtt/ er ham
ubekicendt : Hun hedde Laura de Bofco.

(14.) Johannam, Fran

cifci Dotter/ gifter hand allene eengang / med Grav Martinitz, og
malder intet om hendes andet Egteffab/ med Grav Zappata. Jeg

kunde opregne mere/ men er nu trat deraf.
Jeg tilstaaer gierne / at flige Jtaliansse Genealogier hore ikke
til os Dansse at bryde vore Hoveder med/ og at spilde vores Tud paa/

ligesom Jtalianerne agte vel endnu mindre om vores.

Ingen har

heller behov at paaminde mig om dette, som jeg noksom ffionner paa
desforuden/ ogveed at bebreyde mig selv.

Men maae her og tillades

mig at giere eet Spsrsmaal: Hvem har bedet dem at befatte sig med
Genealogier, Jtaliansse eller andre / der ikke kunde eller ville giere

sig vedberlig Umage dermed/ og behandle dem flittiger? Jeg lader

Hübner ellers gierne beholde den 2Ere og Roes/ som ham tilkom

mer/ ogholderhans Genealogisse Tabeller for et nyttigt oggotVech

M
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som og ikke kand undvcrres, faa lcenge mand intet bedre haver, og

som jeg selv jcevnligen maae tage i Haanden.

Men Cakpinus var

ogsaa i gamle Dage et nyttigt og got Lexicon^ for dem som intet
bedre havde.

Derfor bliver vel og ikke nogen faa ubillig, at regne

mig til vcrrste, det jeg viser Mangler og Ufuldkommenheder udi be
meldte Hübners Verk/ ynffende at det Tiid ester anden maatte vor

de rcttct/ forbedret, og sås i en mere brugbar, tilforladelig og
efterretlig Stand.

Endelige« var vel aldrig kommet mig i Sinde,

denne Critique og Anmærkning over samme Tabeller at scette paa
Papir, hvis ikke nu saadan Leylighed havde frembuddet sig selv, ved

at tale om Kong Lhristrems Navn.

Jeg haver da sagte kundet

profitere deraf, ved fligt Exempel, end ogsaa langt borte og fra Ita

lien hentet, til blot at overbevise dennem, der lcegge Vind paa Hi
storier og Genealogier, hvor moysomt et Verk saadant Studium er,
(som maaffee mange ere anderledes om indbildede,) ja hvor stor For-

raad af gode og kostbare Beger, og hvor megen Tiid og kicrdsommeligt Arbeide dertil maae bruges og anvendes: Udaf hvilke Ting naarsomhelst nogen, ja ikkun een af Delene fattes, foder mand
som oftest blinde og ufuldkomne Fostere.

W

(o)

W
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Zyxste Periodus.
^dstillige fremmede Skribentere have bebrejdet vore HistorieSkrivere, at de tale for preegtigenomdisse Rigers SElde og
,x ■/ Forfcrdrenes Bedrifter. Maastee at mange af en patriotic
Iver derudi ere gangue for vidt: Det alleene kand man
med Sikkerhed sige, at fast ingenafde nu verrende Europcriste Riger
have diftinguetet sig meer udi Seilads og Soemandstab. Dertil har
givet Anledning Dannemarks situation, efterdi Riget bestaaer af ad
skillige omflodte Her, item Norges mange herlige og beqvemme Hav
ne. Der tales om anseelige Flaader udi de allereeldfte Tider. Landets
Deeling og Oàiâernes Navne viise ogsaa, atSoeåten harverret disse Nordiste Rigers Styrke: thi Landet var declt udi Havne-lag,
Skib reeder, Styreshavne rc. Naar jeg siger anseelige Flaader, saa er
derved at forstaae Skibe efter de Tiders Maade; thi det, som man i
gamle Dage kaldte et Krigs Skib, var en Zagt med i2.Aarer: thi det
var ikke uden i Tidens Lerngde, at man begyndte at bruge de saa kaldne
lange Skibe, hvortil behovedes 120. Mand. Dog finder mand end
også« udi de celdste Tider visse faae store Fartoy, som Kongerne lode
bygge, ikke mindre til Stats og Pragt end til Krigsbrug. Jeg finder,
at den forste Eenevolds Konge ndi Norge, Harald Haarfager, haver
havt anseelige Flaader udi Soen, og at han har bygget blant andre et
saadant stort Skib kaldet Dragen, hvorpaa han satte sine Bcrrscerker el
ler stcrrkeste Kiemper. Det store decifive Slag, hvorudi Harald Haar
fager erholdt Seyer overdemange smaa allierede Konger, holdtes til
Soes udi Haverssiorden ved Jeederen (Hafners Firdr) : Saa at
det er ved et Soestag, at han erhvervede sig Herredom over heele
M 2
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Norge. Dette gav Anledning til de mange Migrationer, fom da steede
til Soes afNorge, og foraarfagede, at Jisland, Hrkenoer, Hetland
og Fceroer bleve bedygde ; item at Vester Soen blev opfyldt med Soerovere/ som La kaldtes Vikinger: thi de fornemste McenL udi Norge
kunde ikke beqvemme sig ril at leve under Haarfagers Herredom, og derfore giorde saadanne Tog. Man seer saaledes, ar fra Rigets forste
Begyndelse Havet har vrimler af Norske Soe-Haner, hvilke den heele
Sommer holdte Soen, og om Vinteren retirerede sig til Syderoer og
Hrkenoer. Det Ord Viking eller Soe-Rover var da et hårligt
Navn : thi man finder, at den bekiendte Norste Helt Gange Rolf, som
undertvang Normandien udi Frankerig, roeses deraf, at han var en
mcegtig Viking etter Soe^rover. Andre Nationers Historier viise ogsaa, at faadan Handel ikke har vceret lagt store Mand til Last, men
tvertimod, at de brystede sig af at have erhvervet Midter derved. Her
udover er
(a) eller en der ved Rov er kommen til Rigdom,
det samme son: en rig Mand hos Homerum. Historien viiser, at unge
Prindfer, ferend de finge Skiceg paa Hagen, bleve afKongerneudstikkede udi Viking: ErikBlodexe, Harald Haarfagers kicereste Son, fik
udi sit 15de Aar affin Fader 5. Skibe, hvormed han rovede udiMerSoen, paa Dannemark, Sachsen og Friisland ndi 4. Aar. Med et
Ord : Alle de Nordiste Folkes Hu var ftrstet til Soemandstab. Det
var udi deres Flaader at Landets Styrke bestod, og bleve derfore alle
Bygder og Gaarde deelte udi Skibreder, saa at et hvert Lehn vidste,
hvor mange Skibe det stulde udrede. Den Norste Chronik gier Autor
til denne Deling Hagen Adelstein, efterdi Riget i hans Tiid var trued
med Erik Blodoxes Sonners Indfald. Navnet hvorunder visse DiLEer befattes varer endnu til denne Dag.
De Nordiste Folk have fra forste Begyndelse havt talrige Flaader;
thi mand seer, at den Fkaade, som Harald Gormsen og Hagen Jarl
forte til Norge, har bestaaet af 700. Skibe : men man kand sige, at
Skibene vare derefter ; thi Konsten har her saa vel som paa andre Ste
der havt ringe og ufuldkommen Begyndelse. Det er troeligt, at de
' forste Mennester forsi have betient sig af Planker, for at flyde paa
Van-

(2) Mand kand vel holde forat
er det samme som *»xí«v$6s Le. quí multas fegetcs ha»
bet ; men Homeri interpr, forklarer Orbet Xÿitc ved f» f» soXi<*8 XàÇvgw.
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Vandet; derefter afsmaa Baade ; og at de afFiste og Fugle have lcert
at detiene sig af Aarcr, og siden af Seil/ for at komme frem. De
Fartoy, som paa disse Tider kaldtes Krigs-Skibe, vare vel aabneuden
Dek, men diitinguerete fra Kiebnlands Skibe ved Spidse Stavne, i
Form af Sporrer, hvorudover de kaldtes sporrede Skibe (naves rottratæ). Hvad Skikkelse de Nordiste Skibe da ellers have havt/ der
over findes hos vore Skribentere ingen neye Bestridelse : De't er troeligt/ at de have vcrret dannede som de Skibe, der vare brugelige udi an
dre Lande, og hvorefter de Nordiste See-Helte, som da flakkede Ver
den vidt omkring, have taget Mynster. Man seer, at negle Skibe udi
Sterrelse og herlig Bygning have vceret dittinZuerede fta andre : Jeg
haver tatet om det Skib kaldet Dragen, som Harald Haarfager ti!
Stats lod bygge; Historien melder alleene om, at det var kiendeligt
fra andre Skibe, men bestriver ikke dets Bygning. Det tømme kand
siges om Olav Tryggefens store Skib, kaldet den lange Orm etter Or
men hin lange. Historien taler alleene saaledes derom. Den ncrste
Vinter Olav Tryggesen var kommen fra Helleland igien, lod hand
bygge et stort Skib ved Lade-Hammer, Torberg Skofflaugsen var yp
perste Bygmester derfor met» mange andre konstige Bygmestere. Ski
bet var baade langtogbreedt oghéyt paaBorde, item stcrrkt afTemmer. Kongen lod det kalde Ormen hin lange, efterdi det havde en
Drages Skikkelse. Hovedet for paa Skibet og Rumpen var forgyldt.
Saa vidt derom tales allene udi Sturlesens Danste Overscrttelse ; hvorudi adstilligt erforbigaaet. Udi Originalen findes meere, nemlig, at
Bygmesteren Torberg, ferend Skibet var fuldfcrrdiget, giorde en uden
lands Reise, mueligen for at perfektionere sig udi Skibbyggerie, og at
da han kom hiem, var alting i Stand. Paa Skibet blev graven en
Drage eller Orm; hvilket baade udi Sterrelse og Herlighed overgik det
andet forhen bygde Skib, kaldet den lille Orm, (Ormin feamma).
Paa den lange Orín, siger Autor, var 34. Roersbcrnke: og holdtes
det for det sterste Skib, som havde vcrret bygget udi Norge. Det var
paa samme store Skib Olav Tryggesen omkom udi det fåtale SeeSlag, som hand holdt med de Danste og frafaldne Norste. Man
kand sige, at, ligesom Skibet var paa de Tider det sterste, som man
saae udi de Nordiste Farvande, saa var ogsaa denne Konge den sterste
See-Helt paa de Tider. Historien taler forunderlige Ting om hans
M 3
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Behændighed; blank andet/ at hand kunde gaae paa Aarerne/ imedens hans Folk roede.
Udi Dannemark haver Soemandffab ikke mindre udi de allerå
ste Tider ñoreret: Ja man kand sige/ at dette Riges Indbyggere have
fast bestaaet aflutter Soefolk. De vare derfore udiKlådragt kiendelige fra alle deres Naboer; thi/ faasom de sieeste opholdte sig paa Van«
detmeer end paa Landet/ og sierre Fliid anvendtes paa Seilads end
paa Agerdyrkning/ saa brugte de gemeenligenMatrosklår: og fynes
det/ at en Deel Konger felv maa have sort Baadsmands-Dragt. Thi
den bekiendte Soc-Helt Kong Regner blev kalden Lothbrok/ efterdi
han bar beegede Burer; og er det klart/ at saadan Dragt maa heller
tilffrives hans bestandige Seilads/ end den Frygt hand havde for Slan
ger. Dette anferte bestyrkes afet mcrrkeligt Vidnesbyrd/ fom findes
hos Arnoldum Lubecenfem stråledes: Olim forman nautarum in veftiru habuerunt Dani propter navium confuetudinem, quia maritima
inhabitabant. Nunc non folum fcarlatico vario, grifio, fed & pur
pura & byfíb induuntur: omnibus enim divitiis abundant propter
pifcationem, quæ quotannis in Scania exercetur. Deter: De Dñnffe
vare fordum klcrdte soin Soemcrnd/ efterdi de ideligen opholdte sig paa
Soen/ og boede udi Soc-Stàr; men nu bcrre de baade Skarlagen
og Purpur/ efterdi de ere blevne rige formedelst Fifferiet ved de Skaanffe Küster.

Deter stråledes troeligt/ at de gamle Danffe ikke maa have lagt
stor Vind paa Agerdyrkning. Hiswrienvirser og/ at saavel Kongerne
selv/ fom Understratterne ncrrede sigved atrove til Soes ; hvilket Handverk blev kaldet Fribytterie. Det lamme holdtes ikke allene sommeligt,
nren endogfaa priisvcrrdigt under de Hedenffe Konger. Det havde da ta
get saadan Overhaand/ strr ndi Kong Regner Lothbroks Tiid/ at det er
uvist/ om der vare flere Danffe paa Havet end paa Landet/ eller om der
have vceret flere Land-Konaer end SoeKonger. De som ovede dette
Handverk/ blive udi den Norffe Kronike betegnede med det Navn af
Vikinger; og udi de Danffe Historier blive de kaldne Fribyttere.
Man seer affamine Historier/ at Jomsborgevne eller Julinerne/ som
vareen DanffLolonie, vare de stcrrkeste Fribyttere/ og at de derfore
forte
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ferte Navn af Jems Vikinger.
Man holder for/ at de Vendisse
Stader leerte allerforst Handverket af dem, som de svede, nu under
den Titel af Afcomanner og siden af Vitalianer &c. Det almindelige
Navn var Vikinger eller Fribyttere ; hvoraf man deriverer det endnu
brugelige Ord Fiibuftiers, som gives de Americansse Sse rovere. Jeg
har viiset, at saadanne Gierninger holdtes priisvcerdige under de He
densse Konger. De paafolgende Christne Regentere, sar St. Olav fordonrte vel saadant Handverk, hvorvel det derfor ikke blev afssaffet, saafom de Nordisse Folkes Hoved-PaNon var at flakke om i Soen, og der
at viise Prsver paa deres Tapperhed. Fattigdom og Mangel paa ret»
staffen Handel opmuntrede dem og dertil.

Intet tiener meere til Beviis, saa velpaa det eene som det andet,
end de mange store og markelige Tog, som ere sseede af disse Riger/ og
hvorpaa udi intet Land sindes saadanne Exempler. Disse Tog/ naar
man undtager de Cimbrere og maassee de Ootbers, ere alle sseede til
Soes. De Angler, et Folk som beboede den Syndre Part afOmbricaCherfonefo, nu Jylland, giordeAnno 449. under deres tvende Anf-Olïre Hengifto og Horfa det mcerkelige Tog til Soes mod Brittannien,
hvilket Land afdem blev undertvunget, og siden indtil denne Tiid har
fort Navn af Engeland etter de Anglers Land. Skibene hvorpaa de
bleve transporterede, kaldtes hos de Tiders Latinsse Autores Ciulæ ;
hvorafman meener, at det nu brugelige Danste Ord Jolle kommer.
De Normanners store Tog under den bekiendte Norsse Soe-Helt
Rollo, gemeenligen kalden Gange Rolf/ er ikke mindre merkvcrrdigt.
De giorde sig da en stor Deel af Frankerige Skatstyldig/ og endelige«
bekomme til Eyendom den vigtige Province Neuilria, som siden indtil
denne Tiid har fort Navn (ifNormandien.

Longobarderne^ forste Tog er og steed til Soes. Historien mel
der, at de samlede sig forst udi Skaane, og at de stilede siden til Gul
land, hvor de toge sig Navn af Longobarder. Om dette Tog og Lon
gobardernes Bedrifter udi TydstlñNd/ Pannonien og Italien sindes et
gammelt Gullandst Vers, fom jeg har indfort udi min Dannemarkes
Historie. Jeg haver tilforn talet om de Norste Colonier, som ndi Ha
rald
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raldHaarfagersTudffeede, og hvorved Island, Fmse, Gulland,
Sydereer, Manser rc. bleve afde Norffe bebyggede.
Dette ffeede alt udi denne fsrste Periodo under de Hedenffe Konger, og tiener til Bevits paa de gamle Nordiffe Folks Ssemandffab,
hvorudi ingen anden Europceiff Nation kand lignes med Lem. -Jeg
holder mig alleene til det, som er beviisligt, og som af alle andre Na
tioner tilstaaes, og extenderer mig ikke videre med nogle andre Skri«
bentere, hvilke finde Nordiffe Coionier udi alle Verdens Parter; saa
at de afNidkicerhed forFcrdernelandets 2Ere henfalde ti! en flags Charlatanerie, og grunde Historier allene paa Gisninger. Naar man vil
tage sig saadan Frihed, og give Imaginationen Tsylen, kand man ud
finde, hvad man foretager sig at viise: Jeg vilde paatage mig, ester
andres Erempel, atviise, at de Argonaurer, som bemægtigede sig det
gyldene Fcr, vare Danffe Fribyttere, og at udi den Grceffe Flode, som
stilede til Troja, var en Efcadre af Norffe Vikinger. Lader os holde
os ti! det, som er beviisligt, og som andre Nationer ikke kand ucegre :
Lader os ikke bryste os formeget af visse Forfadres Bedrifter ; thi visse
afdemeresaadanne, at hvis de viise Prove paa Tapperhed, saa give
de derhos Immoralitet tilkiende. GUd give, at MÑN i Steden for de
gamle Nordiffe Folks Fribytterie, kunde viise deres Hurtighed udi ret
skaffen Handel og Vandel, oggioredem til saadannc Ssemcrnd, som
Tarier og Plloenieier fordum vare, saa kunde man nogenledes undskyl
de vore Antiquarii, naarde soge at multiplicere deres Sse-Toq. Just
denne bestandige Streiffen til Sses, og just disse store Sse-Tog viise,
at de Nordiffe Folk ingen Omsorg have havt for deres egne Lande, og
at de have ladet Agre og Enge ligge udyrkede. Saadant kand meere
undffytdes hos de Norffe, der beboede et klipagtigt og ufrugtbart Land,
end de Danffe, hvis Jord Naturen har diftingueret udi Frugtbarhed.
Saa at derfore den Berommelse, som legges paa vore Forfadre forme
delst deres Bedrifter til Sees, hvilke gemeenligen bestoede i at plyndre
alle Nationer i Fleng, er lige saa ilde grunded, som om man nu om
stunder vilde legge det Tartariffe Folk og Araber til Bersmmelse, at de
lade deres egne frugtbare Jorde ligge »Dyrkede, og ssge at erstatte den
Fattigdom, som deres egen Dovenhed bringer til Vrye, ved idelige Excuriioner, ved at plyndre Caravaner, og at foruroelige andres rrtMiZs-
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sige Handel. Vel er sandt/ at adstillige andre Nationer paa de Tider
ovede samme Handverk/ som de gamle Danste og Norste, ja at ingen
stiemmede sig ved, naar hand blev adspurt, hvo han var? at svare:
Prædo sum. Det er : Jeg er enFrlbytter. Men ingen har øvet det
isaadanGrad, som de gamle Danste og Norste: thi Opmuntring til
Fribytterie var den forste Artikel udi de Nordiste Folks Catechifmo ; og
Kongerne selv tilholdte deres Born at giore saadanne Tog/ forend de
havde faart Skicrgpaa Hagen, foregivende, at det var deres Pligt at
efterfolge deres berommelige Foraldres Fodspor/ anseende saadant ikke
alleene som tilladelige/ men endog fom ypperlige Gierninger/ helst naar
de deelede Byttet med deres Guder.

Dette siger jeg ikke/ for at svcerte vore Forfadre; thi de beste Na
tioner kand ved Vane og ond Lårdom fordarves; men alleene/ forat
erindre vore Skribentere/ at de ikke tale saa pragtigen om Bedrifter/
fom man heller burde tie med; item, at de ikke multiplicere saadanne
Expeditione?/ giore demstsrre og flere/ end de virkeligen havevåret/
og tillegge de Nordiste Folk adstilligt, som af andre Nationer er bedre
vet. Jeg for min Part bryster mig ikke deraf, at vore Forfadres Grum
hed har varet indforte udi andre Nationers Litanier. Jeg siger heller
Med Poeten:
Excidat ifta ætas, nec poftera credant Secula.
Hvis de gamle Nordiste Folk havde kunnet anfore retmasfige Aarsager til de ovede Fiendtligbeder/ kunde man holde Skribentere deres Berommelser til gode, og anser de gamle Skialdres Lovsange som Opmun
tringer til Tapperhed. Men Historien visser/ at de forede Kriig al
leene for at fore Kriig/ og uden at give mindste Skin dertil ; hvorudover
de fortienede ineer at lastes, end de gamle Graker, der udi 10. Aar be
krigede iroja for etQvindmenneste afmaadelig Reputation: thi der
var dog noget Skin, men her intet. Vil nogen forekaste mig/ at jeg
herudi viger fra alle andre Skribenteres Meeninger, og at jeg ikke stri
ver som en Patriot-, da svarerjcgdertil: At det er ikke den forste gang
jeg gaaer ud af den alfare Vey, og at jeg ikke holder det for en Patriots
Pligt at forsvare sine Landsmcrnds Synder; Alt hvad jeg siger/ og
meener/ atmem bor sige herom/ er dette: At vore Forfadres Bedrif9Î
ter
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ter bor lastes, men tillige med admirerez ; thi, hvis deres Stridbar
hed havde varet oved udi rette Lider og paa rette Steder, kunde man
sige, at vor Norden har varet meer frugtbar paa Heroes og store Helte,
end noget Land; faasom ingensteds kand visses Folk, der have ladet set
faa stor Foragt for Doden. Det er i den Henseende, og efter den bru
gelige Stiil jeg giver Titel af store Helte til Harald Haarfager, Gange
Rolf, Olaf Tryggesen, Regner Lothbrok, Svend Tiuguskiagg.
Man seer af deres forunderlige Bedrifter og Halsbrakkende Actions,
at de have varet store Soe Haner, og saadanne, lom i Algier, Tunis
og Tripolis endnu beares med Titler af berommelige Amiraler, men
ikke udi vel indrettede og moraliserede Stater, hvor saadant ikke kand
ansees som Heroifmus, og hvor Grumhed skilles fra Tapperhed. Dette
sier mand dog tillige med, at mangeafdem have besiddet saadanneEgenskabe, at hvis de havde indfaldet i mindre fordervelige Tider, og havde
havt anden Skolegang, de vilde ved den rette Brug af deres naturlige
Quaiiteter varet blevne saadanne, hvilke man kunde ansee som Zirather
udi et Land.
Hvad Harald Haarfager angaaer, da er hans Bedrifter mindst at
dadle, faasom hans Soetog havde et vist Sigte, nemlig at foreene alle
fmaa stridige Stater under et Hoved. Han beffrivcs ellers udi den
Norske Kronike at have varet en viis Herre, dristig, og derhos agtsom.
Udi Selffab og Omgiangelsevar hand lystig og venlig, sier i Ungdom
men. Hand arede gamle Folk, og omgikkes venligen med sine javnlige
udi Alder; hvorudover hand var klar för alle sine Undersaatter. Man
elffede ham formedelst hans Gavmildhed, og arede ham formedelst
hans sadelige og prydelige Hvff, som hand dagligen holdt. Med et
Ord: Hand foregede sit Rige ikke rmere med Magt, end med Velta
lenhed og Venffab. Saadant Portrait gives ham udi Historien,
hvoraf man seer, at hand havde bleven en dydig Regent, hvis hand
havde levet udi en mecre moralifetxb Alder.
Den anden maekelige Soemand, som er bekiendt ikke mindre udi
udenlandske end indenlandffe Historier, var Rolf, en Son af Ragnvald Zarl udi Norge. Samme Rolfhlev en magtig Soerover. Han
var jaa stor m Vcxr, at ingen Hest kunde bare ham ; hvorudover, saasomhan afNodvendighcd stedse maatte gaae til Fods, hand blev kalden
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Gange Rolf. Hand blev afHarald Haarfager dreven i Landflygtig
hed : og giver Historien saadan Aarsag dertil. Kongen havde befalet,
nt ingen maatte ove Soeroverie inden Rigs : Dette uanfeet, svede dog
Rolf fît garnie Handverk? sirr en Sonrmer udi Vigen, hvorfra hand
med et stort Bytte kom tilbage. Da Kongen fik dette at vide, dsmte
hand ham offmtligen ti! Landflygtighed? og, endstiont hans Moder
Hildis intercedeecie før ham? blev dog Dommen fuldbyrdet. Efterat
Rolf saaledes var erklcrret Fredlos, forlod hand Norge, for at forsoge
Lykken udi fremmete Lande. Hans ovrige Bedrifter henhore meest til
den Franste Historie? efterdi hand udi Frankerig? vedat bemægtige sig
en anseelig Deel afLandet, lagde Grundvold til det store Fyrstendom
flfNormandien. Om hans personlige QyaliteteV findes intet synder
ligt antegnet udi de Nordiste Historier. De Franste Gkribentere beUrivehans Person saaledes. Rollo var en Mand? som var clstet og
crret ikke alleene afhans eget Folk? men endogsaa af fremmede. Hand
havde en majeftcetist Anseelse og en heroisk Skikkelse. Hand var afstor
Forstand, Belevenhed og Oprigtighed ; hvorudover? da hand fik i Sin
de at forsoge Lykken udi fremmede Lande? fik hand stort Tillob fra alle
Kanter udi Norden; saa at hand i en Hast tilveycbragte en anseelig Flode
og en storKrigshcrr, hvormed hand efter adstillige Tog omsider landede
udi Frankerig. Torfæus udi hans OrcadisteHistorie siger? at der endnu
findes udi Sundmoer udi Norge nogle afdenne Rollonis Skibs Levnin
ger, som hand havde brugt til det Franste Tog ; og citerer han til Beviis en gammel Provstes Sigelse ved Navn Christoffer Hierman : men
hvor vidt saadan Sigelse kand gielde, vil jeg lade fiaae ved sit Vcrrd.
Franste Gkribentere vidne, at han efter visse store Heltes Exempel, der
have? for at giere sig anseelige? fingeret Aabenbarmger, foregav, at
han havde havt et mcerkeligt Syn, som forsikrede ham om en sirrdeles
Lykke : og siges der? at samme Syn erhvervede ham ikke mindre Tillob,
end hans personlige Qualiteter. Naar man legger dette tilsammen?
kand mand ansee ham som en Nordist Scipio. At hand i Begyndelsen
M ovede de Dyder, som man udi Ungdommen sime at fremstinne hos
den Romerste Helt, maa tilstrives hans flette Optugtelse og Tidernes
Fordervelse ; thi hvis hand havde gaaet i Scipionis Skole? havde hand
maastee og ovet Scipionis Dyder udi Ungdommen. Til Beviis herpaa
tiener dette? at? da hand kom udi et meere moraliferet Land, og blev un-
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derviisetudi den Christelige Troe/ dMnguerede hand sig saaledesudi
Dyd og et fornuftigt Regimente/ at hans Ihukommelse endnu er stor
og hellig/ ikke alleene udi Normandie»/ men endogfaa udi andre Europcriste Lande. Man seer stråledes heraf/ at den Grumhed og Uretfær
dighed/ som mange afde gamle Nordiske Soemcrnd ovede/ maa rilstrives allene Tiderne/ paa hvilke de levede/ og Stederne/ hvor de vare op
dragne. Et ligesaadam mcerkeligt Exernpel viises udi den Danste Kon
ge Canuto Magno, hvilken afen vild Fribytter blev forvandlet til en stor
Lovgiver/ og til en afde dydigste Regentere udi Historien.
Dentredie Nordiste Soe-Helt/ som udi denne Hedenske Periodo
giorde Soerne urolige/ var OlafTryggefen. Jeg siger den Hedenste
Periodum : thi/ endstiont hand udi sit 46fce Aar ved Daaben blev indlemmed udi den Christne Kirke/ saa feer man dog/ at hans Christendom
fast derudi allene har bestaaed; thi hand continuere med sit Fribytterie/ som tilforn; og viiser Christendommens Jndforsel udi Norge/
som steede ved hans Middel/ at hand for tiligen var kommen afSkolen.
Historien melder om trende Ting/ som bevcrgede ham til at antage den
Christelige Troe : i.) De JertegN/ som hand havde seet afden Nordiste
Apostel Poppo, da hand dobte Kong Harald Gormsen udi Dannemark.
2.) Den Underviisning hand havde faaet afen geistlig Mand ved Navn
Tangbrand, som siden blev hans Hof-Prcedikant eller Hirdprcrst. 3) Af
en udenlandst Eremit, efter hvis Raad denne Olafseilede til et Kloster/
og der lod sig dobe udi sit 46de Aar. (4.) Af et Syn/ hand udi Gar
derige havde om Natten/ hvilket udi den Norste Kroniks fortcelles saaledcs. Samme Vinter dode hans Dronning Geira ; thi stilede hand
af Sorg udafLandet/ oa kom til Garderige: Der havde hand et Syn
udi Sovne om de Christnes evige Glcede og de fortabte og fordomte
Hedningers evige Pine; hvorudover hand reisede til Grækenland/ og
derfra forede en lcerd Mand med sig tilbage ved Navn Paulum, Der
efter stilede hand i Vester Havet/ og rovede paa Engeland/ Skotland/
Suderoer/ Irland og Frankerige. Hvorafkand fluttes/ enten at dette
Syn lkke maa have giort ftorimpreffion paa ham/ eller at hans Lcrremesters CatecUisation ikke har vcrret ret orthodox ; thi hand blev for
vandlet af en.Heden st til en Christen Viking/ hvorved allene foraarsagedes/ at Handverket blev meere lastværdigt. Det er trocligt, at Man-
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gel vaa grundig Underviisning har allene foraarsaget saa flet Virkning ;
thi man fter ellers afhans Historie, at hand har vcrret en Herre af fortreffelige Qualireter. Den Norffe Kronike vidner, at hand var altid
glad og fliemtsom, item at hand var from og ydmyg. Hand hastede
med alt hvad hand foretog sig, var rund og gavmild. Hand var den
dueligste og mandigste udi Striid, og strceng imod sine Fiender; hvor
udover hand var ligesaa meget frygtet affine Fiender, som hand var
elflet afstne Venner : og efterdi somme vare ham lydige af Kicrrlighed,
andre afFrygt, havde hand stedse Fremgang i sine Sager. Man seer
afdette Portrait, at, hvis Olaf Tryggesen havde havt anden Optug
telse, eller hvis hand ikke havde levet paa de Tider, da uretfcerdige Kri
ge og Soeroverie vare regnede for heroiffe Gierninger, hand kunde
have erhvervet lige saa stort Navn af Dyd, som af Stridbarhed, ogat
hand kunde fortiene al den Bcremmelse, som ham tillegges udi gamle
Kroniker, hvilke grunde deres Lovsange allene paa hans store og mange
Soetog, item paa hans forunderlige Styrke og Behcrndighed. Histo
rienvidner, at hand varden behcendigste Mand, som man veed at sige
af: Hand var ftcrrkere og raflere end nogen anden. Hand kunde besti
ge den Klippe Smalserhorn, og der fcrste sin Skiold op i Bierget ; og da
een afhans Mcrnd havde forsteegct sig udi Bierget, saa ak hand kunde
hverken komme frem eller tilbage, tog Kongen ham under sin Arm, og
bar ham ned paa den flette Mark. Hand kunde gaae paa Aarerne uden
Borde, naar hans Mcrnd roede. Hand kunde hugge med begge Hcrnder, og flyde m 'd tvende Spyd tillige rc. og lignede ham ingen udi at
svemme paa Vandet. Jeg vil ikke tale om andre forunderlige Ting,
som fortcelles om denne Herre udi det besynderlige Skrift, kaldet Olaf
Tryggesens Historie : thi det synes, at Skribenten i mange Ting gaaer
for vidt. Af det, som findes antegnet hos Snorro, en tilforladelig
Skribent, secs dog, at hand har vcrret en forunderlig Mand og den
storste Soe-Helt, som er at finde udi den gamle Historie. Intet tiener
meere til Beviis herpaa, end det sidste fatale See-Slag hand holdt mod
de combinerebe Danfle, Svenfle og Norfle Misfornoyede, hvilke
med en talrig Flaade angrede hans faae Skibe. Kongen blev da raadet
at redde sia med Flugten; men hand svarede : Jeg har aldrig flyet i
Striid, og drrpaa bandt an med Fjenderne, fettende sit eget Skib, nem
lig den lange Orm, hvorom tilforn er talt, ferst udi Spidsen. Efter
N z
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at Trefningen med ftor Hidsighed havde varet en Tiidlang, befteeae de
Norste Misfornoyede, som anfortes af Eric Jarl/ omsider Kongens
Skib; hvorudover Kongen , seende ingen Redning meer, efterdi de
meefte af hans Folk vare flagne/ og de ovrige udmattede, kastede sit
Skiold over sig, og styrtede sig ud i Vandet/ hvor det er troeligt, at
hand ftrax druknede/ hvorvel nogle lode udspreede/ at hand var Sleven
reddet; og rygtedes siden/ saavel udi Engeland/ som udi Norge/ at
hand skulde have vceret- seek udi et Kloster i Syrien. Men man kand
holde saadant for en Digt/ og regne det blank de prcegtige Historier/ som
stnZeres om forunderlige Moend. Vist nok er det/ at hand aldrig blev
siden Slaget seet i Norge.
Dannemark haver udi denne Periodo ikke vceret mindre frugtbar
paa store Soemcend. Saadanne vare de steeste Regentere; hvorudo
ver man kand sige/ at Riget var heller regieret af Amiral er og Fribyttee-Capitaincr end af Konger. Ingen har derudi overgaaet Regner,
som gemeenligen kaldes Lothbrok. Hans Historie findes bcstreven udi
en scerdeles Bog paa Islandsk: og seer man deraf/ at hand har vceret
en afde ftorste Avanturiers, som man veed at sige af; thi hand stakkede
sin heele Tid om i Soen, uden at have noget vist Sigte dermed/ og uden
at bekymre sig om sit eget Rige/ hvorudover ofte/ naar hand kom tilba
ge, hand fandt/ at Indbyggerne havde taget sig andre Konger. Der
siges vel, at hand paa diste Tog undertvang sig Engeland/ Skotland,
Srkenoerne rc. men detvil ikke andet sige/ end at hand udplyndrede sam
me Lande, og reisede med stort Bytte derfra. Derudi bestoede saa vel
hans som de andre Danste Kongers Conqvéter, som de siges at have
giort i Engeland : thi ingen ssgte at fette sig fast udi Landet, forend
Svend Haraldsen/ kalden Tiugufficeg, eller rettere forend Kong Knud
den Store. Kong Regner lod sig ikke noye med at agere Fribytter udi
de Nordiske Soer/ men krydsede ogsaa udi detMiddellandste Hav: thi
Historien viser, at han giorde Tog til Conftantinopel, soin de Nordiste
Folk da kaldte Mykilgaard ; thi alle fremmede Stcrders Navne exprimerede de paa Danst og Norst: saaledes kaldtes Strcrdct Norva Sund,
Italien Walland, Jerusalem Jorfala, den Flod Tanais Vanaqvisl, Rus
land Oftragard &c. Til Beviis paa Kong Regners idelige Flakken til
Sees, er det Navn, som ham gives, nemlig RegnerLothbrok, deter
med
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med de lodne eller beegede Buxer ;, faa det er troeligt, at hand har lignet
meer en Baadsmand end en Konge. At de Nordiffe Soe-Helte ellers
ved deres mange Expedinoner intet anbet <Bi<jte have havt/ end Fribytterie, sees deraf, at de jcrvnligen have krydset udi detMidlandffeHav,
hvor de beste og rigeste Prüfer fulde. Der tales om denne Regners Tog
til Conftantinopei, og Olaf Tryggesen, som levede paa samme Did/
blev kalden OlafGrcrffe, afhans Tog paa de Grceske Stceder. Det er
troeligt/ at 0e have luret paa de Skibe/ som ginge fra Alexandria, hvil
ken da var en Stapel-Stad for den rige OstIndrffe Handel/ efterdi den
Jndianffe Rigdom blev fort der igiennern til Griffe og andre Europæi
ske Stceder, indtil Portugiserne udfunde en anden Vey forbi Capo bonæ
fpei. Dec er ubeskriveligt/ hvad Rigdom bete Fribytterie haver bragt
de Nordiffe Folk til Veye. Det var fra den Midlandffe Soe Kong
Harald Sigurdfen og Sigurd Jorfalafar bragte det megkt Guld 0g Solv
med sig til Norge.
Den anden navnkundige Danffe Seemand udi denne Período var
Svend Haraldsen, som gemeenligen kaldes Svend Tiugufficegg. Den
ne Konge er scrrdeles bekrendt afde ulykkelige Soe-Krige hand forte med
JomsborgerNe eller Julinerne/ og afde lykkelige Tog/ hand giorde mod
Engeland/ om man ellers kand kalde lykkelige Krige, de fom fores al
lene af Begierlighed efter Rov og Bytte. Udi den Krig/ som hand forte
med Julinerne/ blev hand 3 gange fangen. Dette fortceller saaledes :
Kongen, efter at hand efter 2de Fcengsel var loskommen/ forsamlede
hand 3'oie gang sin Flode imellem Moen og Falster, hvormed hand ag
tede at besoge sine Fiendcr paa nye. Julinerne grebe da til en dristig
Gierning, som neppe har lige udi Historien. Thi da den Danffe Flode
laae for Anker, begave nogle af dem sig udi en Baad, hvormed de roede
til Kongens Skib, foregivende, at de havde noget at sige ham, som var
magtpaaliggende. Men, da Kongen stak sit Hoved over Bord, forat
bore, hvad deres Forlangende var, greebe de ham om Halsen, og roede
bort med ham : Og et dette et Beviis paa Jomsborgernes store Forvo
venhed. Kong Svend, da hand kom los igien, var siden lykkeligere :
thi hand erholdt ved deSvenffes og misfornoyede NorffesHielp Seyer
udi der store Soe-Slag udi Sundet, hvor Olaf Tryggesen omkom.
Derefter giorde han adffilligeTog modEngeland, udi hvilket Land hand
hu-

I04__________ L.H. Danmarkes og Norges

huserede ssrekkeligen. Hidindtilvare saadanne Streiferier ffeede, al
lene for at erhverve Bytte: men ved det tredie ogstdsteTog, son; Kong
Svend giorde paa Engeland/ sogte hand at fette jig fast i Landet. Hand
havde da og faadan Fremgang/ at han tvang den Engelsse Konge Ethelred at flygte til Normandien/ og derpaa erobrede den Stad London,
hvor hand blev proclameret til Konge.
Jeg vil ikke tale om fleere af denne Periodi See Bedrifter: mmt
fter tilstraekkeligen af ovenanfortt/ at de Nordisse Folk da have spillet
Mester til Soes. Det var at onsse/ at diste Expeditions havde stgtet
til andet/ end til Fribytterie. Man seer dog/ at adssillige Colonier ved
Disse Leyligheder ere stiftede. Island, Fceroe/ Hethiand, Suderoer rc.
ere da blevne bebyggede afde Norsse; er nyt Herredom ubi Britannien
opretted af de Angler ; Northumberland, ct vigtigt Stykke Land udi
Engeland, giorttil en Danss/ ligesom Normandien udi Frankerig til
en dîorfFProvince. En Danss Colonie blev iligemaa.de stiftet udi Ven
den. Denne Colonie forte Titel af Jomsborgere eller Joms Vikinger/ det er Julinsse Soerovere. Disse Folk overginge alle udi Dristig
hed, Halsbrækkende Aåioner og Foragt for Doden; hvorpaa viises
mcerkelige Epempler udi den saa kaldede Joms-Vikinga Saga. Men med
al den Grumhed, som antegnes hos dem/ flndes dog visseTegn til Mora
litet, ja noget/ fom ncermer stg til Heroifmus. Saadant tilssrives deres
Lovgiver Painatoko, en Danss Herre, som levede under Harald Gormsen. Den samme gav disse Juliner/ eller den Soeåpublique nogle
Love/hvilke jeg her vil opregne, saasom det er de crldste Love/ som man
med Omstændighed finder omtalte her udi Norden. Vel anforer Saxo
nogle afKong Frodes Forordninger, iligemaade Kong Shies ; men man
kand lidet bygge paa den allerceldste Dansse Historie. Samme Saxo ta
ler ogsaa om en Anordning afRegner Lothbrok, hvorved blev befalet, at
hver Huus Fader ssulde overgive til Krigs tieneste den af sine Sonner/,
som var meest uduelig, og som han ingen god Forhaabning havde om;
item at alle Tretter ssulde paakiend es af tolv gamle fornuftige Mcend.
Intet videre meldes derom; hvorudover man kand holde Painatokos
Lovefor deallerceldste.
Lovene/ som findes antegnet udi låi store Norsse Historie, ere
efterfolgende:
) Hvo som er under 18» og over 50. Aar, maa ikke antages udi det
i.
Joins-
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Jomsborgffe Societet, ey hellerden, font veigrer sig ved at gaae i Kamp
med en bevcebnet Mand. Hvoraf sees, at hand vilde, at République^
ffulde bestaaeatteene afunge og stridbare Mcend, og at hand havde farn*
me Principia, fern ben Laced-emoniffe Lovgiver Lycurgus, hvis Stift
telftr sigtede fornemmeligen til at givre Staden stridbar.
2. ) Enhver fomblev antagen udi Societetet, ffulde forbindes til at
hcevne den Uret, fom vederfoer een afde andre Medborgere, og det lige
som det kunde vcere hans egen Fader eller Broder. Dette viistr, at
Zomsborgernes République har betretet Gilde-Laug, hvoraf de paafelgende Gilde-Love udi Norden kand Deere udcopierede.
3. ) Ingen maatte bagtale en anden.
4. ) Hvis nogen begik noget Mord, kunde hand dog ikke drives ud
af Societetet strax derfor, men Sagen maatte underkastes Palnatoki
Kiendelse allene.
5. ) Ingen maatte under Straf af Landflygtighed udfpreede nye
Tidender; hvis de herte noget nyt, maatte de bringe det for Palnatoko,
som meenede ved faadan Anordning at hindreOpror og Bevrrgelfer udi
Societetet
6. ) Ingen Qvinder maatte boe udi Staden: saasom deres Omgicengelft kunde ikke vcere tienlig for Stridsmcrnd.
7.) Ingen maatte uden Palnatoki Tilladelfe vcerez. Dage fravæ
rende.
8. ) Alt Bytte maattehenfores til et vist Sted, for der at ftelges.
9. ) Ingen maatte lade see mindste Tegn til Frygt, endffiont hand
var i yderste Farne.
Disse Love bleve heiligen iagttagne og Lorerede lcengeder under dette
Societet etter AmiraifFab. Staden Jomsborg etter Julin var stor og an
seelig, og havde en Havn, ffm kunde bierge 300. lange Skibe. Den blev
ogfaa kalden Soeborg, efterdi den var anlagt ved Soen. Hvorledes
dette Amiralffab etters videre har tiltaget, og hvilke Figurer fcen fulinffe
République har gi ort i Norden,indtil dm omsider afWaldemaro I. blev
sdelagt, derom ffal tales udi efterfolgende Periodi Historie, hvortil
saadant henhorer.
Man feer heraf, hvorledes SoeSagerne vare paa den Tiid udi
Norden. Jeg haver tilforn viifet, at man i Begyndelfen betienede sig
afIagte, hvortil udfordredes iråoerskarle, og at man siden byggede
.
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de faa faline lange Skibe/ hvorafnogle ferte over ivo. Mand. Jeg ha»
ver ogsaa giveten liden Beffrivelse over de tvende statelige Krigs-Skibe/
nemlig Dragen og den lange Orm. Detsidste Skib/hvorpaa Kong Olaf
Tryggesen omkom udi det store Slag/ som blev holdet i Sundet, havde
Z4.Rotrsbamke; hvorafkand fluttes, at det maa have vcrret afen ansee
lig Sterrelse. Udi samme Slag tales om Erik Jarls store Skib/ kaldet
Jcernbarden/ hvilket var beflaget med Jernsprcrnger fra Vandgangen
op ad Borde, og havde en Jern-Kam oven paa rundt omkring. Dette
viiser, at man da allerede stcerkt haver konstlet paa Skibbyggcrie/ ffivnt
man ikke begriber, hvortil det Jern Bcflag ffulde tiene, som giorde kun
Skibet tuvgt og umageligt til at stile, helst saasom man seer af de Ti
ders Soe-Slag, at mand gemeenligeu figtede fra Stavnene/hvilke,naar
Slag t ffulde gaae for sig, blcve lagde tilsammen, og fegte man gemeenligen udi Se-Slag at bestige de fiendtlige Skibe, og efferat man havde
emkommetFolket/ at ladede lemme Skibe bortlove.
Man maa forundre sig over de Nordiffe Folkes store og vidtloftige Soeàxeâiàer paa de Tider, efterdi Compaflév da ikke vare op«
fULrdne. Det samme fand vel og siges om andre Nationer ; men ingen
svcermede ffa ideligen til Soes som de Danffe og Norffe, ey heller giorde
faa vidtioftige Reyser, som fra Norge til Conilantinopel og andre Ste
der udi den Mtddellandffe Soe. Det er troeligt/ at de stedse ey have
fulgt Kusterne; hvorudover man maa holde for, at de ikke have vceret
ukyndige udi Himmelens Lob, helst saasom man finder, at de ikke gierne
have taget Feil ndi Seiladsen.
Jeg har viiset, at deres Sse-Tog sigtede allene til at berige sig vedFribytterie, og
det ikke allene ved at plyndre alle fremmede Skibe udi Soen, men endogsaa ved at giere
Landgang, og lade sig derved neye, uden at bekymre sig om at giere videre Conqt érer:
Saa at Tilstanden her udi Norden var, som den nu omstunder er udi Algier, Tunis og
Tripolis, hvilke fere Krig moxen med det heele mennesselige Kien, og fbbíiíkre allene
afFribytterne. Saadan Håndtering rejfede sig af Mangel paa Handel og anden re
delig Ncering. Det er troeligt, at de ingen Vind have lagr paa Agerdyrkning, og fin
der man intet talt om nogen Nordiss Handelstad paa de Tider. Saadan var Tilstan
den ikke allene udi den Hedensse, men endogsaa lernge udi den Christelige Alder, og varede
Den lMgere'udi Norge end udi Dannemark, hvor den efterhaanden ophorede, da Ind
byggerne begyndte at beflitte sig me.ere paa Agerdyrkning, ogat ncrre sig ved
det Skaansse Fisserie, som davar af stor importance,
W
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Wstiemmes aberrationer,
font nu,

efterat deres rigtige Theorie og Aarsage er
funden, bor kaldes Refra&ioniV eller Anacíales,
§. i.
et er nu fem og firestndstive Aar/ siden Mr. Picard Anno 1661.
begyndte til Paris at obfervere Fixftiernernes Aberrationer,
fom hand vidner udi sin Voyage d’Uranibourg §. 8» men
siger derhos, at hand ikke vidste noget Middel eller Maade,
saadan Urigtighed udi Astronomie Observationer at raade r Pour dire
la vérité, je nay encore rien pû m’imaginer, qui me fatisfift làdeíTus, d’autant plus, qu’il y a eû des années, que ces inegalitez
eftoient moins fenfibles, qu’en d’autres«

§. 2. Min Præceptor salig Poemer Vñr med Mr. Picard Udi de Obíervationer/ som efter Kongens afFrankerige, Ludovici xiv., Ordre ble
ve giorde udi KLebenhavn paa det runde Taarn, og paa Hvecn/ der
Uraniborg havde staaet, udi Aarene 1671. og 1672. ; og kunde altsaa
udi samme Aar ikke voere ukyndig om disse Aberrationer ; men hand
vidste endnu ingen Theorie derover Anno 1693. / da hand ffrev ved
Observationerne, hvorafhsnd vilde demonftrere parallaxin orbis an
nui, saaledes : Sed de altitudinibus non perinde certus reddebar tam
ob refraétionum varietatem, qvam ob aliam nondum liqvido perípeétam caufam. Scilicet per hos duos annos, qvemadmodum alias,
expertusfum, eile qvandam in declinationibus varietatem, qvæ nec
O 2
re-
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refraétionibus, nee parallaxibus tribuí poteft, fine dubio ad vacilla
tionem aliqvam poli terreftris referendam, cujus me verifîmilem
dare pofle theoriam obfervationibus munitam fpero ; fed cum talis
poli vcl axis terræ vacillatio nullam, vel infenfibilem in afee nilones
reSias inducat hallucinationem, Sc qvæ circa illam vel obfervavi vel
commentatus fum, nondum ad votum fint perfecta, nolui in re liqvida dubiis vel fcrupulofis declinationum uti tefiimoniis,
§ 3-

Hidindtil vare diste Aberrationer saasom skmtke Udieen eller anden
Krog/ da adstillige saasom Picard og Roemer ikkun hos sig selv havde teg
net nogle Linier derom uden nogen éclat. Men ved Aaret 1699. blrve
de saa osfentligen bekiendte, at de meest verterle Aftronomí giorde
store §>yne der ad/ da den Engelske Aftronomus Joannes Flamfledtyftfot
obferverct paaFolar-Stiernen t samfcrlde 7. Aar/ at hand med diste
observerede Aberrationer vilde demonitrere Jordens aarlige Gang/
udi et Brev skrevet til D. WaUißum, dateret den 20. Decembris ann.
1698. De Parisiske Afironorni og åE-tllstocde strap/ otFlamfteds
Observationer komme gandske overeens med dem, de havde erholdet
udi Kiodenhavn og Paris; men ncrgtede/ at samme kunde contribue
re noget til/ at bevise Jordens Gang: chi Mr. cjfini, som endnu lever,
viiste aabenbarligen Fiamfleds Misgreb, som kand sees udi Mémoires de
l’Academie Roy. des feien ces for Aaret 1699. og tillige salig Roemer
her i Kiobe-chavN/ hvis Anmærkninger over denne Sag/ som endnu
ere i mine Hamdev/ stutte saaledes : Error Flamftedii, qvem ex figu
ra fua pag. Epiftolæ 706. haufiife videtur, fupponit polarem in co
luro folftitiorum, cum fit coluro æqvinoéliorum proxima. Debuit
itaqve adhibere pro parallaxibus ex declinatione obtinendis obfervationes Vere Sc Autumno faétas, inquirere fcilicet in convenientem
arcum ; nam arculus ipfiiis redundat in adlcenfionem rectam. Og
strap derpaa strev hand et Brev til Fiamßed. hvorudi hand paa det aller
gelindeste androg, at hand nu for Haanden var occupem i andre For
retninger/ og kunde altsaa ikke fatte Demonfirationen; og iForhaabm'ng, at Fiamßed^Xx) ffulve see sin flette Grund, bad hand/ at Fiamßed
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vilde selv neyere eftertcrnke Sagen og forestille den noget klarere.
Dette Koemers Brev kand lceses i den tredie Tome af mine Skrifter
Pag. 80!

§- 4Afforegaaende er noksom at see/ at Roemer, da hand lavede vaa,
at öemonürere Jordens Gang af Retiaicenfionerne r vidste meget
vel, at der var en Aberration udiFixstiernernesDeclinationer/ som in
genlunde kom overeens med hans paraiiaxi orbis annui ; dog ikke des
mindre kalder hand ftn parallaxin demonftretct af Re&afcenfionerne
en klar Sag/ hvorom ikke kand tvivles : thi hand saae, somvarsommeligen/ saa og ti! visse/ at denne Aberration, i hvor den ellers kom fra,
kunde ingenlunde tilfoye hans Demonftration nogen Skade/ meget
mindre nogen total Undergang. Jeg lod mig ellers ogsaa af min Præceptors Authorité overtale tit at troe/ som skes ndi bemeldte tredie To
me pag.391. §. 197. forend jeg havderet overveyet Tinge«/ at Declinationernes Variationer mildt te tilffrivks en aarlig Slingren af Jor
dens Axel/ som dog ey kand vatre: faa at àê med all Rer kalder sine
Lommentationer herover ufuldkomne; men af ufeylbare Obfervarioner havde hand saa meget siuttet/ ar Lyrens Declination observeret om
Aftenen altid wr 36. Secunda storre/ end naar den blev observeret i
Morgenstunden/ hvilket jeg endeel Aar derefter noyé eftergrandstede,
og Tingen paa noyeste nar saaledes befandt; og/ ligesom Roemer for
dum/ satte mig for/ Sagen engang ved Theorie at forklare. Men jeg
havde da/ nemlig Anno 1714./ at bestille med Jordens Gang afReåfcenfiotiem at demonftreve/ og maatte scette denne Sag op til en beleyligere Tiid, som her ikke magtpaaliggende.
§. 5-

Imidlertid jeg da lignede Sirii og Lyræ ReSafcenfionev sammen/
faldt mig i Sinde/ tillige at forsogk/ om der ikke noget af samme Fixstierners observerede Declinationer til Fordeel for Jordens aarlige
Gangs Demonstration kunde udledes ; men jeg fandt dem til mit FoO 3
reha-
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rehavende ligesaa «nyttige/ som Roemer fordum havde befundet dem.
Dette alleneste fandt jeg/ at baade 8irii, Lyræ Og Capellæ Declinationer om Aftenen observerede vare beftandeligen storre, end de samme
observerede om Morgenen; hvoraf mig da begyndte noget Lys at
fremffinne; men dette maarte ogsaagiemmes til bedre Leylighed, paa
det jeg nu kunde fare fort med Hovedsagen, nemlig at forfærdige Demonftrationeit paa Jordens aarlige Gang omkring Solen. Denne
bedre Leylighed begav sig omsider alt for sildig/ da jeg Anno 1736. hav
de faaet at see Wolfens Elementa Aftronomiæ, som vare trykte for
rige Aar Anno 1735. Author taler der pag. 602. om nogle aarlige
Variationer i Fixsiiermrnes Declinationem som ingenlunde kunne repræfentercé ved den aarlige parallaxin. Det var mig noksom bekiendt,
saavelsom Roerner da hand levede, at de hverken kunde eller burde re
præsenteres/ endogsaa naar Jordens aarlige Gang demonftreret af
Reáscenñonerne var saa tilforladelig, som noget Geometri^tTheo
reme. Jeg havde da ikke seek den beromte Engelske Aftronomi Bradleys
Skrift/ hvilken Wolfius siger, at have deduceret disse Declinationem
nes Forandringer af Lysets fucceflive Bevegelse og Jordens aarlige
Gang/ hvilken folgelig af Bradley sirttes/orud. Ikke heller havde jeg
da seek Manfredi Skrift / som Wolfi.11 s sammefted anforer. Jeg skal
vidre mcrlde herom ved en anden Leylighed, om GUd vil, og ikkun her
anfore de Sporsmaale, som jeg da giorde hos mig selv : Monne Manfred
udi Italien har understaaetsig, at strive sit Hiertes Meening? Mon
ne hand har svcrkket min Demonftration ? Monne wolfius selv har noye
beseet og overveyet min Demonftration, som en accurat Logicus og
Mathematicus iw, ferend hand strider til Doms? Monne Hand paa
nogen Maade er god for at imodstaae eller eludere min Demonstra
tions Kraft? Sagen selv og dens rigtige Demonftration stal jeg altid
vcere ham god for, og det haardefte Ord, jeg vil tale til den fornemme
Mand, stal vcere dette, at hand burde at have vidst, at Declinationem
ne have mange vidrige Tilfalde, son; Rc&afcenfionerite ere frie for.

§. 6.

Hvad ellers den ferme Aftronomus Mr, Bradley vidre angaaer, da
som

___________ oven for Maanen.

Ill

som hand meget flittigere ex profefíb har observeret paa Fixstiernernes Aberrationer/ og det med et meget fuldkonmere Instrument end
enten Picard, Roemer eller Flaniftedsññ har hand 0g fttM fOC deM hñVt
den Lykke, at spore deres Veyk/ og forklare dem med en Theorie, som
udi saa vigtig en Sag formaner at veylede andre Aftronomos : den bestaaer, som fagter/ udi Lysets fuccestiveBevegelfe og Jordens aarlige Gang/ hvilket alle Aftronomi tilstaaer, at vcere meget vanskeligt at
begribe/ hvorudover adfftlliae gode Mathematici have taget sig fore,
ved beqvemme Lignelser ak illuftrere denne Theorie, dog vil den endnu
ikke i alles Hoveder ; saa at oftbemcrldte Manfredas holder den for ufuld«
kommen, indtil den af principiis Opticis vorder demonftreret; hand
skriver saaledes derom Commentariis Bononienfibus pag. 620. Ce
terum theorematis hujus plane novi, ac Phyíicis haétenus inauditi
veritatem, e qva univerfa aberrationum fyderalium ratio pendet, fi
demonftratione aliqva ex Opticis principiis deprompta comprobaifer
Auctor ingeniofiflimus, dubium omne fuituliffer, qvod fane plerisque ejus fcriptum legentibus hic fuboritur. Nunc cum hanc inven
ti fui partem plane præcipuam non nifi leviter attigerit, faétum eft,
ut qvorundam judicio nonnihil in egregio opere defiderandum reliqverit.

§- 7Ovenbemcrldte Aar 1736., som var 7. Aar ferend jeg fik enken
Bradleys eller Manfreds Skrifter at fee, kom det mig fore som noget rime
ligt/ at Jordens aarlige Gang kunde vcrre nogen Aarsage til disse Aber
rationer; menât de til deels ogsaa ffnlde kunde foraarsages af Lysets
fucceflive Bkvegelse, hvilken fordum af Roemer var demonstreret
da han opholdte sig i París, kunde jeg ikke begribe ihvordant jeg end dreyede mine Tanker; saa at jeg faldt paa at rroe, at der maatte kundeopternkes en anden Theorie, som kunde vcrre bedre: hvorudover jeg fik
Lyst til, at prove mine Krcrfter paa dette Probleme, forend jeg fik at
see, hvorledes den lcrrde Bradley havde fattet sig herndi. Men at jeg
kunde i Fremgangen vcrre saa meget tydeligere, vil jeg mcrlde forud, at
jeg forstaa,r vedI-pdens Vorücuius en Globus eller Sahara vestgåen
de
l

m

P. H. Fixstiernemes Refraaioner

de af en «reget tynd og flydende Matene/ fom allevegne omgiver Jorden/ og strikker sig langt uden for Maarren. Og
med saadan Vorticulo forstaaer gg enhver Planere vmgrverr.

§. 8.
Jeg har sagt tilforne §. 5. at mig Anno 1714. begyndte noget
Lysår fremskinneudi denne Sag, da jeg fandt/ at baade Sirii, Lyræ
og Capel læ Declinationer om Aftenen observerede vare bestandeligen
storre/ end de samme observerede om Morgenen. Saaledes begynd
te jeg at tcenke Sagen efter : Den subtile og tynde Materie, som opfyl
der alle Rum omkring Solen og strcekker sig i det mindsie uden for alle Planeterne og Saturnum, denne Materie/ siger jeg, beveger sig om
kring Solen udi dens Vortice med en ubeskrivelig Hastighed : Udi den
ne omlobende Materie flyder Jordens Vorticulus, som et Skib udi'
Vandet/ saa hastelig at den gior meere end 4. Danffe Mille udi een Se
cunde i Tiden. Var nu Materien i den vilde Solens vortex, og i Jor
dens Vorticulo just eet og samme Slags, saa at der var plat ingen Forfficelpaa begges Natur og Sammenhceng/ saa maatte de, naar de ere
sattei saadan hastig Fart/ blande sig sammen ligesom Luft med Luft,
Olie med Olie og Vand med Vand, saa at Jordens Vorticulus blev ikke
meere til i den Form, og alting kom i Confufion. Om da Jordens
Vorticulus skal kunne forsvare sig og beholde sin Spbæriske Form, maae
der afFornodenhed imellem begge Slags Materier vcrre nogen saadan
Forssicrl, at naar formoedentlig Vorticulens Materie er tykkere end den
i vórtice, og mindre bevegelig eller meere sammenhængende, den da
tilligemed er afsaadan Textur og Conftitution, at den ikke letteligen
eller og aldeles ikke blander sig med Materien/ som egentlig horer til
den store Solens vortex. Saadan Forffiall mcerke vi iblant adstillige
Materier, so«n vi omgaaes med/ som for Exempel, imellem Vand
og Olie, og afbegge disse blander sig ingen med Qveg Salv, rc. At
jeg ikke ssal tale om de flydende Materier/ som Phyfici helde sammen
uoi eet Glas for at præsentere de sire Elementem.
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§. 9.
I Begyndelsen synkes denne Meditation mig intet at giere til Sa»
gen/ faa længe jeg tænkte/ at Jorden selv var midt udi fmVortikei;
men naar jeg i mine Tanker satte Jorden uden for Centret, saae jeg dog
ikke klart nok/ paa hvad Maade der kunde genereret paa Vortikelens
Bryn (fuperficies) saadanne RefraCtionet/ som uden Exception kom«
me overeens med alle Observationer. Undertiden fattede jeg Afffye
for disse Tanker; men undertiden igien fattede jeg ftort Haab/ endnu
tvivlraadig/ saasom jeg da/ som sagt er/ ey havde Tid nok til for Al
vore at igiennemgaae Sagen. Jeg satte da flige Tanker op/ enten
noycre at examinare til beleyligere Tiid, eller og gandffe at fordom
me dem.

§. io.
Som sagt er/ Anno 1736. for 10. Aar siden tog jeg Sagen for
Alvor for/ og Tingen noye eftertænkt og overlagt/ saae ieg mig foraarsaget/ at vige den hoye Fornodenhed/ eftersom jeg paa denne og ingen
anden Maade kunde forklare Observationerne og hielpe dem til rette ; og
begyndte at statuere en Sag som tilforne var uhort/ nemlig at Lysets
Straaler refringeret og brækkedes naar de fulde ind udi Jordens
Vortikel. Sagen er da giort/ og om nogle mindre erfarne ffulde lafte
mig derfor/ saa ville der dog blive fleere/ som have ftorre Erfaring/ der
ville holde for/ at mine RefraCtioner kunde ligesaavel tilftaaes udi Vortikelens BryN/ som vor Landsmands Tbyge Brahes Refraktioner med
Glæde bleve imodtagne udi Dampkuglens BryN/ og holde de forste,
saavel som de sidste, nyttige og nodvendige/ saasom de oyensi-nligen
tiener til at afhielpe de Forandringer udi Fixftiernernes Declinationem
som aarligen til sine bestemte Tider igienkomme.
§. IL

At komme nærmere til Sagen. Naar man betænker/ at der ved
Jævndognernes Tider behoves ingen Correction i koiar-Stiernen
P
etter
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eller andre Fixstierner, som ere ikke.langt ftaJcrvndogn ernes Coluro :
men at ved Foraars Jcrvndogn §irius observeres for lav om Aftenen,
Sg Lyra ligeledes for lav om Morgenen ; og tvertimod at ved Heftens
Jcrvndogn Lyra observeres at oploftes for hoytom Aftenen, eg Sirius
ligeledesat oploftes for Hoyt om Morgenen, stulde man letteligen falde
paa de Tanker, atalt dette kunde forklares at foraarsâges ved en aarlig
Slingeren afIordens àei frem og tilbage: hvoraf man da letteligen
begriber, ak Roemer og andre ikke middelmaadelige Aih-onomi have
faaet den Tanke om Jordens aarlige Slingeren eller Vacillatione, da de
ikke endnu havde taget sig den Tiid, Sagen med vedborlig At tention at
yverlegge. Men igien paa den anden Side naar man tillige betcenker,
at den lyse i Capella eller den lyse Tvillingernes Foed koftes op imod
Nord paa just den samme Tiid, da Sirius trykkes ned imod Synder ; og
tvertimod at den klare i Capella eller den klare Tvillingernes Foed tryk
kes ned imod Synder juft paa den samme Tiid, da Sirius loftes op imod
Nord; det forste observeres at ffee, naar bemeldte Fixstierner obser
veres i Aftenstunden; det sidste, naar samme observeres udi Morgen
stunden ; saa er det nimodsigeligen Mathematice demonftretet, at diste
Variationer eller Forandringer, som Vi her omtale, ikke kunde foraarsages afJordens Axels Slingeren eller nutatione, titen at man maae
soge Aarsagen andensteds fra. Men at man i denne Investigation künd
have noget fast at foede paa, maae man paa noyefte overveye Observa
tionerne, og udi faae og tydelige Qrd befatte, hvad jeg og mange andre
Obfervatores have derom erfaret udi mange Aar. Sagen er med faae
Ord denne: Entender ervedJcovnd^gns eller Solhvervs Ti
der, eller naarfomheldst man obfemm udr det gandffe Aar,
stra befindes om Aftenstunden alle Fixstrerners, enten de ere
horden eller Sfndenfor AcLMen, deres Latitudes eller Afstand
fra EciiptikfM forstore, og altfaa maae o-^ånerne ftMabeUS
fråden-breder og tverrnnod befindes om Morgenstunden
alle Fststierners/ enten decref^yrden eller Sonden for å/^en,
deres Latitudes for sinaae, og altfaa maae Comwmu eller
K^-ånerne legges til de o/^^rede Latitudes, øm man ellers ag
ter atforfaktt en ngrrg cat^m over Flxstlerncrne-

§. 12.
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12.
Lysets fucceflive Bevegelfe sg Jordens narlige Gang have beg
ge af min Præceptore Roemcrbekommet deres Demonitrarion, hvor«
fore jeg gierne udi denne Sag vilde lade det beroe ved disse Princi
pier allene, om jeg stråledes Ande finde nogen rigtig Udkomst. Men
at Laseren af en ElarogbarTFeorie retteligen kand erfare, hvad Udveye jeg Har fundet, vilde Hand desee Figuren, udi hvilken DIFI
er Jordens Vor tikel, og den gandffe SpWijT. Axelen D F er en
Partikel af Ecliptica eller den Bey/ som Jorden aarlig omvandrer ;
samme Axel haver tvende Spitzer D og F, hvoraf D folger t Ecliptiken, og F ganer for an. E er Vortikelens Centre. T Jorden
selv. Nu sporger jeg ikke om, hvad Aarsage der er til, at Jorden
inden udi Vortikelen avancerer for Vortikelens Centre ; dette overla
der jeg for denne Gang til enhver at domme om det beste Hand kand og
vil; men det er vist, at man kand see af ELåen, at saadan Transla
tion, som ncermeste Aarsage, er til, i Hvorvel formoedentlig meget
Zliden.
$• 13/

Om Jorden forblev midt i Vortikelen udi E, Feede der runden
omkring Vortikelens Bryn (fuperficiesj gandffe ingen Refraktion ;
men alle Straaler fra alle lysende Punkter CE. LE. AE. aE fful
de falde directe ind til Vortikelens Centre E uden nogen Refra
ktion. Men naar Jorden transfereres fra Middel «Punâet E til
Punktet T, saa Zenereres der Refraktioner udi alle Brynens Punkter
hen til stimme Kant, undtagen udi de reneste Punkter D. F, som
ligge udi lige Linie med Translations-Linien E T, hvor alle Refra
ktioner gandffe forsvinde.

§. 14.

Paa det man af Opticis And have en Oeometriff Demonftration: Fra Centret É drag EA, som bliver perpendicular til Peri-

P 2

ferien

ii6

P. H. Fjxstiemernes Refractîonet:

ferien Di F ndi Punítet I. Derncrst fra et lysende Punit c drag
en Straale c i, hvilken af Fornødenhed ffal brydes uíi Punétet i
ncermende sig imod bemceldte perpendicular, og gangende lige frem til
Puntitt T. Endelig brag denne brudne Straale T i lige ud til et
Punit efter Behag B* Saa ffal Stiernen efter Refraitionen synes at
vcrre i Punilet B dåden virkelig eriPunitet c, beter, denffalsynes
forflyttet til samme Kant, som Jorden er forflyttet.

Saa har da min Lasser en demonftreret Theorie af dette Slags
Refraitionn*, saa at alt det er tilforladeligt, som nogen ved lovlige og
6eometriffe Confequentzer heraf deducerer, saavel ubi Henseende
til Longituder, som Latituder. Saa snart Jorden er forflyttet fra
Vortiketenå Centre E fremad til T, saa ffttlle alle Fixftierner imel
lem Spitzerne D. F. synes at vige lcengre fra D hen imod F, end de
i Sandhed ere ved disse Refraitioner, og som Spitzen F gaaer for an,
saa bryde Refraitionerne Stiernerne frem ab, ligesom Jorden er for
flyttet fra E til T. At jeg maaffee kand sige Tingen noget klarere:
Allevegne paa hin Side ûfÈcliptikené Pol blive Frxstiern ernes LonNtuder forminffebe af bisse Refraitioner, fom brage dem tilbage mod
den heyre Haand, fast fra Klokken 6. om Morgenen tilKlokken 6. om
Aftenen. Og tvertimod allevegne paadenne Side af Eciiptikenå Pol
blive Fixstiernernes Longituder forogebe af disse Refraitioner, som
drage dem frem mod den venstre Haanb, fast fra Klokken 6. om Afte
nen tilKlokken 6. om Morgenen, og det med Refraitionernes heele
Quantiret og Storelst, naar en Stierne observeres udi det Plan som
er perpendiculari til Ecliptiken, og gaaer igiennem mit Observato
rium og Ecliptikens Poler.
§. 16.

For ganbffe Sagen at begribe, maae man endnu forestille sig et
andet Plan, som er perpendiculare til forige Plan, og tillige tit Eclipti
ken selv : dette andet Plan bliver et Skillerum imellem de Stierner, som

ere
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ere pao denne og paa hin Side nfEciiptikené Pol. Men disse tvende
Planer/ som ere perpendiculare til Ecliptiken og imellem sig selv ind
byrdes/ deele Ecliptiken selv udi sire lige Deele/ eller Quadranter»
(Hvo dette agter ret at overveye/ kunde, for at lette Meditationen og
giere sig Sagen tydeligere/ giere sig en rund Brikke af Pap/ og kal
de den Ecliptiquen, og derpaa scette tvende halve Cirkeler ffaarne t hin
anden igiennem midten.) Naar Stiernen nu er i det ferste Plan, som
gaaer igiennem mit Obfervatoripm, da er denne Refraktion j Lcengden allerstorst ; men naar man gaaer fra dette Plan frem eller tilbage til
detandktPàn, forminsses Refraktionernes Effekt i Longitude Itøeføtn
Ooñnus afFremgangen eller Tilbagegangen beregnet i Grader øg Mi
nuter, indtil man er kommen til det andet Plan udi D eller F, hvor
Refraktionerne gandffe forsvinde. Og dette er det rette og sikkere
Principium, for at beregne disse Refractioncr / eller Longitudernes
Correctioner. Maaffee jeg havde beqvemmeligere sagt saalcdes: Naar
man gaaer fra det andet Plan frem eller tilbage til det forste Plan, for
eges Refractionerneé Effect i Longitude ligesom Sinus af Fremgangen
eller Tilbagegangen beregnet i Grader om Minuter/ indtil man er kom
men til det forste Plan i E i, hvor Refractionem blive de storste.
Thi faaledes kaud man lettest forfatte en Tabelle owrLongitude-Refractionerne.
§- n*
Dette var nu Cirkelen difi overveyet som liggende paa Ediptikens Plan, eller gierende en Part deraf; om man nu forestiller sig,
at den dreyer sig omkring sine tvende Spitzer D og F, indtil den
staaer perpendicular paa Eciiptiken/ bliver den strap til det Nyeligen
omtalte andet Plan, som er et hvert Steds Meridian, naar Klokken er
6. om Morgenen eller Aftenen/ ved hvilke Tider man obferverer Fix.
stiernernes storste Refractioner i Latituden. Og da udi Kraft af ncervcerende Theorie er der ingen Latitude- Refraction udi Púneteme
D og F, hvor der heller ingen Latitude er; menudi en liden Latitude
bliver denne Refraction nogen/ og jo sierre en Fixsiiernes Latitude er,
jo ¡tørre bliver dens storste Refraction, indtil den storste Refraction
Pz
iblant

ii8_ _ _ _ _ P. H, Fixstierntmes Refi-aftionet_ _
iblant de storste bliver udi Ecliptiktn^Pol, alting udi samme Orden
som meldet er om Longitude-Refractionerne; det er, udi adskillige
Latituder af adskillige Firstiemer, vore de storste Refractions til fra
Ecliptiken ligesom Latituderne^ finus, indtil den allerstørste Refra
ction finder stg udi selve EcUpåens Pol, hvorfra de iglen vore afimmerfort brydende sig hen imod F, indtil de omsider udi F gandffe
forsvinde.

iZ.
Endnu udi Kraft af denne Theorie ere der ingen Latitude-Refractions/ naar Obfervatorii Meridian IE I falder ind med det for
ste Plan IE I, saasom Vorticulus agtes at vare saasom dreyet eller
svarvet omkring de tvende Spitzer D og F. Men naar andre Ver
ticals komme i Obfervatorii Meridian, gañe Refractioncvnc ikke
gandfke hen t Longitude«/ men de font forandre Latituderne vore li
gesom finus til Grads og Minuter fra det forste Plan indtil de blive
störst i det andet Plan ; det tt, udi tolv Lime-Cirkelen tv ingen La
titude-Refraction, men udi ser Lime-Cirkelen er den storft.
§. 19*

Fremdeles erdet af denne Theorie aabenbart/ Hvorfore Latituderne udi Aftenstunden observeres storre end udi Morgenstunden.

Thi iSsdemonftrerS/ atalleRefraLions/ somffee allevegne uden
Forffial udi Vortikelens BryN/ foreFirstisnerne langre fra Spitzen
D hen ad Spitzen F. Men nu omAftenenved Klokken 6. observeres

Latituderne omkring Spitzen D, og eftersom RefraÄionerne fore
Stiernerne fra denne Spitz, som allerede er demonüreret og ofte om«
meldet, saa synes deres Laàder for store: Tvertimod om Morgenen
ved Klokken 6. observeres Latituderne omkring Spitzen F, og efter
som

oven for Maanen.

119

føm Refra&íonem ftre Stiernerne «armere hen ad denne Spitz/
faa synes deres Latituder for smaae. Og disse ere de samme Phæ-

nomena, som

il

ere opregnede, og have generevet os denne

Theorie«

§. 20«
Endelige« flyder ogsaa af denne Theorie en ikke uartig Betcenknmg: nemlig udi Vortikelené Æquator i E i, som er bestreven ved
Polerne D, F, rundt omkring heele Vortikekn ere Longitude- Refractionerne afalle Fixstierner lige store §. ii. og lige saa stor er La-

titude-Refractione« udi selve Ediptikens Pol, hvorfra Latirude-Refracrionev inindstes ligesom Cofinus, indtil de udi Púneteme D og
F, det et/ udi Ecliptiken selv, gandste forsvinde. §. 17. Saaltdes
stal da aldrig nogen Fixstierne imellem Ecliptikenå Pol og Plan sy
nes paa sir rette Sted/ men enhver Fixstierne stal aarligen synes at
bestrive en Ellipfin omkring sit egentlige Sted/ efterdi LongitudeRefractionett forer den eengang om Aaret ud til den eene Side, og
sex Maaneder ester ud til den anden Side/ og ligeledes forer LatitudeRefractione« samme Stierne eengangom Aaret op ad/ og sexMaa
neder derefter ned ad/ saa at her kommer da ud en Eiiipfis, hvis.viameter transverfa eller den längste viameter bliver parallel med Ecliptikert/ og forholder sig til Diametrum ordinatam, som er perpendi
cular til Ediptiken / ligesom radius forholder sig til nnus af Fixstiernens Latitude.

§. 21»
Fordet sidste og til Slutning folger ogsaa af denne Theorie, at
denne Eiiipfis udi Ecliptiken selv/ hvor der er ingen Latitude-Refra
ction, som ofte er maldet/ gaaer sandste over og bliver til en ret Li
nie, som udi Ecliptiken^ Plan strcekker sig ud i. Longitude, paa en

?

Aar-

P. H. Fixstiernerms Refractionet oven x.

lao

Aarsens Tiid til den hoyre Haand, og sex Maaneder derefter til den
venstre Haand.

Strax naar man gaaer fta Ediptikeng Plan hm

imod dens Poler Zenereres der en Ellipfis, hvilken «cerniere og ncer-

mere gaaer til en Cirkel, jo meere man ncrrmer sig til EcliptíkcnS

Poler, indtil den end eligen omsider bliver til en perfect Cirkel, som
omringer Ecllptlkens' Pol ; saa at om der var en Fixstierne tilstede
udi Polen selv, ssulde den dog aldrig synes at vcere der, men heldere

synes aarligen at beffrive en Cirkel rundt omPolen, og saaledes hvert
Aar ar igiennemvandre de tolv Himmeltegn, som alle i Polen siode
sammen.

Vidre kand Lceseren underrettes om disse Refractionet, som Ze
nereres udi Brynen af Vortikelen omkring vores Jord, og sammes
lette Application udi Praxi, naar min Anaciaftice, som nu har vcerek

fcerdig udi 12. Aar, og er udi ncervcerende Aar vidtloftig provet og
examinent efter Aftronomiffe Observationer, som jeg nyeligere ha
ver erholdet fta Engelland og Frankerige, faaer offent*

lig Lys at see.
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Kort Ufterretning om nogle Coioniers eller
fmnmede Folkes Ankomst og Fortplantelse
her i Dannemark,

sirrdeles forst
om

magerne,
og flere fra Nederlandene her ankomne.

er nogle Aar siden jeg, efter min liden Evne, satte et Forssg
paa at oplede en Deel af vore Landsmcends, de gamle Dam
vSsgx ffes Fodspor og Bedrifter i fremmede Lande. Dette ArbeydS
X32. V Ufuldkommenheder indseer jeg selv meget vel, og haaber at
ffiensomme Lesere ikke heller vilde vente eller krceve noget fuldkomment
i en Materie afdet Slags ; thi hvad er der vel i Historiffe Sager, som
kand siges morkere og meere underkast Tvivl, Modsigelse og Critique,
end just den Materie de Migratione gentium, om hvilken Wolfgangus
Lazius, 8ro-Medicus ved det Keeyserlige Hoff/ udi forrige Seculi Be
gyndelse har ffrevet en ftor Bog/ fuld dfmgenieufe Gisninger, men
ligesaa Mangelfuld i Henseende til det Slags Beviisligheder/ som vore
Tiders Hiftorici udkrcrve / naar de ffulde give fuldkommen Bifald.
Denne gang vil jeg strcrbe at oplyse en Sag, som staaer i nogen Rela
tion og Hensigt til den foromtalte, men har derhos den Fordech at
vcere visiere, og saa got som ingen Tvivl underkast, nemlig, Sagen
er, at jeg vil opsoge visse stemmede Folkes Fodspor og Skicebne hcr hoS
os i Dannemark/ forstaae ikke i de fabuleufe Tider/ hvilke jeg ey har Lyst
tit at give mig afmed, men i de 2. eller 3. sidst afvigte Seculis, da det er
ffeet ved adffillige Anledninger/ at visse Colonia: af fremmede Folk/
ere hid indkomne og have nedladt sig iblant os/ samt forholdt sig som
gode Medborgere, Kongerne og Landet til kiendckg Tjeneste. At disse

Q
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sg deres Afkom i sin Tiid, saavel som andre Landets Jndbyqa ere, maae
have nogen Efterretning angaaende deres Oprindelse og Sk-ebne, da
har jeg derom samlet hvad jeg hist og her har kundet finde troevcrrdigt.

Begyndelsen vil jeg giore med de fra Nederland herhid forflyttede,
oa af det dem til Beboelse indrommede Eyland Amag, saa kaldede
Amagere.
En celdre Colonie af samme Nederlandste Nation, nemlig Gronninger, kunde jeg vel ogsaa her beraabe mig pan, men det jeg veed at sige
om dem, er ikkun saare lidet, nemlig, at de for 2.3300. Aar siden,
da Handelen tilfulde Korerede i Ribe, der har boet i saadant Antall, at
den endnu bekrendte Gronne Gade, qvañ Gronninger Gade, of dem
barer Navn, ligesom de ogsaa der har havt deres Stabel og OplagsHuus paa det gamle Naad-Huus, hvor den Tiid var Bors, og i de
ovkisteVcerelser Packrum forKiobmcend afGronninger Nation, den
ne Beretn'ng grundes nu ikke paa det blotte Navn, i hvilket Fald man
kunde supponere det samme om Kiobenhavn, der ogsaa har en Gronne Gade.' Ney, om de Gronningers gamle Boe-pcrl i Ribe vidner
Matth. Wormius t nogle Vers, som hand har ffreven p. Refenio til
9Ere for i den I68z. udgivne Bog kaldet Nonnulla antiqua jura civitatum
Danite, hvor det heder blank andet:

Sligt vidner Stabelen afGrMmnger opsatt,
Enddog den siden er omvendt og flet forladt.

Saa og noget udforligere D. Peder Terpager in Ripis Cimbricis.pag.673.
Confluxere tamen huc ex peregrinis oris præcipue Gróningenfes,
qvi fedem hic fortunarum fuarum & mercium elegerunt atque mer
catum inftituerunt. Nam qvæ non ita pridem erat Curia, ea olim
eorundem, ut vocant, Burfa, ædes ad quotidianum mercatorum
conventum fplendidiflimæ, in qvarum fuperiori contignatione, ni
hil non venale proftitit. Vicus in hunc usque diem ab ea denomi
natur, Gronner -Gade/ qvafi Gronningers Gade, Grônninggenfium vicus.
Mm som sagt er, da holder jeg mig egentlig og allermeest til de
fra Nederland herhid forflyttede Amagere paa dm
Amager ved
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Kiobenhavn. Dette Navn som klinger noget fremmet, er dog Sens
eget celdgamle Navn, og har Hensigt til dens overflodige Frugter, med
hvilke ey alleene dens Indbyggere, men ogsaa mange fieere forsynes,
ligesom afet Magazin eller Forraads Huus, hvilket idet vidt udstrakte
Celtite Sprog, kaldes Mag. Udi vor Danffe Talemaade sammenfoyes ofte Roe og Mag, det er Fred og Velstand, eller at man lever
magelig, galiice, à fin aifi, fordi man har overflodig nok at leve af.
J. J. Pontani Ord ere herom inchorograpb.Dan.pag.72s. diste! Et hoc
notandum qvoqve, vocabulum hoc, qvod cenfetur, haud aliud qvam
domum ac penuarium denotaiTe, Germanis olim antiqvifïïmis, apud
qvos hodieque Drufomagum, Barbetomagum, Rigomagum, Duromagum, & Magunciaeum, (Uår er dkt at Fontanus har glemt Noviomagum) & apud Italos Magafino, qvod rerum venalium majo
rumque mercium veluti promptuarium fignet.
OtU P. J. Refenii
Gisning an fort in Infiript. Havn. p. 304. nemlig, at çcpcixoç Stomachus,
eftomach, Mage, eller, efter vor Udtale, Mave er af samme Oprin
delse, det overlader jeg til andres Efterforskelse, da det ey saa meget er
Landet selv, som den der fastsatte c olonie eller Plantning afet frem
met Folk, jeg her har at giore med, ffiont Landets Beffrivelse ey heller
gandffeffal forglemmes paa sit Stå

Det forste som jeg ved dette Folkes Forflyttelse maae undersoge,
er deres forrige Boelig eller Fcederneland, saa og deres Forflyttelses
Tiid og Anledning. Hollændere er det almindelige Navn med hvilket
vi kalde dem, sigendes Hollænderne paa Amager, item om deres Bye
Hollcender»Byen, og af deres Lcrrlinger i at omgaaes vel med Melk,
Smor og Ost, har uden Tvivl de Herregaards Forpagtere, som holde
Koer og ey Stude, faaet her til Lands det Navn Hollcendere, item de
res Handel Hollcenderie, som svarer til det tydffe Ord Meyerey. Dog
torde jeg paa den Grund alleene ey forsikre, at vore Amageres Fcedre
vare komne fra den Nederlandffe Provintz Holland, efterdi alle 7. foreenede Nederlandffe Provintzer, hos os i daglig Tale kaldes med det
Navn, per denominationem a potiori. Nogle, som jeg mundtlig
har conluleret i den Materie, meenede ffuldevcere Friser, ja sierdeles
Ost Friser, altsaa halv Tydffe og halv Hollandffe, hvilket man vilde
flutte afdrn Blanding i deres Sprog, da dette nu omstunder er meere
Q 2
Plat-
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Plattydst end Hollandsk. Men ligesom denne Blandings Aarsag siden
stal vises atvcere gandste noget andet og tilfcrldigt/ saa rimer sig deres
Herkomst fra Ost Friisland ingenlunde dermed/ at den Nederlandste
Regentinde åria, ester Svaningii Beretning/ blev bedet at sende dem
herhid/ da hun ey havde over OstFriislomder at befale. Amid Hvitfeld siger in vita Chrifi. II.pag.43, edit, in qvarto, at diste Hollcendere
komme fra Vaterland i Holland/ og at dette er egentlig Holland/ kand
ey tages i Tvivl/ da det Diftrict waterland noksom er bekiendt; nem«
lig saa kaldes det Srykke af Nord,Holland (som ellers ogsaa kaldes
V- st'Friisland) der ligger lige over for Amsterdam/ hiin Side Ae/ og
er omgiven mtd B».ennLmer!and/ Beemster ogAyder See. Dert
ligger de Stcrdcr Edam, Mdnnikedam og Oyrmerent.
Fra dette Nord-Hollandste etter Vcst-Friflste District water«
land, ere da diste Amageres Forfadre komne herdid/ og det i Foraaret
Anno 1516./ allsaa i. Aars Tiid efter Dronning Éiifabeths, Chriftiani
II. Dronnings Ankomst i Dannemark. ©eeHvitfeldi.c. Naar dette
staaer fast/ da seer man/ de fare vild/ som foregive/ at denne Colonie
kulde have verret i Folgestab med Hoystbemeldte Dronning. Saa
>derdet ex. gr. udi Buddei algem. Histor. lexicon in voceAmack:
Als ^.önig Lhristianus IL Anno 1514. (stal verre 1515O sich mit
des Aayftrs Caroli IV. (stal verre V.) Schwester Isirbella (saa
kaldtes hun afnogle) vermählte/ und stlbige viele Niederländer
mit sich brachte/ wurde ihnen diese Insul zu bewohnen gege
ben. Herhos åres Pontam chorograph. Dan. Men naar denne efter«
sces/ heder det pag. 725. ikke/ at Dronningen forte dem med sig/ endstiont hun hialp til at de kom herind. Ordene ere : ed ante feculum &
qvod excurrit, traducía Colonia eft, idque volente ant fairem adjuvante Sorore Caroli V. qvam thori fibi fociam alTumpferat Chriftianus
Secundus. At dette steede efter/ jñ/ som jeg for sagde/ hen ved Aar
og Dag efter det Kongelige Bryllup / beviser deels J. Svaningii dcels
Hvitfelds Ord/ som her fortiene at lceses. Den forste siger in vita chrifiianill. cap. II. §.///,/> ^. saaledes: Poft confectas aurem nuptias re
gias, utlfabellaapud fe haberet præfto utriusque fexus homines, ex
fua gente, apud qvam nata atque educata erar, qva cum converfaretur & ejus opera minifterioque ureretur, donec indigenarum mores
lin-
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lingvamque addifceret, icriptis ad D. Mariam præfidem in Belgico litteris, excolendis hortis, ferendisque diverfi generis radicibus atque
leguminibus culinæfervituris, homines idoneos ex Hollandia evocari
Chriftiernus curavit, qvibus in Amagriam Infulam, Havniæ vicinam,
introductis, villam in ea ad habitandum eis concefllr, in qva pofteritas illorum etiam hodie commoratur» Det andet paaberaabte Vid
nesbyrd/ nemlig Hvitfelds Ord, er endnu merkvardigere for flere Om
stændigheders êkyld, blank andet denne/ at ey alleene Dronningen/
men ogsaa den berygtede Sigbrit, Dûvekes Moder, som ogsaa var fra
Holland, angives saasom disse Hollænderes Patronesse og store Befordrerste hos Kongen. Ordene ere i chriß. il Levnet pag. 43. edit.
4to. ’’Anno 1515. lod hand (nemlig Kongen) forhandle udi Vater"landene udi Holland/ at hid stulde indkoinme nogle Hollander at boe/
"hvilke hand tilsagde stor Frihed/ og paa Foraaret 1516. kom her nogle
"ind/ hvilke hand indgav en Bye paa Amager at boe paa, kaldes Hol"lander Byen, hvortil Dronningen meget hialp/ fordi det Fork sar"deles veed at omgaaes med Ost, Smor, Lea, Redder, Hauver at
"anrette og Vildgaasc-Fang, hvilket var et evigt Gavn for Kiebenhavns
"Bye end paa denne Dag. Kongen blev siden de Hollander saa tilne"get, baade for Dronningens og 8igbrits Skyld, ja fordi det er et na"rigr Folk/ at hand havde varet tilfreds, at alt Riget, alle Kiobstader
"og Landsbyer med dennem havde varet besatt, som de og udi de Dage
"vare fast myndige, thi rkke alleeneste de, men og de Skotter og andre
"fremmede bleve forlanet med Rigens Slotte og Lan paa Genant, og
"mange Stader paa Oer og Landsbyer, findes Hollander, indplantet
"paa den Tiid her i Riget, som siden stedse haver boet her. Da blev og
"Sprov besatt med Hollander, men de siden flytte til Bytte i Falster.
"Helsinger vilde hand flet indgive Hollander, men de Danste, fom
"havde Eyedom og Adkomst, vilde ikke remme, hvorudover hand blev
"den Bye fast unaadig.

Hvormange de ferst hid indkommende Hollandere vare, hvad de
ferste Huusfadre heede, hvad Vey de kom ad, hvad Gods de forte med
sig, hvorledes de ferst bleve borsatte paa et Stad som andre fordern
havde i Eye, og hvorledes de allerferste Privilegiers Ord egentlig lyde,
det er Ting som jeg vei vilde oplyse, mcn kand ey tilfulde, og det af den
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Aarsag, at hos dem eller deres Skoirt, aldeles ikke findes nogen skriftlig
Efterretning celdre end siden midt i forrige Seculo, da deres Bye udi
den SvenffeKrig, scerdeles i Kiobenhavns Beleyring Anno 1659. blev
gandske afbrendt (sie O/m Borricbii Amagria vindicata m deliciis Poetarum
donorum TALp.48i.feq.') og saa got som intet reddet/ ikke engang deres
Privilegiers Original-Documenter, endffiont Summen afderesJndhold noksom sees afde i Kong Chriftiani in. og alle folgende Kongers
Did til dem udgivne Breve/ Confirmation^/ Refolutíoner og deslige,
hvilke jeg deels i Cancelliets Archiv, heels i gode Venners Giemme har
opsporet/ og saa vidt behoves til deres Histories Oplysning / siden
fummariter stal anfore. Her vil jeg forst melde dette/ at efter gamle
Folkes Sandsagn, stal Tallet af de hid indkomne Familier, som nu ere
nogle hundrede/ have vcrret 24. Diste fik afKongen mod saare taalelig
Afgift, og med Frietagelse fra Sicrllandske Bonders da varende Vornede-Ret, ja ogsaa fra visse andre Puneter iden Danffe Lov/ fomdem
ikke anstod/ den paa Amager Lands Sondre Ende liggende Landsbye,
daMaglebye (hvilket i Sicelland siedvanlige Navn betyder store Bye)
nu af dem kaldet Hollcender Bye, med alle dens tilliggende Marker,
saavelsommeddenHe Saltholmen.
Om deres Udspredelse i mindre Colonier paa andre Dansie Oer/
scrrdeles Sprov og Bytoe ved Falster/ melder foranforte Hr. Hvitfelds
Ord saasom om en Ting der ffulde vcere ffeet tillige. Dog, dersom man
paa Grund afforanforte Tradition, vilde holde for, at alle deres Fcrtre
udgiorde ey fleere end 24. Familier, saa synes det at Maglebye SogneMarker vare dem meere end tilstrcrkkelige nok, helst da de dem alleene
bleve indrommede, og det heed til hine forrige Beboere uden Undta
gelse
Veteres migrate Coloni.

Hollænderne beholdt ingen af dem hos sig, ligesom de indtil denne
Dag ikke taale at nogen fremmet bliver en boesiddende LodEyere imel
lem dem/ eller ved Giftermaal blander sig i deres Folkesirr, ey anderle
des end om de havde hine Jsraeliters Love ved Canaans Indtagelse at
efterleve. Som de da af Begyndelsen knap have kundet bestride alt det
Arbejde deres frugtbare og Kisbenhavn nærliggende Jords Dyrkelse

i sirr om Amagerne, etc._ _

127

udkrcevede; faa stutter jeg, det har vel varet en Generation eller langere, fsrend de gave den nye Svarm afsig til Sprov og Bytoe, ja vel z.
til 4. Generationer, forcnd en anden Svcerm indrog den Mark i Hvid
ovre Sogn, paa Kiobenhavns Vester-Side/ som kaldtes Kongens
Amager, eller nye Amager, og er nu Friederichsbergs Bye, hvilken
blev stilt ved sine Marker mod Enden af forrige Seculo, da det Kongeli
ge Slot Friedmchsberg blev anlagt med sin vidtloftige Hauge og Alleer.
Udi bemeldte Friderichsbergs Bye, boe endnu nogle Defcendenter af
Lem, dog blandede med andre Landsens Indbyggere, som i Staden for
Le dem fratagne Jorder, have faaet anden Kongelig Benaadning at
nare sig af, saasom Kroer-hold og deslige. Men hvad sig angaaer den
omtalte aldre Svarm af samme Colonie, vil jeg, saa vidt mneligt, syge
ar oplyse dens Skiebne, forend jeg taler vidre om vore Amagere felv.
Hr. Hvitfelds Ord cre paa bemeldte Sted disse faae : Da blev og Sprov
besatt med Hollander, som siden flyttede ril Bytoe. Den liden Øe
Sprov, eller, som andre strive Sprogoe, ligger midt i det store Belte,
nutveys imellem Korsoer og Nycborg, noksom bekiendt for alle, som
reysedenVey, og ofte om Vinteren maae tage deres Tilflugt derhen.
Denne forrares aarlig og oyer-synlig afden starpstiarende Strom, fom
der falder forbie af Kattegattet ind i Østersoen, og Øen maae endelig
have varet meget stor re den Gang end nu, da ikkuns een reneste Bondegaard der findes. Saadan Landets kiendelige Fermindstclfe har vel
Tide advaret Hollanderne om denFornodenhed at flytte andensteds hen.
Dog for at bl ve, efter deres Principium, et fardeles og ad stllr Folke-sar,
har de ikke flyttet til det faste Land, men atter udbedet jig'et Eyland,
nemlig den liden dog frugtbare Ør Byte, som Hvitfeld kalder den, egent
lig Bytoe under Falsters ostre Slde, nar ved det navnkundige Gl tzoer.

i

Hvad Aar denne nye Migration er steet, findes ikke, men afnogle
troevardige Documents, som Velarvardige og Hoylarde Hr. Johan
Lnrfem8,siu varende Sogne-Prast ril Weggerlose Sogn i Falster, har
havkden Godhed at lade mig mcddå sees at mod Hoylovlige Kong
Chrift. III. Rkgieringö Ende, nemlig Aar 1552- die vifitationis Mariæ,
haver 12. Hollandere af de under Kong Chrift. II. fra Waterland her
indkomne Colonifter, fastet det meeste af Bytoe paa deres Livs Tlid.
De Mands Navne, som fandtes under Faste Brevet vare Hans Reepfla-
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flager, Jacob Cornelißen, Diric Koel, Jep Reerfen, Tonnes Reerfen, Niels Friis, Hans Friis, Peter Reerfen, Herman Oldebrandfen, Adrian Tonifen og Tonnes Hanfen, Aar i6lO. da ingen afdl'sse
variât/ ogFckstet altsaa exfpireret, haver deres BornogBorneBern fasterpaanye, afHendes Kongel. Majest. Sophia, Fridericill.
efterladte Enke Dronning, mod 600. Rixdal. Erleggelse, og Tilbud
herefter at betale, hver Gang en Gaard blev ledig, 30. Rixdal. faa og
at svare aarlig Land-Gilde og anden Afgift efter Landets Sædvane.
De Hollændere, som indgik denne nye Contrat i sidftbemelbte Aar,
kaldtes Diric Mortenfen, Cornelis Lambertfen, Hans Adrianfen, Cor
nelis Friis, Peder Tönnefen, Daniel Tonneien, Diric Cornelißen,
Johan Lambertfen, Hubert Volgerfen og Hubert Tonnefen, Disse
samt deres Bern besadde Bytse indtil Anno 1670, da Hendes Majestat Sophia Amalia, Hoylovlige Kong Friderici HL efterlevende Dron
ning fik Falster med dets Tilhorende, som stt Livgeding, og fandt for
got, efter sin Hoff-àfàis von Bülows Raad og Tilffyndelse, at lade
diste nu temmelig naturaliferede Colonister opsige deres Gaarde, og
flytte efter Behag andensteds hen, hvor de kunde, da Landet ey leengere
ffulde dyrkes, men ligge til Gresgang for tvende smaae Meyerier af
160. Koer. Dette stod saa hen, indtil Hoystbemeldte Hendes Majests.
Dod Anno 1685., da Landet igien tilfaldt HoylovligeKong Chriftiano
v„ og man ved Underfogelfe befandt/ at den nye indforte Huusholdning duede intet, hvorfor den gamle maatte foretages og Bondergaarde af nye opbygges/ efterdi de andre Bonder paa Getzoer/ hvorved
Bytoe henger/ som en Peninful, ellers bleve odelagde med den megen
HoebieringogHoverie, somgiordes til Meyer Gaardene.
Den Gang sogte man de tilforn bortviiste Hollander eller deres
Born, men fandt ikkun '4./ som havde Lyst til at beboe deres Stavn,
nemlig Peter Hollænder, Tygge Hollænder, Jan Albertfen med sin
Ssn, og Claus Adrianfen. Resten afde nye Beboere vare deels Fal
stringer og Lolliker, deels Holsteener, med hvilke Hollændernes Bom
have befvogret sig, saa at nu neppe nogen veed sin Herkomst. Det
samme er ffeet med de, som fsr er meldt, Anno 1670. fra Øm bortvii
ste Hollcenderes Afkom, hvilken vel findes i Falster og Lolland, men
«den nogen viüinÄionafKlcede-Dragt, Sprog, etter Levemaade, da
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dog deres Forfadre, indtil midt i forrige 8eeulo, heri komme nisten
overeens med deres Stallbrodre, Amagerne ved Krobenhavn. Den
kiendeligste Levning af denne Colonie synes at vcere paa HaOloe, et
lidet Eyland ikke langt fra Bytse, og bedre end den, i Henseende til
Jordens Frugtbarhed ; thi her have Venderne langt meere end anden
steds at giere med Reder, Roer, Log og andre Kiokken Urter, som de
med god Fordeel selge til Nyekiebing, for hvilken Bye bemeldte Hast
selee er at ansee i den Henseende, ligesom Amager for Kiebenhavn.
Angaaende denne Colonies Nederlandske Sprog, da har den vel ikke
havt andenGudstieneste end paa Danst, i Sogne-KirkenVeggerlose, og
deres Born snart antaget det Danste. Dog har den derhos tiUige i lang
Tiid brugt indbyrdes det Hollandske og omstiftet det til Plattydst ved
Anledning afdaglig Soefart paa Rostock, hvor de den Gang folte me
get Smor og Ost. En Hollandst eller Plattydst Gravstrift findes ogsaa paa Veggerlose Kirke Gaard huggen i en Steen og lyder saaledes:

Her unter liegen begraven Dirik Janfoon Kool und fin Huusfrove Inger Elbertsdochter, itorven Anno 1606. und 1605.

Aarsagen hvorfor denne Dirik Kool stal, efter velbemeldte Hr.
Joh. Lurferi Beretning, bygget paa gammel Sandsagn, have sortient
dette DEreminde, frem for Resten af stne Landsmand, er, at hand
dem alle til Beste, har indledet et stort Stykke Jord afGltzocrs GreSgang, da det, som man fortæller, var et Vilkaar ved Fcrstet, at BytoeS
Indbyggere stulde bekomme saa meget, somem afdem ien vis foresatt
Tlid, kunde lebe omkring. Dirik Janfoon Kool, som stges at have kun
det lobe i Kap med en Hest, har altsaa havt samme Merite hos fine Na
boer, som den bekiendte Hellig Anders hos Borgerne i Slagelse, da
hand, fi fabula vera, paart 9. Natter gammelt Fol, indreed dem en
stor Byemark, i Kraft af sin Hellighed.
Med denne Efterretning meener jeg da, at have oplyst nogenlun
de hvad tilforner anfort af Hr. A. Hvitfeld, nemlig de Ord: Mange
Stader paa Oer og Landsbyer findes Hollandere indplantede paa den
Tiid her i Riget, som siden stadse haver boet her, da blev og Sprov be
satt med Hollandere, men de siden flytte tit Bytte i Falster.

R
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Nu kommer jeg titbage ti! Amager Land/ og den der, med bedre
Held henplanrede nederkandste Colonie, hvis Herkomst og Ankomst til«
forn er bestreven, faa vidt Efterretningerne vilde tilstrekke, og saa vidt
er det og/ jeg fremdeeles stal sircrbe at oplyse dens Skiebne samt ncervcrrende Tilstand. Dog maae jeg allcrforst luelde noget om Amager
Lands naturlige Bestaffenhed, ligesom Navnet tilforn er undersogt.
Den Ke Amager ligger paa Sicellands ostre Side, og stilles derfra ved
Kalleboe Strand/ sinn gier den beromteHavn der har givet den Konge!.
Restdentz Stad sit Navn. Stranden er her ikkuns et Bysse-Skud bred,
faa at en Deel afKiobenhavn, nemlig Christianshavn, ligger paa Ama
ger. Dette Land er ikkuns lldet i Udstrekmng, nemlig efter de steestes
Ord 6000. Skrit og udi Bredden noget meere end halv saa meget/ eller
fom jeg finder i en andenEfterretning i.og en halvMiil langtog lidt over
en halv Miil bredt. Grunden er overalt gandste siet og jevn uden mind
ste Banker. Skov stal der fordum have varet i Ovcrfiodighed omkring
ved Seekanten paa alle Sider: Men siden Kiebenhavns sidste Beleyring (dad eels de Danste selv i Begyndelsen/ deels Fienden/ som siden
holdte ildeHuus, nedhug og til adstilligBrug anvendte alle storeTrceer)
findes der ingen anden Skov/ end nogle fmaae Lunde her og der med
Fliid plantede og indhegnede for UnderViltets Skyld, nemlig Harer,
som der sindes i urrolig stor Mengde, hvilke Lunde af Jagerne kaldes
Remifer, Mens om end Amager havde meere Skov/ da taalte Ind
byggerne den ikke gierne, efterdi Jordens Frugtbarhed er alt for stor og
langt bedre kand anvendes til Kornavl og allehaande Hauge Urter, eller
andre Vexter, hvortil Amagerne alleene ere hengivne, og derfor holde
saalidet paa Trcrer, atendogsaa de frugtbare, saasom Eble Pcrre Kirfebcer Trcrer og deslige finde lidet Sted hos dem. Deres Brændsel
maae de altsaa hente af Torve-Moser og Skov-Egnene Norden forKiobenhavn og fra Dragee. Ja endogfaa til Gresgang holde de deres
Jord alt for rar, og grcrffe ikkun lidet hos sig selv, men meere paa den
hart hosliggende Oe Saltholm, som dem dertil alleene er indrammet og
ey ployes etter beboes, undtagen af nogle Steenbrekkere, som derfta
bortfore utroelig rnegen Kalk-Steen, at jeg ey stal tale om, det meeste
fom deresKoercröe er Mast og Spoel, hvilken hver Torve-Dag tages
tilbage fra Kiobenhavn ide Vogne,der ellers maatte gaae ledige hiem.
Kornet somvoxer her afalle Slags istorste Overflodighed og staaer tyk
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kere paa Ageren end i noget andet Dansk Land, er dertil meget stort og
Kiernefuldt, saa det altid selges noget dyrere end andet Sicrklandsk
Korn. Imidlertid hvile Agrene aldrig eller ligge til felleds og Over
drift som yaa andre Byemarker, men ere idelig under Ploven, da de
kunde faae Giodning nok i Anledning af Kisbenhavns Naboelav. Dog
det som Amager Grund allermeest og til Bondens storste Fordeel giver
afsig, er deomtalteKiokken Urter, sårdeles allehaandeKaal/ Redder,
Roer, Leg og deslige, hvormed Kisbenhavn ret rigelig, for billigt
Kiob, forst-nes, saa atom ikke disse Amager-Marker vare, maattesaa
Folkerig en Bye endelig have store Forstader paa den anden Side, hvor
vel ogsaa nogle Hauger aarlig anlegges, men dog forflaaer deres Afgrode intet imod den der kommer fra Amager Siden, og importeret
mange IOOO. Rirdaler omAaret, hvilke Penge tillige med de der lofts
afSmor, Ost, Kierne Melk, Suur Melk rc. gisre dette Folk saare
velhavende ja for en god Deel Hovedriige. Meere om Lauders natur
lige Egenskab kand efterftes i Arendt Berntföns Dannemarkes og Nor
ges frugtbare Herllghed, pag. 50. Amager Land, hvis samtlige Ind
byggere regnes til 8oo. Familier, er nu, og har af Arrilds Tiid vcrret
deetti2.Kirke Sogne, deteenekaldetTaarne-Bye, som liggerVester
paa Landet eller narmest mod Christianshavns Port, er ulige stsrre end
det andet, og bestaaer af folgende 9. Landsbyer : Taarnbye, Kastrup,
Mariebolille, Ulerop, Tammerop, Sundbye-Vester, SundbyeOester, Raagaard og Viberop. Dets Indbyggere ere Danske, men
blandede med Hollænderne, saa og brugende samme Klædedragt, dog
meddenForfficrl, at Qvindernes Lintoy er meere blaae, hvorved de
diftingueted. Det andet Sogn, som ligger en Miil fra Porten paa
den Syd-Ost Ende og bestaaer af 2. store Byer, nemlig Hollcenderbye
og Dragse, kaldtes fordum Maglebye, nu Hollcenderbye, af dets Be
boere; thi ikkuns dette Sogn er det, som blev disse Colonifter indrommet, on: hvilke her videre skal tales. Dogvil jeg forst indrykke nogetaf
den berommelige Viti Beringii Beskrivelse over Amager,og det saa me
get Meere, efterdi det er et Utrykt Fragmentum afhans Obfidione Havniæ, hvorafdet med meere blev udeladt, for saadanne Aarsagers Skyld,
som mig ere ubekiendte. Ordene som hid henhore ere eftcrfolgende: infulam hane, non naturæ credas beneficio, fed humana folertia admo
tam urbi, maximis commodis ipfoque loci politu adeo adopportuR 2
nam,
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nam, ut cella Havniæ dici ac horreum mereatur, & nova prorfus Si
cilia, fi ad terræ ubertatem, spatii qvoque accefliflet magnitudo, A
Septentrione projecta eft in Meridiem, fronte tamen nonnihil obverfa
in Ortum, Tenet in longum fena millia paíTuum, plus dimidio in la
titudinem excurrens, haud magno ambitu, fiufum compones. Di
rimitur â continente modico intervallo freti, ubi permeat mare, angufto rapidiflimum alveo, qvem contraxit fublicio ponte Regum defun&orum ultimus, inque proxima area ac planitie, qva ex alto infula
-ad urbem inflectitur, potuit urbem, incinxitque vallo, qvam ex tuo
nomine Portum Chriftiani nuncupavit, novam nuper Havniam, nunc
veteris appendiculam. Reliqvis infulæ spatiis nulla tellus eft feracior,
ubique culta agrorum conipicies & ex omni gleba proventum. Ar
vum omne ad fementem qvotannis profcinditur. Reliqvum omne
qvicqvidnon occupant fata & aratro qvæfitæ fruges, luxuriat herba
non pecorum minus pastu opportuna, qvam sativa & esculenta.
Hinc legumina ubique & qvicqvid ex fatis terra in filiqvis nascitur,
tum ex oleraceis, qvos ex terra non ocyus ioli ubertas & genius, qvam
habitantium labor elicit, rigente adhuc hyeme, anteqvam ver primum
* fatorum feminibus inferat animam, fimi madore ac incubatu tepefa
cientium agros, &velut cum rerum natura de principatu induftriæ&
fertilitatis contendentium. Nec fegnius scrutantur piscium mare &
ftagnantia freti. Fufcina imprimis figunt angvillas, aut ratibus edu
cunt radici novas cupedias, à ad diflitos procul populos mitti solitas,
etiam (qvihis illecebris maxime delectantur) Britannos, degentes
in medio mari, in ipsa pifcium fede, unde circa omne littus prospe
ctant otiose aliorum folertiam, &fic tamen vario aqvatilium genere
locupletant orbem, omnium aliqvando indigentes & omnium sem
per domini.

Dette saa frugtbare og for Kiobenhavn scerdeles vel fituerede Eyland var det da, four Kong Chriftian den Anden fandt for got at indromme en Deel af, nemlig Maglebye-Sogn, til de fra Vaterland i Holland
hid hentede Colonifter. Paa hvilke Vilkaar dette Bytte egentlig er
ffeet, ffulde nu best sees afderes forste Privilegii Ord, dersom disse vare
at finde. Men da de, som for er meldt, bleve brcrndte tillige med heele
Hånder Byen i den Svenffe Kriig, Annoi659-/ saa maae man behielpe
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hielpe sig med de Summarise Jgientagelser der findes i de felgende
Kongers Confirmationer, Refcriptcr og deslige Breve, udi det Konge
lige Cancellie-Archiv, som temmelig oplyser dette Folkes Vilkaar Tud
efter anden.
Det allereeldste Brev jeg har kundet finde, dateret Dom. Lætare
1541. handler om Amager Lands Indbyggere i Almindelighed, og har
noget som bestyrker den Talemaade Hvitfeld bruger om dem paa ost anforte Sted, nemlig, at de vare fast myndige i de Dage. Brevets Ex
tract er denne, at Indbyggerne paa Amager ikke ffulde deeles, eller
Platzes, eller i nogen Maade trenges til at bygge, eller fcrste nogen
Gaard andenstceds, uden paa Amager, og ey ÑB. af Hollænderne
trcknges eller fcrstes derfra. De ffulde ey heller besvceres med lange Egteratgiore uden Landet, menarbeyde til Kiobenhavns Slot og paa Amager-Gaard, ester gammel ^crdvane. De ffulde ubehindrede bruge
deres Handel og Naring paa Saltholmen. Dog ffulde de ingen frem
mede Folkes Fcee forlove at fore did paa Landet. Dersom Hollænderne
paa Saltholmen boende (den Gang, nu ikke) ere ey tilfreds at samme
Amagere endda bruge deres Handel der paa Landet, da ffulde Hollcrnderne have frie Forlov at drage der afLandet, men de derimod vcrre for
pligtede at give til forncrvnte Kiobenhavns Slot saadan Rettighed og
anden Afgift, som samme Hollændere nu give, som belober til z. Ton
der Smor. Herafseer man, at de crldre Amagere i det Danffe Sogn
Tornebye har klaget over disse deres Naboer og nye Giester.

Det andet Brev angaaer Hollænderne alleene, og er givet dem til
Beste af samme Hoylovlige Kong Chriftiano in. Aar 1547. die Margr.
Virginis. Saaledes, at Hollænderne stedse ffulde beboe Store Maglebye paa Amager med dens tilhorende Grunde, og give deraf aarlig til
Kronen 300. Mark Danffe Penge, saa og forsyne Kongens Kiokken
paa Kiobenhavns Slot med alle de Redder og Log, som behovedes til
Udspiisning ; derhos tilholdes de at fore et got Christeligt Levnet og Re
giment iblant dem selv, ey tilstadende eller dolgende nogen fom forer
Vildfarelse imod den hellige og reene Evangeliffe Lcrrdom. De ffulde
vcere Lehns Manden paa Kiobenhavns Slot hörige og lydige, naar
Hand dem tilsiger. De maae bruge det Land Saltholmen ligesom anR 3
dre
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dre Kongelige Undersaattcr paa Amager/ og derafsvare en Deel af den
aarlige Udgift til Kongen.
Ao. 1569. den 6. Febr. fik de Friderici il. Brev, at ingen maae
hindre Hollænderne i Maglebye at bruge det Aale^Fifferie/ som deres
Forfcedre havde opfundet og i Stand sat, hvoraf de give aarlig 6. Ten
der saltet Aal til Kiobenhavns Slot.
Ao. 1573. den 20. Aug. Samme Konges Brev/ som indeholder
Chrift. in. ovenanførte Brev af 1547. med
det Tillcrg/ at de af Slots Fogeden ey ffulde tilñges at giere meere Egt
og Arbeyd/ end hidindtil scrdvanligt havde vceret.

enBekrceftelse paa Kong

Ao. 1574. den ii. Junii. Samme Konges Brev/ at efterdi MaglebyesJndvaanere formeeres og ey alle findeSted eller Ncrring i Byen/
da maatte efter Ansegning/ deres unge Folk ftrste Gaarde eller nedsatte
og ncere sig i de andre Byer blant Danffe Folk paa Amager/ og der nyde
famme Ret og Skie! som de.

Ao. 1575. den ii. Junii. Samme Konges Bekrceftelse paa/ at
Maglebyes Jndvaanere maae nyde og bruge det af deres Forfcedre for
40. Aar siden (altsaa Anno 1535.) opfundne og indrettede Aale-Fifferie baade under Sicrlland og Amager, foruden nogen Forkrcrnkelfe.
Til at soge denne Kongelige Confirmation tages Anledning af Wallöe
Eyere, fom ey vilde tillade dem at fiffe paa sin Forsirand/ men afKongen blev anmodet derom med vcnlrge Ord.
Ao. 1579. den 14. April. Samme Konges Brev tit lo.Mcend af
Maglebye, som havde fcestet Cronens Ladegaard, liggende ved Tornebye, mod7OO. gamle Daleres Faste Penge, og ios. Daler aarlig Af
gift. Na'ar den sidste afde 10. Mcend var dod, ffulde Fcestet fornyes,
om de vilde beholde det.

Ao. 1584. den 18. Aug. Samme Konges Brev, at efterdi Hollcenderne i Maglebye klagede, man udffrev alt formeget af deres Mandffab til at tiene paa Kongens Flode, faa ffulde de anscettes til 30. Mand
gode Matroser og ey flere at udgiore.

Ao.
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Ao. 1596. ben 4« Octobr. Kong Chnftiam iV.Beffiermelfe Brev
for Hollænderne pa Amager og fuld Bekrcrstelse paa alle de Privile
gier dennem tilforn vare givne.
Ao. 1615. den io.Zulii. Samme Konges Brev omat Schulteis
og Schepens med samtlige Indbyggere i store Maglebye paa Amager
hos Kongel. Majest. havde forestillet/ hvorledes deres Forfcrdre havde
fra Nederlandene med sig fort nogle visse Forordninger og Statuter/
og de famme hidindtil efter Lcylrghed brugt: Men nu fremdeeles be
sindede/ ak famme vel der udi Nederlandene/ men ey lcrngere her hos
dem paa Amager ere tienligk/ baade fordi de ere noget morke/ oa vanffelige at forftaae/ saa og for andre Aarsagers Skyld. Fremdeeles/ da
det dog ogsaa ffulde falde dem vanffeligt/ at udfore deres Sager for
Sicrllands Lands-Ting/ og efter Sicrllandff Lov / i hvilken de ingen
Kundffab have/ faa bede de/ at Kongen vilde afffaffe bemeldte Statu
rer/ mm derimod anvist dem fom Rettefnoer den Jydffe Lov Bog oa
Recessen/ item tillade/ at de for deres Schulteis og Schepens, maatte
afgiore deres Sager uden Appellation til Lands Tinget/ hvorimod der
maatte appelleres forst til Amptmanden paa Kisbenhavns Slot/ og
siden til Rigens Raad. Endnu begicrrede de den Frihed at maatte give
deres Born et Stykke Jord til Medgift. Item, at ingen Fremmed
maatte komme og kiobe Jord eller Eyendomme iblant dem, men hvem
som vilde feige/ ffulde felge alleene til dem og deres Familier. Item/
at de maatte selge deres Aal og Korn hvorhen de vilde/ uden at falholde
det forst i Kiobenhavn. Alle disse begierede Poster bleve dem afKonael.
Naadetilstaaede og bekrcrftede.

Ao. 1624. den 19. April. Samme Konges Brev/ at Maglebyes
Zndvaanere have faaet i Forpagtning paa uvisse Aar/ Cronens Ladegaard hos dem beliggende/ mod 200. Rixd. Specie, hver Jule-Aften
aterlegge. Jorden eyatudmavre og 3. Pund Korn foruden Tienden
at afgive til den tydffe Prest hos dem/ saa og continue« den Afgift af
3 Pund Korn, som den Danffe Prest hidindtil havde faaet af samme
Lade-Gaard.

Ao.1648.dm15. Decembr. Kong ^àiciui. Brev,. ved hvil
ket alle Privilegier, som tilforn af Hoylovlige Konger ere givne Hollam-
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trenderne iMaglebye paa Amager igientages og bekrreftes uden Und
tagelse.
Ao. 1655. den 26. Sept. Samme Konges Brev t at endstiont
Kongel. Majeft. kort tilforn havde privilegeret Jonas Heinemars/ Tol
der i Oresund, alleene at maatte udfore her afRiget til fremmede Strrdec levende Aal/ saa stulde dog dette Privilegium ikke ophcrve den crldre
Frihed, som Amagerne havde til at benytte sig af deres AaleFisterie,
og at forfere Aalen hvorhen de vilde.
Ao. 1667. den 2O. Aug. Samme Konges Brev af det Indhold/
at, siven Regierings Formen i disse Lande var forandret/ vilde Kongel.
Majest. dog have Amagernes Privilegier confirmerez/ saa vidt sam
me ey fandtes stridige mod den Kongel. Souveraineté, Dernrrst tilla
des at herefter maae stiftes og deeles iblant dem efter deres gamle Vedtcrgt/ som bestaaer i efterfolgende Punåer: 1.) At naar Fader eller
Moder doer/ da stal der stiftes og Bornene fettes Formynder/ men
dennesamme staleyvcerebefoyettilatkrceve af den tilbage levende Fa
der eller Moder/den tilfaldne Arv paa Bornenes Vegne, med mindre
man faae at Godset blev forodet. 2) Ar Broder og Syster stal gaae i
lige Arv og Deel med hverandre/ og Systeren ikke noyes med det halve/
saasom Danst Ret ellers forer med sig. 3) At naar et Barn/ efter en
dod Fader etter Moder/ har faaet Arv ved Skifte/ og Barnet derpaa
doer/ da arver den efterlevende Fader eller Moder ey all Barnets Deel/
mens en Deel lige ved een afdet dode Barns Sydstende. 4) At naar
et Barn doer/ som er uden Broder eller Syster/ og dets Forcrldre haver
allerede arvet/ da arver Farbroder eller Farsyster paa den eene Side/ og
Morbroder eller Morsyster paa den aneen Side/ og Godset imeUem
dem stiftes iligeDeele.

,
Ao. 1670. den 4. Aug. Kong chriít. V. Bekræftelse paa bemeldte
hans Hr. Faders Brev.
Ao. 1672. den 6. Nov. Samme Konaes Brev om/ at meenige
Indbyggere i Maglebye, som selv paa egen Bekostning og uden andreHielp/ har bygget deres Kirke og den ved lige holdet/ maae fremdeles
lrgesom hidindtil/ beholde dens aarligeIndkomst og forrige Aaringers
Be-
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Beholdning, svarende til Kirkens/ Prceste-Gaardens ogDegne-Boe«
ligens Vedligeholdelse/ item til Prcrstens Undsætning i hans Skatter.

Ao. 1674. den i6. Sept. Samme Konges Brev af Indhold/ at
efter StiftAmptmand Korbitzes Forestilling/ blev Drageerne afflagen den giorte Begicering om at maatte separere sig fra Maglebye Kirke
(uden Tvivl for Sprogets Skyld) og gaae til Tornebye Kirke. Item
ai( tinten Separation i Skatte-Register, Fogedens Embede/ eller des«
lige blev afflagen/ og Drageerne tilholdte tit blive i Communion med
hine.
A0.168Z. Samme Konges Brev at udtage afheele AmageEand
ey mere end 40. Matroser.
Ao. 1692. den 28. Junii. Samme Konges Brev med Tilladelse
nt Maglebyes Indbyggere med egne Skibe maae lade udfore tilHolsteen eller andre tydste Lande/ deres Heste/ som ere over 10. a 12. Aar
gamle. Item et andet Brev af samme Aar og Dag af Indhold/ at
Schulteis)an lsbranäsen befvcrrede sig/ der fandtes i Maglebye nogle
gienstridige/ fom ved Skifte og Deelmg ikke vilde tilstå tit en Syster
gik lige i Arv med en Broder/ endstient denne Vedtægt afKongel. Majest, var eonñrmeret/ hvorfor denne kunå i Scrrdeleshed paa nye blev
confirment og anbefalet tit efterleve.
Ao. 1694. den i7.Iulii. SammeKongesBrev ont/ at Maglebyes
Jndvaanere havde klaget over Drageerne i disse 4. Puncter : 1) Ved
Giftermaal og Bornenes Medgifter/ vare mange Stykker Jord komne
fra Maglebye til Dragee. 2) Ligeledes steede derved Arv/ at Drag
eerne stedte Maglebyerne tif deres Stole-Stader i Kirken/ hvilken
dog afdem er opbygt. 3) Tilegnede sig Drageerne ved Ligbegcengelstr/ samme Frihed som de/ til Jord og Klokker. 4) Skulde Drageer
ne som tiltage/ vcere sindede tit stille sig flet fra Holländer Meenighèden.
Herpaa haver Kongel. Majest. allernaadigst resolveret saa/ som folger:
ad artie. I. All den Jord/ fom er kommen fra Maglebye til Dragee/
stalfalde tilbage/ naar den Eyermand/ som nu har den/ er bed/ og.det
for en vis fastsatt Priis. Hvem som i Fremtiden vil selge Jord, stal
selge den til Byens Indvaanere og ingen anden. Ad artic. 2. StoleStaderne falde ligeledes efter Eyermandens Dod/ til Kirken, og stulde

S
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Drageerne herefter leye sig Stole-Stader/ som kunde anvises. Ad
artic. 3, Jord og Klokker ffulde betales. Ad artic. 4. Drageerne
maae ikke adffillesig fra Maglebye i nogen almindelig Sag, og ey undrage sig felles Vedtcrgter, eller falles Opsyn afSchulteis/ hvilken alkid
forestaacr Dragee, men der maae holde en Under-Foged, som alting i
hans Navn uden Ophold kand udrette.

Ao. 1720. den 14. Decembr. Kong Fnderici IV. Bekræftelse paa
hans Hr. Faders Privilegier givne Maglebye Indbyggere.
Ao.17o4.den16.Maji. Samme Privilegiers Bekrceftelse igientagen, afhvad Anledning veed jeg ikke.

Ao. 1726. den 8. Martii fik Hollcenderne i Maglebye, efter Cor
nelis Cornelifien Schout, Jacob Raegaar og Willum Tonnes deres
Begiering, en Kongel. Confirmation paa enVedtagt, giort Anno 1663.
denz.Decembr. imellem deres Bye og Indbyggerne paa Dragee, og
da samme Vedtagt er skreven i deres eget af Hollandff, Plattydff og
Dansk sammenblandede Sprog, saa vil jeg, fpeciminis gratia, her ind
rykke det Infiniment, fra Ord til Ord :
Anno 1663. Donnertages dend 3. Decembr. dat Recht geholden
van Schultes Didrich Cornelefen und de gemene Schepens namentlig
Jacob Claufen und Didrich Weibrandfen. De fölwen Dages heft
Schultes Didrich Cornelefen alle Indvaaners op Dragoer vor et Rath
ftevnen laten, unde wegen de vorige Contradi fo ere Vorfahren mit
unie Vorælders heben gemacht unde ingegangen, eftefi dorbi wollen
bliwen, hier na als fi toforn hebben gedan, welche C ontradi in det
vergangne Krigs-Waefen undeFürs-Noth is to nichte geworden, To
welcher Citation vorichrevne Dragoers Lüde alle famtlich vor it Rath
find gemötet, und hebben dar to geantwortet, dat fe bi ere vorige
Contradi woken bliwen, herna als fe toforne gedan herten, welcher
Indhaldt alfo lütter. (1) Vor her erfte, wat fe den Præfter fchöllen
gewen vor fin Denft, dat he fe underricht inde Kirche. (2) Dat fe
ne mand van unfe gemeende ut er Kircheftule folien drengen. (3) Dat
fe vor ein olde dode fchöllen gewen, der hier in etKirchhofl begraben
wird, 8» ß. und vor ein Kind 4. ß. (4) Dat fe nemand van unfe Ce
rneen-
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meende fchölen uddrengen, even dar ein Schip an de Grond komt,
unde nemand van uniere fchôlen de Dragöer Lüde uddrengen. ($)
Dat fe belowet hebben, vor jeder paar Perde dat fe hier op de Weide
hebben, to gewen 2. Rixdal. (6) Und ein Kühe ein Slechdaler. (7)
Vor ein Færken 4. fi. unde er Færkens to ringen, nach de Königs Man
dat, als behörig ift. (g) Dat alle de jenige fo up Dragöe wohnhaft
find, unde Perde unde Wagenshebben, fchölen toBrig-Geld gewen
jærligjedermand 4.$. und de dar Perde und Wagens hebben fchölen
gewen gelich mitüns hier in Dörp. (9) Dat fe de Bosmand fchölen
lehnen wen der Udfkrift falt, gclich alíe ere Vorfahren gedan hebben.
(io) Wen der Königs-Schatt upkomt, oder Reuter-Schatt, fo nu upkomt in de Stede vor de Königs Schatt, dat fe vor 4. Höfte fchölen ge
wen, gelichals ere Vorfahren alle Tidt hebben gedan. (11) Dat fe
den Schout fchölen anfpreken um Vorlofwanneer dat fe kley efte fade
van unfe Wide nödig hebben. Dat dit in der Wahrheit ende unwiderröplikvan uns ende unfe Nachkömlinge fchal geholden werden,
wo bowen vermeldt, hebben wi nachgefchribenen Mons Nielfen,
Chriften Nielfen, Thomas Mathiefen, Piter Hendrichfen, Palm Hendrichfen, Peter Asmusfen, Joen Svendfen undSöeren Paulfen up de
gemene Dragöer Manne wegen, dat met unfe egen Hande efte Boemerke bekräftiget unde undergefchrewen up Amack im Hollænderdorpe, gefchrewen Jar und Dag wo bowen vermeldt.

Ao. 172F. Len 15. Febr.begierteog finge Maglebyes Indbyggere
Kongelig allernaadigst Bekrcrftelse paa en Vedtcegt giort til almindelig
Bedste, hvoraf den Summariffe Indhold er : (1) De siden Pestens
Did ode stagende Gaarde eller Pladser ffulde udvises dem, som vilde
bygge, og taxeres ved fire Mcrnd/ men bruges Pladserne imidlertid til
Sanger/ da ffal af hver fire Fag Huus- Rum, betales til Byen fire
îark Danff. (2) At Forbrodre og Morbrodre eller deres Born arve
efter den, som ingen ncermere Arving haver. NB. Denne Punå syn . s
meget oversiodig i et Privilegio. (3) At myndige Samfrender maae
stifte Arv imellem sig selv / alleene at Schulteis og Schepens faaer
deres Lon efter Scedvane. (4) At de Myndlinge/ som have taget Ska
de paaderes Capital, formedelst Pengenes Keduåion, ey kunde krcrve
det afFormynderne/ naar disse har udbodet Pengene paa Kirke Stevne,
S 2og
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og om de ey ere udsatte/ have ladet dem forftgle med Schultes Signete.
(5) Den Formynder, som forsommer at fette Pengene ud, naarLeylighed gives/ stal selv svare Rente afdem, og afhans Stervboe stal man
forlods udtage Borne-Penge. (6) Kirkens, Byens, Mollens og de
Fattiges Penge-Forliis ved seeneste Reduétion, beregnes enhver Cafla
efterlotn lidet eller meget afden reducerede Mynt deri findes. (7) Den
som flytter fra Hollcenderbyen, taber sin Ret til Stole Stade i Kirken/
og om det ved Arv tilfalder nogen uden Byes boende, da beregnes det
dog Kirken til Jndtcrgt. (8) Haandverks Folk, somboeiHånderbyen har ingen Tilladelse ar kiobe Stole-Stader i den gamle Kirke, ey
heller nogen asByens Jorder/ Enge/eller Hauger; men hvad dem ar
velig tilfalder, maae de beholde saa lcenge de boe i Hollcender-Byen/ og
svare Skakt. (9) Ey heller har Haandverks-Folk eller Enker Forlov/
at selge nogen Slags Drik der i Byen/ under to Rixdalers Straf forste
Gang og siden dobbelt. (10) Hver Mand stal efterleve det/ som
Schulteis og Schepens beflutte. Men har nogen noget derimod/ da
kand hand klage for Amptmanden.
Ao. 1731. den LZ.Decembr. Vores nu regierende allernaadigste
Konges cionñrmán og Gientagelseafoven anfortehanS Hr. Faders
Brev de dato den i6. May 1704.
Til Oplysning om det, som i en Deel af de anforte Breve meldes
om Indbyggerne paa Dragee og deres Tvistigheder med Maglebyes
Indbyggere/ maae her gives nogen Efterretning om bemeldte Dragee.
Denne Bye/ som ligger paa Landets yderste Pyndt mod OsterSsen
og er eitDependentz af Maglebye, haver i Begyndelsen ikkun havt 2.
Gaarde og nogle faae Fister-Huuse. Men nu er den at ansee som en
temmelig god Flek, eller liden Kiobstced, bestaaende af meere end i5o.
Familier og temmelig god Bygning/ stiont Huusene for Grundens
Kostbarheds Skyld/ ligge saa tcrt paa hverandre, at om en Ildebrand
paakom, knap et eeneste stood til at redde. Indbyggerne ere deels Danste, deels Hollcendere/ og deres Ncrring beftaaer i Ssefart med store og
smaae Skibe/ afhvilke de altid har i det mindste lOO.Stykkertil Tieneste
for Kisbenhavns eller andre Stceders Kisbmcrnd. Andre ncrre sig med
Fjsterie og atter andre med at lotse og ledsage fremmede Nationers Ski
be tgiennem Sundet ind i MeEeen etter Kattegat. De have hos sig
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en liden Navigations-<SfoIf/ og ove deres Ungdom i Styrmands Konsten, forftaae ogsaa til deels bande Engelff og Hollandff.

Nu kommer jeg til den Pun& om dette Folkes Sceder og andre Singularitetcr/ sññsom deres Sprog/ Lov/ Klædedragt/ Levemaade og
deslige. Sproget angaaende, da har deres Forfcedre tatet reen Hol«
landff/ og deri holdet deres Gudstienefte og Rettergang/ men ved Ti
dens Lcengde er det bleven en Miffmaff af Hollandff/ Plattydff og
Danff/ saa at ingen Hollcrnder nu forstaaer dem tilfulde/ hvilket sees
saavelafderes Anno 1715. udgivne Psalme Bog og Catechismo/ som
afden tilforn anforte Vedtcegr i deres nu brugelige blandede Maal. Af
LenAarsag har de ondt ved at faae en Prceft/ som de kunde forftaae i
Begyndelsen og indtil hand lcrrer deres idiotismum. Dette har be
vceget Deres Kongelige MajeftcetAnno 1735. at scrtte dem tvende Prcrfterforeen/ nemlig een Plattydff for at vedligeholde efter Begicrring
deres eget Maal/ i hvilket de scrtte en Slags Herlighed og ansee det som
rn For Mum af deres Privilegier; men derhos en Danff/ som den
storfte Hob baade i Hollcrnder Byen og paa Dragee/ der meeft bestaaer
afDanffk/ best kand forftaae og opbygges ved.
Deres øvrighed/ Lov og Rettergang angaaende/ da domtes de
res Sager fordum efter Nederlandffe Love og Vedtcrgter/ indtil de/
som for er meldt/ selv udbade ftg af Kong chrift. IV. den Jydffe Lov
og Recefltn pro norma, hvorfore de og nu ftaae under vores alminde
lige Lands Lov/ alleenefte med den Undtagelse/ at Arve Gods deelcs
anderledes/ nemlig saasom findes tilforn anfort i End. 111. Brev af 20.
Auguft. Anno 1667. Deres saa kaldte Schulteis/ som Amtmanden
fætter med fine 4. tilforordnede Schepcns eller Bisiddere/ dommer
alle Sager in prima inftantia. Fra ham gaae de tit Amtmandens/ og
omsider til hoyefte Rettes Paakiendelse. Bemeldte Schulteis/ som i
Byen Dragoe holder sin Underfoged/ haver temmelig Anseelse/ og
hans Befalninger eller Anstalter til god Orden og Skik/ have vim legis,
saa at Amtmanden ogsaa grunder sin Dom derpau/ og de maae i visse
Tilfcelde efterleves endogsaa af Tornebyes Jndvaanere.
Ex. gr.
Schulteis har for mange Aar siden giort det til en ubrydelig Lov/ at
S 3
naar
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naar de kiere til Torvs, da maae ingen, af hvad Bye hand end er,
kiere den anden forbi, enten i eller uden for Kisbenhavn, men enhver
stal, ligesom hand kommer, blive i Linien, undtagen Schulteis eller
Schonten selv, som har den Frihed at kunde kiere dem alle forbi. Den
ne Øvrigheds-Mand svarer til deres Skat og betaler den i en samlet
Summa. Deres Amts-Segl, som i Stevnemaal, Domme og des
lige Tilfcrlde bruges, er Billedet afen Amager in corpore med et Beg
gere i Haanden, og en Kurv med Urter paa Armen, hvilket efter Sand
sagn foregives at vcere dem bestikket ved den Leylighed, at Sal. OberKammer-Iunker von Knut, som den Tids Amtmand, gav en Ordre,
hvilken Schulteis tog i Tvivl, og derfor ey efterlevede, saasom hand
kiendte Amtmandens Haand og Seigl, hvorover de fik et bestandigt
Amts Seigl, som de maatte kiendes ved.

ey

Deres Klcededragt sees her daglig paa alle Gader, dog vil jeg be
stride den for deres Skyld, som ey have seet den. Mandfolkene ftudse
deres Haar af, saa det ikke naaer lamgere end til Skiorte Kraven, som
er sårdeles rynket, med en smal Som, og ftaaer lidet ud fra Halsen.
Fligene paa deres Hatte opfteftes ey, men henge flade og krummes lidet
ad. Deres Stads-Huer ere runde og temmelig ftore, beftaaende
blaae Ulden flosset Garn, saa tunge at de veye vel io. Pund, disse
Huer stulde de, ester gammel Tradition, fordum have brugt som
Skiolde og taget dem iden venstre Haand, naar de duellerede paa de
res Viis, nemlig med lange Knive. De bruge hverken Kiortel eller
Kamisol, men have gemeenlig 2. etter 3. korte Troyer paa, af hvilke
den yderfte ikke naaer lcengere end til Buxer-Linningen, og ftaaer ud
med en ftiv Kant fra Livet, gemeenlig af blaae Klcede. Deres Buxer
ere vide og rynkede efter Soe-Mands Viis, og naar Amageren er i sin
fulde Prydelst, har hand i det mindste 5. Par Buxer paa, join gror
hans Under-Deel meget breed og anseelig. Deres daglige Stromper
ere gemeenlig hvide; men naar de ere i deres rette Prydelse, have de
sorteblaae Klcedestromper, oa rode Charlagens Undertroyer. Deres
Skoe have spidse Hcrle, og Over-Lederet ikke hefter videre til UnderLederet, end saa vidt det gaaer noget over Tcrerne; derncest er en
smalStremmel over Foden og Vristen, hvor den med Bagftykkerne
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sankes og cy spendes, men bindes med Baand, i hvis Ender henge
smaae Duffe.
Qvindfolkes Dragt er denne : De Ugiftedeigaae med blot Hoved
og fletted Haar udi Soiennitættr, og undertiden, naar de komme til
Kisbenhavn, ellers ligesom Konerne, nemlig med en hvid rynket Hat.
Paa Livet bcrre de korte Troyer med smalle Ermer, aemeenlig med
smaae Opflag. Skiorterne, soin ere enten af sort glindsende Lcrrret,
eller blaaeKlcrde, heftes over Troperne, men gaae ikke lcengere end til
lidet under det Tykke paa Beenene. Naar de ere i fuld Prydelse, ffulde
dehave 8- a 9. Skiorter paa, tilligemed en Pels af hvid Skind, meget
konstig syet og bestukken. De bcrre gemeenlig sorte Stromper, og Skoe
ncesten ligesom Mcrndenes. Deres Hals Torklcrder eller Kraver have
smaae Duffe og Knuder i Enderne. Paa Hovedet bcrrer de aldrende
Koner en sort Carduans Hue med Forvark om.
Udi bemeldte deres Klcrder, saavelsom i Omgang med all deres Arbeyde, ere Amagerne scerdceles reenlige frem for andre Bonder-Folk,
og lade deri intet falde afderes Fcedernelands Brug, anseet, at de endog
så« til Overflodighed toe, ffylle, og ffrabe deres Kar og andet Huusgeraad, hvorved deres Melk og Smsr, som tillige med Hauge-Urterne,
2. gange om Uger: offentlig fallholdes i alle Kiobenhavns Gader, scrrdeles paadet efter dem kaldte Amager-Torv, vinderen scrrdeles Priis, og
haver stor Reenligheds Credit.

Slet saa reenligt synes det ey at kunde gaae til med den Mad, de
daglig selv cede, eller i det mindste synes det, at Smagen maatte vcrre
underlig for en uvant, nemlig nesten all den Mad de cede Ugen igiennem,
kaage de om Sondagen tilsammen i een eeneste stor Kiedel, og opvarme
daglig derafnoget efter Fornodenhed. I Kiedelen legges efterfolgende
ulige Species : I. Saltet Kiod og Fleff. 2. Gron-Kaal i en Garn-Pose
eller et Net. z. Hvid Kaal i et andet Net. 4 Etter i en stor Krukke. ?•
Grod i en Pose. 6. Gule Rodder, Roer rc. Danske Folk, som tiene hos
dem og antage deres Dragt, venne sig snart dertil, efterdi de give god
Lon. De leve alle tarvelig, gifte ikke deres Born uden for deres Stand,
og sanke aemeenlig stor Rigdom. Leyermaal horer man hart ad aldrig
at begaaes imellem dem. Paa deres Brylluper og andre Samqvem
leve
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leve de tarvelig/ scrtte ingen åre i at kunde drikke/ og Drukkenssab har
altid vcrret foragtelig iblant dem. Derover opnaae de gemeenlig en me
get hoy Alder/ og paa Slagsmaal findes gandssefaae Exempler/ med
mindre det kand vcrre imellem deres Tiencste Folk. I deres Ord og
Adfcrrd lade de see en Slags
endogfaa naar de tale med for
nemmere Folk.
Dog gaaer deres LErbarhed ey faa vidt, at de jo have adssillige Lege
og Dantze imellem fig/ samt egne Spillemand. AfDantzene er sårde
les een som stal vise en Ovelse i stor Behcendighed/ nemlig/ da de paa en
liden Dynge Sand/sattcr ethvalvt Beggere, og paa Beggeret et Eeg.
J detde dantze der omkring/ give de et saa behändigt Stod med Foden
til Beggeret/ at dette flyver bort og Egget ubessadet bliver liggende paa
Sandet. Den Dantzende bliver ved/ og kommer Egget saa nar at hand
meget lemfaldig fatter det imellem begge Fodder/ flytter det adssillige
Gange/ og endelig opleder under bestandig Dantzm fit Beggere/ fom
hand atter med Fodderne i en hoppende Dantz hvalver over . Egget og
omsider fremviser dette ubessadt. Deres offentlige Leege/ som indtil
vore Tider har vedvaret/vare focft om Fastelavns Tider at indelukke en
levende Katt i en Tonde/ naar denne var ophangt ved et Reeb 6. a 8.
Alen fraIorden imellem tvende Stotter. Der igiennem reed een Ama
ger efter den anden/ og med lange Stager/ saafom temmelige Spyd/ ga
ve hver et valdigt Stod til Tonden/ indtil faa lange Bunden gik ud/ og
den beangstede Arrestant flap afsitFangsel, efter lang Skrig og Klage,
da dens Forlofere blev et Aars Katte Konge/ og af sine Medbrodre hol
det Skattfti. Deres Tieneste Folk var det ikke tilladt at ride med dem,
deres voxne Sonner rede hos Faderen naar hand var bleven gammel.
Samme Tud havde de en anden Slags Leeg, som bestod i at ophange li
geledes imellem tvende Stager/ en levendeGaas vedFodderne/ og at be
stryge Halsen med gron Sebe/ fanden blev gandsse glat. Siden rede de
igiennem/og grebe den saa tenge om Halsen, at denne omsider fulgte
med/ og den Rytter/ fom beholdtGaase-Halsen i Haanden, blev det Aars
Gaase Konge. Slige Daarligheder holdtes fordum/ pro more & guftu
leeuii, meget lolenmter/ og i mange endogfaa fornemme og hoye Til
skueres Ncervcerelse. Nu synes det de gode Amagere indsee den Synd,
der er i at underkaste Creaturet den Piinagtige Forfirngeligheds Tieneste, uden nogenNytte etterFornodenhed, saa de siden Ao. 17ZZ. har und
holdt
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holdtsig derfra, da deres Sogne-Prast Mag. MatthiasHvüd, veden sier
deles Pradiken overtalede dem til at lade det fare.
Om disse deres Lege fføctW. Beringius i det tilforn anferte fagmemo Obfid. Havn.anecdoto. Nullæ huic genti perpotationes, nullum in
contuberniis fritillum, nifiqvod ament qvædam ignota gentibus, ru
ralis otii obleélamenta, ad eqveftres ludos accedente qvam proxime
imagine : decurrunt enim in ftadio, fed ad feles & anferes, ne de indole
dubites, aut míticos ignores. Et vero has feftivitates vix permittunt
fibi, nifi in remiflionibus Bacchanalium, cum lafcivire univerfo propemodum orbi, non ufujam magis qvam legibus eft receptum.
Een Ting maae jeg endnu erindre, angaaende denne Hollandffe
Colonie, nemlig, at naar den mod Dannemark rasende Calumniant
Molesworth Cap. IV. foregiver : Amagerne havde fordum havt si ore
Privilegier, og besadde endnu nogle, men vare blevne Resien bcrovede
og ventelig vilde med Tiden tabe dem alle, da er denne Spaadom om det
tilkommende, ligesaa formastelig, som Berettningen om det forgangne,
Grundfalff. On leur avoit accordé autrefois de grands privileges, de
qvelqves uns desqvels ils jouliTent encore aujourd’huy; mais les au
tres leur ont été retranchez, & il eft à craindre, qu’on n’en vienne peu
à peu á les traiter comme les autres fujets. Denne Usandhed behover
ingen anden Igiendrivelse, end at man erindrer sig, hvad tilforner anfort til Beviisning paa det som er tvertimod, og jeg tvivler meget at vore
Hollændere paa Amager, efter et Aars Forsog, ffyttede om at bytte
med Hollænderne i det Land, som deres Fadre vare uddragne af, hvor
Almuens Frihed er stor i Ord og Indbildning, men etters liden nok.
Ligesom jeg tilforn kortelig meldte om en aldre Colonie af Neder
lander, fordum etableret, i Ribe, faa vil jeg og endnu sige lidet om et Par
andre Colonier afsamme Nation paa Danft Grund, siden Amagernes
Ankomst; DeneeneerdeudiFridrichstadtiFyrstendommet Schleswig
eller Synder-Jylland, for i2o.Aar sidenboesatte Hollcendere, hvis Fa«
dre, fordi de holdt med Jacobo Arminio, og nagtede den abfolutkNaade,
maatte i forrige Seculi Begyndelse, udstaae megen Trangsel, endogsaa
der, hvor Republiquens Hoved Grund ssulde vare Religions-Frihed.
Hvor mange de da ankomne Hollandere vare, vides vel cy tilvisse, dog
siuttes, at deres Tal maae have varet temelig stort, efterdi CafparDanck’ivertb p. ij<?. siger, at Byen Friderichsftadt af dem blev opbygt ziirlig og

T

ordent-

146 _ _ EX Efterretning om nogle (^àà, rc.
ordentlig NB. paa een Gang. Derncest fluttes ogsaa deres Almues
Merngde nogenlunde deraf, at der iblant dem var et temmelig Ta! rige,
fornemme og berommelige Mcrnd, saasom Adam van de Wahl, Herre
til Muisbergen, Johan de Hahn, tilforn Penfionarius i Harlem, Wil
helm van der Howe, Herre til Wedde, Florentius Simon, Med. Doit.
Petrus van Dam, Conradus Vorftius, Grevincovius, Johannes Ar
nold!, Petrus Engelgrafe &c. Disse segte strax, efterat deres Sag paa
det Goncilio til Dordrecht, Anno 1619. havde fundet saa flet Medhold,
Tilflugt til Hertzog Friderich 111. af Schleswig, og udbade sig afhamet
lidet Stcrd kaldet Seebyll, i Amtet Stopelholm, ved den Flod Treene,
hvis Vand de ved kostbare Sluser og Canaler ledede deels omkring, deels
igiennem deres Stad. Dens Bygning begyndtes Anno 1621., efter
Hollandsk Faqon, og er den allernetteste Bye her til Lands. Ao. 1625.
blev den saa kaldte Arminiansse eller Remonåntisse Kirke begyndt, og
Ao. 1650. er dertil kommen en Luthersk Kirke, siden mange afLandets
egne segte Borgerskab sammesteds, og blandede sig med hine. Nogle
afde ferste Stiftere segte Holland igien, da de efter Printz Mauritz af
Oranien hans Ded, flk meer Medhold i deres Fcederneland, men der
imod indfandt sig andre Hollændere afden saa kaldte Menonittisse Sect,
fom endnu leve der fredelig og vel med Resten.
Den anden Golonie, som siden Amagernes Tilder ankommen fra
Nederland til Dannemark, bestod afen Deel Fabriqveurs, som under
Kong Frid. 111. og chrift. V. Regiering indfandt sig i Kiobenhavn, deels
af Reformert Religion, hvilke segte den, dem og andre Nationer afsamme Bekiendelse indremmede Reformerte Kirke, deels afden Augsburgiste Gonfeñion, hvilke vel ikke fik en eegen Hottandss Kirke, da deres
Tal ey var ret stort. Men derimod blev dem til Bedste bestikket enHoklandss Tolv-PrMken i Holmens Kirke Ao. 1'687. Dog dette varede
ey lcenge, efterdi de, saa vidt jeg har kundet sperge, ey havde fleere end
tvende Hollandske Pmstcr, nemlig Mag. Hummer, som siden kom til
Amager, og Mag. Thura, siden Biskop i Ribe. Men da denne 1703.
-lev kaldet til Aarhuus, kom ingen Hollandss Prcest efter ham, og de
faae Hollændere af Lutherss Religion, holdte sig enten til
Danss eller Tydss Kirke.
HZ
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Knden Kart
af den Historiffe og Phyiîffe Beskrivelse
over Nord-Lyset,
handler om den Kundssab, som de gamle Grå og Romere
rc. have havt om dette ^eteoron eller Luft-Skin, samt deres adffillige
Meeninger derom, item hvorledes de Beretninger, som udi gamle Hi
storier og Kroniker lceses om forfcerdelige Cometer og Himmeltegn, og
om deres Betydninger, have deres Oprindelse fta det Hedenffe Afguderie, og ere iblant de Christne fortplantede ined videre; hvil
ket udi eftersolgende fem Capitier stal blive
forklaret:

Det i. Cap. Om adskillige Lysninger i Luften, som af de
gamle Grasser ere beffrevne.
Il.Cap. De Grakers Forklaring og Meeninger om fore
skrevne Lysningers naturlige Oprindelse.
in. Cap. Om forskrækkelige Himmeltegn og Cometer,
som de Romerske Pontifices og Augures hos Hed
ningene forklarede at vivre Advarseler om deres
Guders Hevn og Vrede.
IV. Cap, Hvorledes den Hedensse Lårdom og Overtroe om forfærdelige Himmeltegns og Cometerá
Betydninger iblant de Christne er fortplantct.
v.Cap. Betcrnkning om den Nytte og Gavn, som fly
der deraf, at man paa en fornuftig Maade betrag
ter og besskiver adssillige flags Phaenomena, som
i Naturen forekommer.
T2
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Den Anden Part.
Det I. Cap.
DM adskillige Lysninger i Luften, som af de gamle
Grcrkere ere bestredne.
§. I.
en vidtberomte Ariftoteles af Stagira i Macédonien, fom levede omtrent for 2100. Aar siden, har udi et Skrift til Kong
Alexander M. (kaldet: nEPi kosmot npos aaexanapon)
idet fierde Capitel tatet om adffillige Lysninger, fom lader
sig fee i Luften, hvilke hand kalder i det Grcekiffe Sprog med et alminde
ligt Navn EéA« (Lat.Fulgores). Nogle afdiffe Lysninger, siger hand,
ftyde sig ud med en hastig Fart, andre blive stillestaaende paa et Sted,
nogle flukkes strax ud igien, andre vare lcengere. De ere tilsyne paa Him
melen udi adskillige Figurer og Skikkelser : nogle, som Fakler, (a) an
dre som smaae Btelker, (b) nogle som runde Kar eller Tender, (c)
nogle seer ud fom Hauler ; (d) hvilke Navne de Græker, efter Ariftotelis Beretning, have givet dem alt afsaadanne Ting, som de syntes at lig
ne. Hand melder ydermeere om disse Lysninger, at de sees til deels r
denSstlige, deels i den Vestlige Part af Himmelen, og til deels imel
lem begge, stelden ere de Nordlige eller Sydlige; men dog holder hand
alt dette for at vcere uvist, fordi der er intet (siger hand) tilforn skrevet
nogetderom/ at saadanne Lysninger have noget vist og bestandigt Sted,
hvor de lode sig see, etter forst fremffinnede.

§. 2.
Forrurvnte store Phiiofophus Ariftoteles haver ogsaa efterladt os
et andet Skrift, som kaldes metepipoaopia, hvilket, som Lexico-

gra(a) Gr.

Cc)

Kct^-rtåhs) Lat. Faces,
VM. Lat« Dolía»

(b) Gr. Aex/Jo, Lat. Trabeculæ»
(d) Gr,

Lat, Fovcæ,
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graphi forklare det, stal betyde en Difcours eller Tale om de Ting i Na»
turen, som steer i Luften, eller i Hoyden oven over Jorden ; (e) enddog
Ahíteteles under samme Navn synes at indbefatte sieere Ting/ som be
sagte Skrift selv udviftr.
Her vil jeg nu ikke opholde mig med at tale om adstillige andre Meeninger/ hvad ved det Ord Aletearon egentlig stal forstaaes; thi jeg vil
blive ved den almindelige Talemaadt/ som Phyfici nu omstunder bru
ger/ nemlig: De forstaaer ved det Ord Meteoren adstillige Phænomena eller Syne/ som i Luften fremstiller stg/ saasom: Skyer/Regn
buen, Ringe om Solen og Maanen/ Lyn-Ild og Torden/ Orcaner,
og alle andre stags Lysninger oppe i Luften, og Forandringer i Veyrliget.

§. 3»
Gemeenlig deeler man Meteora i to stags/ som ere Meteora ignita
eller ignea, og Meteora aqvea eller aqvola : Til den forste Classe hen
fores alle de Phænomena, der give et SkiN/ Glands eller Lysning i
Luften/ som nogenlunde ligner Ilds-Luer; men til den anden Classe
henregner man Regn-og Snee Skyer/ Taage, og alle saadanne Ting,
som virkes og genereres afvande og fugtige Damper/ der stige op af
Jorden og Havet, hvilket narmere udi det efterfolgende andet Capitel
stal blive forklaret. Imidlertid vil jeg her alleene forblive ved at tale
om de Meteora, som kaldes ignita, eller brcendende og stinnende Meteo
ra, og fremstille, hvad videre Ahíteteles derom udi hans Meteorologie
frembringer/ som bestaaer fornemmelig udi folgende Punger :
I Meteorologien^ forste Bogs 4de Cap. taler hand om et flags
Lysning, som vidt og bredt udstrekker stg i Luften, ligesom det kunde
vcrreet Skin afen Lue, der var optcendt i Straae ude paa Marken,
hvilket Skin hand siger, at de Graker kaldte WÍ
det er: En
brændende Lue ; naar saadan Lysning strcekkede stg meere hen udi Lcengden end udi Breden, og den imidlertid udstiod af sig Gnister eller lysen
de Straaler, da kaldtes den a¡£ (Lat» Capra) det er : enGeed; men
T z
Ver

te)

Scientia eorum,

fiunt in fublimi.
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dersom ingen Skraale-Skud vare derudi at see, da kaldtes den' ùaÂe$,
(Lat, Torris) det er: en Brand.

i Videre udi ncrstfolgende 5te Cap. meldes om nogle Syne, (paa
Grcrdst kaldede -p«^«^«,) som undertiden i klart og stille Veyr om Nat
ten tillige udi de foromtalte Lysninger have ladet stg see, hvoriblant var
en Deel, som kaldtes
(Lat. Hiatus) deter: Sprekkerog Aabninger paa Himmelen; nogle kaldtes bó^«, (Lat. Foveæ) det er:
dybe Huuler; item
« (Lat. Colores fangvinei) det kk Î
Blod rode Farver.

Udi det 7de Cap. handles om tvende flags Cometer, hvilke Ariftoteles iligemaade henforer iblant brændende eller stinnende Meteora:
Det eene flagsCometer kalder hand i Besynderlighed cUViÇ U0[JW\TÏ]Ç (Lat,
Stella Crinita, eller, som Cicero siger/ Stella Cincinnata) det er: M
Stierne runden om besat med lysende Straaler/ ligesom med Haar.
Det andet flags kalder hand àçYiç iro'yoviaç (Lat. Stella barbata, five cau
data) det er : en Stierne med et langt Skiceg eller Hale. Aarsagen/ at
hand henforer Cometerne til Meteora ignita, synes at vcere, fordi hand
holdt dem for at virkes og antcendes udi Jordens Atmofphæra afDampe, ligesom andre Lysninger, der sees oppe i Luften/ hvorom videre
siden stal handles.
§ 4.

Hvad jeg flu her haver anfort af Anfioteiis Skrifter, er ikke saa ty
deligt og omstændeligt af ham bestrevet, at man deraf kand udfinde de
rette Spor og Kiendetegn til Nord Lyset, thi hans Hensigt har meere
vceret at gi ore en Forklaring om saadanne Lysningers naturlige Oprin
delse, end at efterlade os noyagtige Obfervationei* over deres Figur og
Skikkelse, samt andre Ornstcendigheder, som Obfervatores i vore Tider
scrrdeles have beflitter sig paa at betragte og antegne. Dog alligevel
naar vi efterforsker udi andre gamle Skribenteres Boger, saasom udi
L. Annæi Senecæ Qyæftionibus naturalibus, itcill Udi Plinii Secundi
hiftoria naturali, saa finde vi derudi en bedre Oplysning ikke alleeneste
om de foromtalte Meteoris, som Ariftoteles melder om, men endogsaa
om adskillige andre Lllft Skin, fom de gmnle Graker (hvis Skrifter nu

om Nord-Lyset._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 151
ikke ere meere til, eller i det mindste ere os ubekiendte) have vidst at tale
om. Jeg vil derfor her anfore den Underretning, som hos disse sidste
bemeldte Skribentere om disse Ting forefindes, paa det vi deraf kand
see, hvor vidt det stemmer overeens med de Phænomenis, som i vore
Tider ere observerede.
§. 5.

Den ssarpsindige Philofophus Seneca, som levede i Kcryser Nero
nis Tiid omtrent for 1700. Aar stden, har udi hans 7. Boger deQvæitionibus Naturalibus noyé undersogt, hvad de Grcrker fordum have
ffrevet om allehaande Meteoris :
Udi den forste Bogs forste Cap. forundrer hand sig derover, at
Ariftoreies har kaldet et stags Phænomena eller Luft Skin med det
Navn«.^, (Lat. c apræ) det er Geedder, og derfor sporger hand, af
hvad Aarsag hand har kaldet dem saaledes? men hand giver dog ingen
anden Raifon eller Aarsag hertil, alleeneste hand svarer sig selv herpaa
med dette nye Sporsmaal: Hvorfore kalder vi det ttceck, det er Buk
ke-Kid ? hernæst begynder hand at forklare os, hvad ved dette Navn stal
forstaaes, sigende, at det er en Ild-Klump, som farer om i Luften, og
i sit Lob forsvinder. Men som denne Forklaring ikke synes at komme
overeens med den korte Beffrivelse, som Ariftoteies derover har giort,
saa have mange giort sig Umage for at udfinde en bedre og rigtigere For
klaring derover.

Jblant de nyere phyfi^e Skribentere haver Cafparus Schottus (f)
udtolket AriftoteiisOrb om denne Post saaledes : Det er (siger hand)
en Lysning i Luften, som stmkker sig meere ud i Lcrngden, end i Bred
den, hvorafopffyder sig snart hisset, snart her adskillige lyse Straaler,
som hopper og springer, og giore saadanne Krumspring, som de unge
Geedder med deres Fodder. Skal nu dette vcrre saaledes, da kommer
samme Lysninger overeens med saadanne, som i vore Tider ofte ere
blevne feet, da man har observeret en Lysning i Norden at strikke sig i
Ltrng(0 Pbyíka Curióla, Part, II. Libr.XI, Cap. III. §.z. de mirabilibus Meteororum.
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Lceugden meeftendeels fra N. O. til N. W., og har opffudt af sig hisset
og her adskillige Straaler. (g)

Monf.deMairan (h) formeener ogfaa at have udfundet en bedre
Forklaring over àiüoteiîs Ord «»'/e?, det er Geedder, end Seneca, og
vil henfore dets Betydning til det store Nord-Lys, fom 1726. til Breviilepont i Frankrig blev observeret, og findes her udi den forste Part
Cap. 5. obf. 3. beskrevet/ og betegnet med den Figur 14./ hvor Nord«
Lyset opstigede fra Norden indtil midt paa Himmelen, og udbredede sig
runden omkring, og imidlertid, da det var i Bevcegelse, syntest det
(siger hand) ikke uligt en Flok springende Geedder.

Andre Phyfici, fiMComMufchenbroeck;, (**) og sieere,giore igien
andre Forklaringer derover, som mig ikke synes er fornoden her at am
fore. I Almindelighed kaldes de hos de nyere Skribentere Capræ faltantes, deter: Spring Geedder.
§. 6.

Nu vil jeg gaae videre fort til de Phenomena, fom tydeligere give
tilkiende deres Overensstemmelse med Nord-Lyset:

Herom taler Seneca videre udi hans forste Bogs 14de Cap., hvor
hand opregner adskillige flags Lysninger og brcrndende Luer, som sees i
Luften. Og disse (siger hand) hcenge undertiden stille paa etSted, un
dertiden ere de flygtige; deriblant er et flags, som kaldes Bothynoi,
(hos Ariftoteiem kaldes de ($ó$vV0¡¿ fom forhen er sagt) det er: En lys
Ring, som indflutter ligesom en dyb rund Huule paa Himmelen (1).
Dette flags PKaenomenon ligner aldeeles det Nord-Lys, som 1710. og
1721. er bleven feet til Giessen, og udi den forste Part Cap. 1. §.7. og
Cap. z. §. 15. findes beskrevet og aftegnet ved Fig. 4. og 10.
Derncest (siger hand) er et flags, som kaldes chafmata; naar
Him-

(g) Vid. tot f-kste Part, fsrste Mqur af dette Skrift.
(h) Traite phyfîque & hiftorique de l’aurore boreale pag. ijg. cfr. p. l62.
(**) Eflai de phyfîque. Leiden 17^9. Tom. IL p,
ij Cum velut corona cingente ingens cccli receffus dt fîmilis effoiTac in orbem fpeluncr»
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Himmelen synes at aabne sig, og deraf, ligesom aset Merke, frembry
der en Lue (k). Exempel herpaa finder vi ligeledes udi den forste Part
Cap. 2. §. 12. hvor man seer af de merke Skyer og Taage paa Himme
len ar udbryde ffinnende Straaler, ligesom af et sort og dybt Svcelg.
Manharogsaa (siger hand) seet udi saadanne og mange andre Lysnin
ger adffillige flags Farver ; nogle Ild-rede, nogle blege, som blege og
svage Flammer, nogle som et ffinnende Lys, nogle blinkende, og nogle
ereguule, og ffinner jcrvnt og stille hen, uden at give nogen Blinken eller
Straale-Skud fra sig (1). Dette kommer iligemaade overeens med de
Observationer, som i vore Tider ere giorte over Nord Lysene, og kanlceses i den ferste Part Cap. 2. §. 41. og fleere Steder.

§ . 7.
Videre mår vi i det izdé Cap. af samme ferste Bog hos Sene*
cam, at naar hand taler om Manden, hvorledes adffillige saadanne
Lysninger ffeer, da siger hand derhos, at nogle have et vist blivende
Sted, og de give saa stort Lys afsig, at de fordrive Nattens Morkhed,
ligesom Solens Lys i Dagningen, indtil deres Materie bliver fortcrret,
formindffes, og falder ned, da de ferst begynde at blive morkere, og
derncrst ligesom en Lueidelig aftager, indtil de gandffe forsvinder (m).
Og iblant disse flags store Lysninger, (siger hand) ere nogle tilsynenehen udi Skyerne, nogle oven over Skyerne, nogle vare noget lcrnge,
andre flukkes ud igien strax paa Stcrdet, hvor de fremffinner. Disse
sidste kaldes derfore Lysninger, fordi de vare kun kort, og strax falder
bort. Merkeligt er og dette, at Seneca siger derhos, at naar saadanne
Lysninger ere faldne ned, harde giort Skade, og stukket Ild i Tagene,
ligesom det ffeer ved Lyn-Ild, hvilke ffadelige Lysninger de Grcrker
(siger hand) kalde Ailropopie&a.
Seer
(k) Cumaliqvod cæli fpatiurn difcedit, de flammam dehifeens velut in abditø often tat#
(l) Colores qvoque horum omnium plurimi funt; qvidam ruboris aoerrimi, qvidam evanidae ac
levis flammae, qvidam candidae lucis, qvidam micantes> qvidam æqvaliter de fíne eruptio
nibus aut radiis fulvi,
(m) Qvidam fulgores certo loco permanent, & tantum lucis emittunt, ut fugent tenebas, à diem
repra-fentent, donec confumto alimento primum obfcuriores, deinde flamma modoTqvx
ia fe eaäit, per affiduam dimiiiutionem redigantur in nihilum*
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Seer vi nu efter, hvadderstaaerffreveti den ferste Part §. 20.,
30. oa 56. om Nord-Lyset, som blev observeret at ffinne faa klart, lige
som Dagen beayndte at opkomme, og at man derved kunde see at lase,
da er det intet andet, end der samme, fom Seneca her beretter derom, og
saadanne store Luer kaldes af Arift o tele
z«™^, det er brænden
de Lue, som tilforn er omtalt. Hvad Seneca siger om saadanne JldsLuer, der falde ned/ og stikke Huusr i Brand/ er vel intet andet, end faa»
dant ugrundet Rygte, som vi og i vore Tider omNord-Lysene har hort,
og udi Avnerne lcrfi ; I scer finder vi iblant Frobefii Speétacula antiqua
& nova luminis borealis et Exemp'l paa saadanne ugrulidede Beretnin
ger om flig en Ildebrand/ som Ao. 1719 J Flandern ffulle vcrre opramdt
aset Nord-Lys, som dog er befunden at vcere falfft (n).
§. 8.

■

Endelig gier Seneca Forfficrl imellem de smaae Lysninger, og de
store, som varer lcengere, og ffinner stärkere. Det forste flags (siger
hand) holde voreLands-Moend, nensiig deRomere,for at vcereCometer,
hvortblant bleve henregnede Pogoniæ, det er: Stierner med en lang
Hale eller Skcrg; Lampades, Blus, og Cypariflæ, Cypresser, og
alle andre saadanne flags, som i Enden udspreder sig i Straalcr. (o).
Men hand tvivler, om man iblant Cometer ffal henregne de Lysninger,
som kaldes Trabes og Pirhiæ, (Bielker og de store runde Lysninger,
som forhen ere omtalte) wm sieldeu sees; thi, siger hand, disse ere sag
store, o g bestaaer af saa stor Samling afZld, der udbreder sig i en Run
ding, at den undertiden firår sig videre, end det Lys, man seer paa
Himnnlen om Morgenen ved Solens Opgang (p). Saadanne Lys
ninger have vi ogma sect i vore Tider i Norden, hvor Nord Lyset har
udbredet sig over Horizonten som en rund Cirkel/ eller som et Stykke
asen Cirkel, liaeiedes som Dagningen, fsrend Solen opkommen og
herpaa har man Exempter tilforn i den forste Part §. 10. og zz« Fig- 5*
M12. Iiigemaade undrager hand fra Cometernes Tal det Syn, som
man
(n) Vid.Frobef c. 1. nag cg. ad annum 1719.
(o) Qyorum ignis m exitu fparlus eñ.
(pj Dubium, an inter hos (fe. Cometas) ponantur trabes vel pithiae, qvx raro funt vifae. Multa
enim conglobatione ignium fç conjungens iliorum orbis aliqvando matutini amplitudinem
foils exluperat.
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man ofte i Historierne lceser om, nemlig: at Himmelen synes at staae i
Brand, da Luen synes somme Tlid at stige saa hoyt op paa Himmelen,
ligesom den rakte op til Stiernerne/ og undertiden igien staaer den saa
lavt ned ved Jorden, ligesom man kunde see en Ildebrand langt borte
paa Marken ; saaledes (siger halid) skecdr det udi Kceyser Tiberii Tird,
da Kceyseren om Natten ilede med sin Guarde hen til den By«' Oftia, for
at komme Indbyggerne tilHielp, ey vidende ander, end atByenstoed
i Brand.

§. 9*
Hvad 8eneca her kalderPogonias, chnes egentlig at skulle vcere de
Stierner, som Aftronomi i vore Tider kalder Cometer, men dog alliaevelhave de gamle ikke havt den Kundffab om Cometerne, som vi nu
have ; thi Ariftoteles og mange andre iblantde Grcrker, og i scrr de Romerevare idenMeening, at alle Cometer vare intet andet, end Lys
ninger, som bleve optcendte i Atmofphæra udi en Damp, der opstigede
af Jorden, og derforbleve mange saadanne skinnende Phænomena af
dem holdte for og kaldede Cometer, somdog ikke vare andet end et flags
Nord-Lys. Paa saadanne Pogoniæ, eller Skierner med et langt Skiceg
eller Hale, findes adffittige Exempler i den forstePart.
De nyere Skribentere have derfor fundet for got at giore en Diftinåion imellem de gamles Lcerdom om Cometer, i det de diftinguere
dem i to flags, som ere Cometæ elementares og Cometæ cæleftes. Tik
Cometæ elementares henforer de saadanne Lysninger, som antamdes
i Luften, og med deres Straale-Skud synes at ligne Cometernes Hale ;
fcerimob Cometæ cæleftes m bf, som nu holdes for at vare Planeter,
og have deres bestandige Leb paa Himmelen, om hvis Gang og Lob at
udfinde og udregne de have nu nok at bryde deres Hoved med, hvilket er
os noksom bekiendt afde mange Obfervationer og Udregninger, der udi
de sidste 50. eller 6v. Aar, og i sier om den Comet, som 1743. udi Decembr. Manned sti avelsom udi Jan. og Febr. Anno 1744« var paa Him
melen tilsyne, ere udkomne. Hvad ved Lampades cij Cypariflæ stal
forstaaes, det seer vi i den forste Part, hvor kig. 8. forestiller en Lam-,
pasj og Fig. 10. og II. Cypreiler. Jligemaade hvad hand siger om
U 2
Him-
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Himmelen at bromde, det finder vi ogsaa Fig. 9. Num. 2.; saa at vi
feer heraf Exempler nok paa, at hvad de gamle Grcekerehave sscevet om
Cometer og Lysninger, er intet andet, end tot famme Phaenomenon,
som vi kalder Nord-Lys.

§. IO.
Nu vil jeg lade Seneca fare, og kun kortelig anfore noget af Plinit
Hiñoria Naturali, somkñttd tiene til nogen meere Oplysning om det/
som allerede sagt er om Cómeteme, at man derafdesbedre kand erfare,
hvorledes de gamle have conürnäeret Cometer med Nord-Lyse, og kal
detalle saadanne Lysninger Cometer. Denne Author (q) opregner
12. flags Lysninger eller stinnende Phænomena, hvilke hand betyder
med Gmdffe Navne, sompaaDanff lyder stråledes:

(1) Et flags Lysninger/ som oven omkring ere besatte med lysende
Straaler, ligesorn med Blodrode Haar.
(2) En Stierne med et langt Skiceg eller Hale efter sig.
(z) Luer, der farer hastig frem ligesom Kaste Piile.
(4) Endnu et andet flags Luer, som ere kortere og bredere end de for
omtalte, men dog spidse, og afen ganhffe bleeg Farve, som et
blankt Svcerd/ men giver ingen Straaler afsig.

(5)
(q) ?Unii Secundi Hifi:. Nat. Lib. II. Cap. 25. De Cometis & cceleftibus prodigiis, natura <& fitu
& generibus eorum.
(1) Cometas Graeci vocant, noftri crinitas, horrentes crine fangvineo, & comarum modo io
vertice hifpidas.
(2) Iidem Pogonias, qvibus inferiore ex parte in fpeciem barbæ longæ promittitur juba.
(j) Acontiæ jaculi modo vibrantur ocyffimo fignificatu.
(4) Easdem breviores Xiphias vocavere, qvæ finit omnium pallidiffimæ & qvodam gladii
nitore, ac fine ullis radiis.
(5) Qvos Difceus fuo nomine fimilis, colore autem electro, raros e margine emittit,
(6) Pithetes (Pitheus) doliorum cernitur figura in concavo fumidæ lucis.
(7) Ceratias cornu fpeciem habet,
(g) Lampadias ardentes imitatur faces.
(9) Hippeuseqvinas jubas celerrimi motus» atque in orbem circa fe euntes» .
(10) Fit& candidus Cometes argenteo crine ita refulgens, ut, vix contueri liceat, fpecieqtie
humana Dei effigiem in fe o ilendens.
(11) Fiunt & hirti villorum fpecie5 & juba aliqva circumdati,
(12) Semel adhuc jubæ effigies mutata in
eft.

om Nord-Lyset.
(5) En rund Plade guulagtig af Farve, og hisset og her udffyder
Straaler affin Rand.
(6) En Lue, som ligner et Kar eller en Tonde, og af Seneca er ble
ven beffreven, som forhen er sagt.
(7) En Lysning afFigur, som et Horn.

(8) Brændende Fakler.
(9) Lyse Straaler, der springer rundt omkring iblant hinanden med
en hastig Fart.
(10) Der sees og et flags Lysninger saa blanke, som Solv, der have
saa stärkt et Lys, at man neppe kand taale at see paa dem, og
som inden i forestiller GUds Billedet et Menneffes Skikkelse.
(n) Lysninger, som ligner Haarlokker etter en staaende Heste Man.
(i2) En Lysning afLignelse som et Spyd.

Her seer vi nu disse 12. flags Lysninger, som Plinius taler om.
Hans Forklaring derover er ikkun meget kort, og noget usorstaaelig,
hvorfore adstiUige Skrchentere ikke komme overeens om disse forhen opregnedeNavms egentligeBetydning. Ricciolus (r), og andre for ham,
holder for, a talle disse flags Lysninger stal afPlinio vare kaldede med
et almindeligt Navn : Cometer; saa atdct forste flags, som hand egent
lig kalder Cometer, er kaldet '/-OCT gço/r'v %O/ZíT'/)í, naar de lade fig see store
og runde i deres storste Fuldkommenhed allevegne besatte med IldStraalcr, alle de ovrige ere ikkun smaae Cometer, som have faaet hver
fit sårdeles Navn af deres adffillige Figur og Skikkelse.
Ricciolus fremsetter ogsaa de samme med rette Grcekiffe Navne,
som hand siger, at hand har taget af den Bog, hvilken Cornelius Gem
ma har fire ver de Divinis Naturæ characteribus ; og udi denne Bog
(siger hand) finder man enhver as disse flags Lysninger med Figurer be
tegnede. Zea havde gierne villet sornoye nun Lassere med her at hosfeye samme Figurer, men denne Bog errar, og har ikke vcrret hos os
at bekomnre. Imidlertid faaer detvcere nok, at jeg her kortelig anviser,
hvorià s, om ikke alle, dog de fleefte af disse Lysninger, Plinius taler
vm, cre intet andet, end hvad vi i vore Tiider har observeret; hvilket
U 3
des
er) In Almageño novo Aitronomiæ Libr, 8. de Cometis & Stellis novis 8eâ, I. Cap. z,

IZ8

_

_

Anden Deel

destydeligere kand kiendes deraf, naar Plinius udi ovenmeldte 2^Cap.
taler E Stcrdet, hvor disse Himmeltegn lader sig set/ nemlig : at alle
disse Syne lade sig ncrsten see i Norden eller den Nordre DM af Him
melen; Let er at sige: de lader sig undertiden fee imellem Norden og
Mm, undertiden imellem Norden og Vesten, eller som Plinius siger,
meestendeels i den Kant i Norden, hvor Melkeveyen henstrekker sig. (s)

Heraffolger da, at de store Cometer blive intet andet end de store
Nord Lys, sour fees i Norden, og meestendeels stmkker sig fra Norden
til N. W. eller N. O- og ildssyder Lyse-Straaler fra sig. Det famme
bekrcrfter og Seneca Lib. 7. de Quæft. natural. Cap. 2l., naar hand
siger, ar Cometerne lade sig oftest see omkring i Norden.

Her maa jeg heller ikke forglemme at anfore, hvad Ariftoteles udi
hans Meteorologies forste Bogs 6te Cap. melder om en stor Comet,
som loed sig fee, da Eucleus "Molonis Son regierede over Athenen.
Samme Comct (siger hand) loed sig see i Norden i Januarii Maaned.
Tilmed beretter hand, at saa mange Cometer, som udi hanS Tiid ere
blevne feet paa Himmelen, ere forsvundne, og blevne borte ovenover
Horizonten ; forst har deres Lys aftaget, og er blevet svagere, og der
efter lidt efter lidt-formindsset, indtil oe gandsse ere blevne usynlige, og
har ikke efterladt sig det ringeste Spor, hvor de havde ladet sig see.
Bdermeere flutter man afdet, som Ariftoteles melder i det efter
folgende 7de Cap., at saadanne flags Cometer, som hand taler om,
have ladet sig see mange og tit paa engang ; Item at de have havt no
gen Connexion og Sammenhcmg med Veyrliget, efterdi hand foregi
ver/ at saadanne store Cometer, som ofte lader sig see, foraarsager tort
Veyr med Storm og Blcest, hvorpaa hand fremsetter det Exempel om
Achaja, som undergik af en Vandsioed formedelst de stcerke Nordlige
Vmde, som indfaldt kort efter de Tider, da den store Comet loed sig fee.

Den gamle Gmkissc Poet Arams, som levede omtrent for 2000.
diar siden, har udi hans Skrift om Phænomenis an fort noget, som
synes
(«) Otones ferme (cernuntur) íub i pío feptentrione, aliqra qus parte «ou eortat fed maxime ie
candida, qvs latici circuli nomen accepit»

_________ •____________ omNMOM.________________
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synes at flemme overeens med hvad Ariiioreles har skrevet ; hvor hand

siger/ at efter tort Veyrttgt konnuer rit og ofte mange forssmkkelige Co
meter. tt)
Vi finde ogsaa hos Senecam i hans 7de Bogs 5te Cap. deQyæftionibus Natural., (u) at hand taler om den samme Vandfloed, wm fulg
te straxpaa, efterat man havde sect paa Hlmrnelcn den store Lysning,
som Ariiioreles kalder en Comet; men Calliilhenes, Ariftotelis Syster«
Son . kalder den Or. Z-X-? (Trabs) det er en Bielke, da ved samme
Vandfloed de to Byer Buris og Helice i Grcekerland underainge, og
Aarsagen dertil var den store Storm, som fulgte strax paa fornevnte
Comet.

Med et parOrd melder ogsaa Plinius udi hans 2den Bogs 25 Cap.,
at Cornererne ester Arittotelis Beretning lade sig see mange tillige, og
derpaa folger stcerke Stormvinde og hoye Vandfloder.

§. ii.
J Befi-nderligbed maae jeg dette kortelig herhos foye, at hvad de
gamle have anmarketom Stormvinde afNordm og hoye Vandfloder,
som skulle folge ester, naar saadarme store Cometer lade sig mange og
tit rilsyne; det kommer ogsaa nogenledes overeens med hvad vi i vore
Tider have befunde t; thi efterat Nord Lyset Anno 1716. begyndte saa
stcerkt at udbrede sig, og tit og ofte at lade sig see, fulgte oa strar derefter
heftige Stormvinde, saa at i Aartt l7i7.reyste sig den store Vandflod,
som overgik Marsklcrnderne i Holsten, Bremen, Oldenborg, OstFriesland, Holland K i og derefter continuerez hoy? Vandfloder Aar
efter andet, ligesom Nord-Lysene vedvarede; hvorpaa ogsaa mueligt
fleere

(t) Aråd Ord af Grcedff paa Latin nyersatte, syder saaledes :
Sæpe dat horrendos tempeflas ficca Cometas»

Og paa et au , el Sted:
Lxftis ut optanti contingat dc aureus annus,
Nunqvam crmituin videatur in aere fídu?,
Non unus gemini ve micent, ‘pluresque comctx,
Nam pant multos tempeftas ficca Cometas.
(u) Cfr.Senec.Libr 7 de Qyxftion. natural, Cap.
l)VOV Hand ligeltdtö tår htkYM/
tlinxv Axiftotclis Meeulag.
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fieere Exempler kunde findes, om man ville giere sig Umage for at randsage gamle Kroniker.
§. 12.

Vi mcrrker videre hos Plinium i det 27de Cap./ at hand taler om
Blodrode Syner, som er et ffrcekkeligt Gpectakel, og hver Mand fryg«
ter for/ efterdi de synes ligesom en Ildebrand at falde ned paa Jorden,
hvilket er.det samme, fbm Monir. de Maupertuis Anno 1736. taler om,
at hand har observeret tvende gange i Lapland, hvorom her tilforn udi
denforste Parts §.45. er tatet.

Det er og en Hoved-Post, hvorpaa Nord-Lysets Phenomena tien
des, sombestaaer derudi, at man kand fee Stiernerne der igiennem,
som Obfervatores fornemmelig have anmcrrket. Det samme finder vi
og, atdeGamlefortcrllerom Cometerne, at deres Lys er saa fficrrt,
at Stiernerne kand sees der igiennem, hvilket kand lcrfts hos Senecam
udi hans Quæft. Nat. Libr. 7. Cap. IZ.
14.

Naar nu alt dette foregaaende noget noyere betragtes og sammen
lignes med de Observationer, Beffrivelser og Figurer, som udi dm
forste Part afdette Skrift indeholdes, da finder man, atdetaltiadffillige Maader stemmer overeens med hinanden, saa at man noksom kand
derafgiore den Slutning, at Nord-Lysets Phænomena, som i vore
Tiider ere observerede, ere intet noget nyt, men haver vcrret de gamle
Græker ligesaavel som os bekiendte, endstiont de befindes afdennem ved
adffillige Navne atvcere betegnede; hvilket jeg maa overlade til enhver,
som har bedre Did og Leylighed dertil, ncrrmere at undersege. Og at
de GrcekiffePbilosopbi have i denne Post vifeligen opfort stg, og ikke,
som de fleeste blinde og dumme Hedninger, ladet sig forffmkke ved saadanne Himmelens Tegn, men gandffe fornuftig betragtet dem, og
giort sig Umage for at udfinde Aarsagen til deres naturlige Oprindelse ;
det stal vi nu af ncrstfolgmde Capitel ncrrmere faae ak fornemme.

Det
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Cap.

De Grcekers Forklaring og Meemnger om foreffrevne
Lysningers naturlige Oprindelse.
§. 15.
Mñt der iblant de Gmker, saavelsom iblantde Romere og andre Hed*
S® ninger, fandtes megen Overtroe, Afguderie, daarlige Lcerdomme
og Fabler, det kand vel ingen ncegte ; thi man seer derpaa mange Exem*
pler udi de ypperlige Skrifter, føm Cicero (jm: skrevet de Natura Deo
rum, fññvelfom de Divinatione ; hvorfore jeg ikke foretager mig her at
undskylde de Grrrker meere end de andre Hedenske Nationer udi dette
Tllfaå, men min Hensigt er alleene at tale noget lidet om, hvad
Tanker en Deel Grcrkifte Philofophi (det er faadanne Mamd, fom vare
Elftere afViisdom, og beflittede sig paa at lcere Sandheden, og paa en
fornuftig Maade efterforftede adftillige naturlige Tings Oprindelse)
have havt om allehaande Luft Skinnes Art og Beftaffenhed. Med gemeene Folks og deres blinde Lcereres Phantafier og afgudifte Fabler at
undersogeviljegmig ikke opholde; thi saadant kand lceses nok om hos
Joh. Gerh. Voffium i hñNs Skrift de origine & progreiTu Idololatriæ »
derfor begiver jeg mig til besagde philosophifte Lcerere, blank Hvilke vi
Have nu omstunder ingen os meere bekiendt end Ariftoteies,

Denne Philofophus giver os Herom folgende Oplysning: Hand
deeler den gandfte Verdens Hoved-Bygning i tre Deele, somere: (i)
Dens yderste Omkreds, nemlig Himmelen, der mdeholder alle Etter
nerne, Planeterne, Soel og Maane; al den Materie, som dette store
Himmelens Rum imellem disse himmelfte Corpora er opfyldt med,
kalder hand Æther, og siger, at det er en fubtile Materie af famine Egen
skab, som Soelen, Maanen og Stiernerne i Henseende til at alle de
Ting, som ere indfluttede i dette Rum, er et evigt og uforanderligt Vcesen. (2) Den nederste Part er Jorden, som vi Mennesker beboer, og
findes indstuttet midt i Verdens Centrum. (3) Den tredie Deel inde*
X
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holder alt íct Spatium, som er rundt omkring Jorden, og strcrkker sia
indtil Maanen.

De to sidste Deele, nemlig Jordens Klode, faavelsom det Spatium
imellem Jorden og Manen, holder hand for at verre af en anden Na
tur end den everste Deel ; thi i Steden for denne sidstbemeldte er evig og
uforanderlig, fom sagt er, saa er derimod alt, hvad der findes udi de
tvende ovrige Deele, ubestandigtog mange Forandringer undergivet ;
Dog er der og imellem disse to Deele denne Forssicrl, at Jordens Klode,
og hvad derpaa eller derudi findes, det vare stg levende Creakurer, eller
Trcrcr og Urter, Metaller og andre saadanne Ting, som genereret og
virkes hver paa sin Art og Maade, har et meere bestandigt og regulier
Vcesen ; derimod hvad som genereres her oven over iLuften, i den Plads
imellem Jorden og Maanen, er meere ufuldkommen og ubestandigt;
men dog alligevel komme de igien herudi overeens med deJordlsse, at de
alle bestaaer udi en Blanding og Mixtur af de 4. Elementer, foru ere
I'd, Luft, Vand og Jord. Afdisse 4. Elementer ere alle flags leven
de og livlose Ting, son: genereres paa eller udi Jordens Klode sammen
satt, og disse siger hand at vcere fuldkommen blandede, fordi De udi en
bestandig Orden forblive ved at propagere og fortplante sig, indtil de
naaer en vis Fuldkommenheds Grad, da de igien aftager og forgaaer,
og andre afderes Art komme igien i deres Sted. Herimod udi det mellemste Rum imellem Jorden og Maanen, som sagt er, ere vel de 4«Elementer ligeledes forsamlede, men den heele Materie, som opfylder dette
Rum, bestaaer alleenefte udi Damp, som opstiger af Jorden og allede
Ting, som derudi findes. Disse Dampe ere to flags, saasom Jorden
fornemmelig bestaaer af de to Elementer Jord og Vand. De Dampe,
som opstiger udaf Havet og Vandet, kalder hand de fugtige Dampe,
somere de groveste og tungeste; de Dampe, som opstiger afden jordisse
Materie, kalder hand de torre Dampe, som ere subtilere og lettere.
Begge disse flags Dampe opstige afJordens Klode udi Luften, som om
ringer dm, og opfylder det heele Spatium rundt omkring Jorden indtil
Maanen; bog stiger de torre Dampe, som ere lettest, overst, og de
undre blive hcengende neden under. Alt dette store Spatium kaldes gemeenlig Atmoiphæra, fordi alle flags Vind og Veyrligt paa adskillige
Maader derudi virkes, saa at undertiden samle stg Skyer, fom give
Regn,

____
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RegnI undertiden Snee, undertiden falder Dug, Taage og Riimfrost,

undertiden seer man Torden og Lyn-Ild, undertiden Regn-Buer, Rin
ge omkring Soel og Maane, og mange andre flags Lysninger, som i
det noestforegaaende Capitel er omtalt, hvilke alle saadanne flags Syne
i Luften kaldes med et almindeligt Navn Meteora, og, saa vidt man
kand flutte afAriftotelis Ord, skal betyde saa meget, som tn Mixtur i
Luften afde 4« Elementer, som er ustadig og ufuldkommen, og mange
Forandringer underkastet, og bliver kun til ustadig Vind og Veyrlig, der
igien hastig adspredes.
§. i6.

Jeg har tilforn talt om, at alle Meteora deeles i fugtige, og brcendende eller ffinnende Meteora; begge har eens Oprindelfe, som vi nu
have hort; men at jeg i Særdeleshed efter mit Forfirt skal tale om de
skinnende og brcmdende Meteora, da har det vcrret de garnles Meening,
at de genereres paa denne Maade : De letteste og torre Dampe, som
sagt er, stige hoyest op i Luften oven over de vaade Dampe, og som de
ere som en fubtii Spiritus, der er adskilt fra al Fugtighed, saa kand de og
letteligen antcrndes og stikkes i Brand, naar de kommer ncrr ved Ilden
eller Varmen (x). Nu erJlden, detfierde Element, som Ariftoteles
siger, lettere end de tre forste, og fvcrmmer alleroverst i Luften ; (hand
kalder dette fierde Element en Ild, fordi, som hand siger, ham fattes
et andet Navn at flette derpaa (*); men udi sig selv er det dog ikkun den
sudtUefte Damp eller Spiritus iblant de ovrige Elementer, som dog ikke
er saa fubtii og reen, som Æther, der er uforanderlig, som forhen er
sagt,) naar nu bemeldte ovensvcrmmende Spiritus eller Ild rorer ved
de torre Dampe, saa antcrndes disse og stikkes i Brand.
Herved er da at mcerke, at alle brcendende og ffinnende Meteora
afeen og den samme Materie paa een og den samme Maade genereres
og virkes oven i Luften; men hvoraf det kommer, at nogle Meteora
brcendelcengere, andre snarere udstakkes, item, at de fremstille sig i saa
X 2
man(x) Drttekand nsgenlmde iUuñreres med de Experiment«, som qiorrs vtd Asâriritctâ d«
man feer, at eleåricsrede Corpora kand aMñdr Spiritu« visi.

(*) Ariftot, Mekÿrol. Lÿ>i. l. Cap. IV.
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mange flags Figurer, dertil giver hand denne Raifon : Naar terre
Dampe, siger hand, have samlet sig i saa stor Quantitet og Mcrngde,
at de ikke udi en Hast, ligesom i et Blus kand opbrcrnde, da behoves
lerngeri Tiid, ferend den brændende Materie kand fortcrres, saaledes
som det steer ved de store Cometer, somsynes en lang Tiid at brcende;
men naar ikkun en liden Straale eller en ringe Quantitet af den terre
Materie et eller andet Sted i Luften er famlet, og bliver antcrndt, da
sees de Syne, fom man kalder Straale Skud, Fakler og deslige, som
snart forgaaer. De mange flags Figurer og Skikkelser, som de gloem
de eller brændende Meteora ellers udbrede sig udi, foraarfages alt paa
eens Maade; nemlig: Ligesom de terre Dampe hisset og her i Luften
i mange Figurer og Straalerfordeele sig, nu fom Bielker eller Stotter,
nu som runde Kar, nu hisset og her i mange Aarer udspire, og naar Ma*
tenen er ter og beqvem nok til at fatte Ild og at brcrnde, og den rerer
ved den fubtiie Spiritus, som forhen er omtalt, da antændes den derved,
og blusser og brcrnder, saa vidt denne Materie i adstillige Figurer sig ud»
strekker.,

_
Dette er fornemmelig ^.åtelis Forklaring og Meenmg om alle
saadanne Lysningers naturlige Oprindelse; og eftersom der fornemme*
lig udkrams en Motus etier Bevcrgelse til ar bringe disse terre Dampe og
den åbtiieSpirims eller Ilden tilsammen at beblandes med hinanden,
saa Lpponerer hand, at saadantlettelig kand stee derved, at denoverste
Deel af V rden, fom indeholder ©celen, Maanen og Stiernerne, svin
ger sig daglig omkring Jorden, og at herved saadan Bevcrgelse og Blau»
ding afdenneIld Materie ogde rerre Dampe kand foraarfages.

§- 17*
Efterat vi nu har hert, hvorledes denne Phiioibphus afdefireGementers Mixtur ogBlanding vil lcrre os Oprindelsen til alle LuftSkin,
Wavilvi nu herncrst betragte, hvad hans Landsmamd (jeg meener de
andre gamle Gra'k?ste Phiioibphi) herom have sagt, hvis Skrifter vet
ere os ubekiendte, dog finder vs derom hos Seneca den Underretning,
simr her siden folger- Og eftersom Seneca i hans forste Bog de Quæft,
natural, paa adstillige Steder, scerdeles i det iste, 14de og izde Cap. ta

ler
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ler i Almindelighed om, hvorledes saadanne flags Lysninger kand vir
kes og foraarsages i Luften, saa vil jeg her kortelig forud tilfore dette, at
hand meeftendeels efrerfolger Ariftotelis Meening, og foregiver 5. flags
Maader, paa hvilke faadant kand ffee, nemlig (1) ved Luftens Kaagning og Fermentation eller Oprorelse; (2) at stcerke Vinde har den
Effect at frembringe saadanne Ting; (3) item den overste Himmels
Heede; (4) kunde det ve! ogsaa hcrnde sig, at Luften har i sig den Kraft,
at den kunde undertiden udffyde afsig op imod Himmelen den Ild/ som
derndi tenge har vmret indfluttet, og (5) kunde ogsaa Stiernerne ved
deres hastige Omlob og Bevcegelfe tilveyebringe en Heede eller Varme,
fom kunde anstikke saadan Materie, som findes neden under dem. Udi
alt dette i Henseende til Materien, hvorafsaadanne Luft-Skin bestaaer,
holder hand for, at det ere torre og varme Dampe, som opstige afIorden. De adffillige Figurer, sonr de repræfentetw, tilffriver band li
geledes Dampernes Adspredelse, ogForteeling paa adffillige Maader
i Luften. De adffillige Couleurer og Farver, som sees, kommer af
Materiens diverfe Beskaffenhed, som bliver antcrndt, og fees at brmn>
de i Luften.

Hemmst gaaerhand videre,og ligeledes efterfolger den Diítmétion,
som vi finder hos Ariftotelem, i det hand inddeeler Verden i tre HovedParter, nemlig: cæleftia, fublimia og terrena. Ved cæleftia forstaaer hand alle Stierner, Planeter, Soel og Maane, som Jorden sy
nes at vcere omgiven med. Ved fublimia forstå aer band de Ting, sonr
ere over Jorden, og strekke sig indtil Maanen, og ved terrena for jîoaer
hand alt det, der horer til Jorden, som vi beboer.
Zegvilherforbigaae, hvad hm:d vidtlostig taler om Luftens BeffaffenyevogForandrulger, somhand har holdt fornoden forst at for
klare, paa det man desbedre kunde fatte og forstaae, hvad hand siden
ville sige om LynIld og Tordens Oprindelse. Thi vi kand ikkun deraf
have lidenOplysmng onr de Ting, km jeg egentlig har foretaaetmig
at ffrive om Her er ikkun ac obfervere den Forffiml, som hand gror
imellem Lysninger (Fulgores), Lyn-Zld (Fulmina), og Blinkninger i Luften (Fulgurationes);. Ved Lysninger (Fulgores) forstaaer
Hand alt saadant Skin, der ftemftinner i Luften, ogllglrerdeAietcora^
U3
ßom
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som vi kalder Nord-Lys. Det kalder hand Lyn-Ild, (Fulmen) som er
enhver bekiendt, der folger med Torden-Veyr, og er en virkelig Ild,
der kand stikke alle flags Materier i Brand, som kand brcmde; men ved
det Ord Fulguratio, forstaaer hand saadan en flags Blinken i Luften,
som giver et hastigt og blankt Skin fra sig, dog uden at giere nogen
Skade, og vleyer undertiden at folge med Nord-Lyset, som jeg tilforn
i den forste Part har talt om, og i Scrrdeleshed saadanne Lysninger,
fom Ao. 1716. og 1726. ved de to store Nord-Lys ere observerede, hvilke
Obfervatores og undertiden kalde Corufcationes, og paaDanff gemeenlig kaldes Korn Moed eller Silde-Skicrr, hvorom kand eftersees Anmcerkningerne til den forste Part 10de §.

i8.
Men for nu at komme til de dillerente Meeninger, som sagt er, da
Vûr Anaxagoras, sorn levede for Ariftotelis Tider, af den Meening, at
der neddryppede eller nedrandt en Spiritus eller Ild Damp fra æthere
eller den Heede og subtile Materie, som er iden overfte Himmel, ned i
Skyerne, hvor den samledes og lange opholdt sig, hvoraf da stnllefol«
ge, at naar denne Jld flog op, saa blev der adskillige flags Lysninger,
og naar den flog ned ad, ffulle Lyn-Ild fremkomme.
Anaximenes siger, at det er en Spiritus eller subtil Materie, som
falder ned, og bliver indeklemt i Skyerne, ogidet den bliver derafudpresset og udspringer, foraarsager den saadanne Ilds Luer; men hand
siger ikke, hvorfra disse Spiritus kommer, eller hvoraf de bestaaer.

Anaximander deriverer iligemaade saavkl Lyn-Jld, fom andre
Lysninger af en subtil Spiritus, somnedkommer ^Æthere, og faldee
ned paa Skyerne, og naar den nedfalder i stor Mcengde og med en hastig
Fart, bryder den igiennem, og giver et Knal med Lyn-Ild; men naar
den langsom og i mindre Quantitet bemcrnger sig udi de jordistc Dampe,
som svcemmer i Luften, da har den ikke saa stor Kraft, men foraarsager
alleneste et Luft-Skin eller Lysning i Veyret. Denne Meening fyneS
ikke at vige langt fra den Forklaring, som nogle Philofophi i vore Tider
vil giore over Nord Lysets idetdesige, atNord-Lyftter ecnmoedTorden-Veyr; andre holder for, at Solens Atmoiphæra eller den subtile
Spiri*
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Spiritus, som uddamper runden om Solen, undertiden stiger ned i Jor
dens Atmofphæra, og formcrnger sig med den, og foraarsager de adstilligt ffinmnde ànomenâ, som ftes i Luften, hvorom ncermere i den
tredie Part stal blive handlet.
§

19.

Herncrst begynder nu Seneca Libr. 2. de Quæft. nat. Cap. 21. at
raifonere noget videre i denne Materie, og gior imellem Lyn-Ild og
andre Lysninger den Forstisel, og siger, at Lynet er en Ild, menFuiguratio er intet andet end en Lue, som kunde blive en Lyn-Ild, dersom
den korn til Fuldkommenhed, deteratsige, som forhen er sagt: Fulgu
ratio er et umoed Torden-Veyr. Hvad ellers denne Author taler i det ~
32. Cap. nasi efter om de Betydninger, som beTofcanier (Lat.Tufci)
fordum sagde, at saadanne brandende Meteora medforte, vil jeg her
forbigaae, og derom udi det efterfølgende tredie Cap. melde.
I samme Bogs 56. Cap. ftemforer hand endelig Heracliti Meening om den Forsticel, der er imellem Fulgurationes og Lyn-Ild. Den
ne Author (siger hand) holder for, at Fulguratio eller en Lysning i
Luften er ligesom naar man her hos os paa Jorden vil tande en Ild an,
og den begynder at oplandes, da seer man i Begyndelsen en Lue, som
snart udslukkes, og snart iglen opstiger. Dette har jeg her anmerket,
fordi hvad hand her kalder Fulguratio, synes at ligne den Beskrivelse,
som i den forste Part paa endeel Steder sindes om de Luer og StraaleSkud, der udskyder sig af Nord Lysene, og ligeledes snart forsvinder,
og snart igien optandes.

§. 20.
Omsider kommer ogsaa Seneca Libr. 7. tit at tak om Cómeteme,
hvor hand fortaller de gamle Grakers adffillige Meeninger derom, og
herafkand man videre fornemme, at de have ligeledes, som Ariftoteies,
regnet Cómeteme iblant de Lysninger, som steer neden i Luften; dog
nogle iblant dem Have ogsaa, som forhen §. 9. sagt er, holdt fore, at
der vare to flags Cometer, nemlig: at det eene flags vare Planeter med
en lang Hale eller Skiceg, som fligede heyt op paa Himmelen, og det

andet
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andet flags genemeirê her i Skyerne af adffillige Dampe, fom Luften
varbemanget med.

I det tredie Cap. siger hand: Democritus meente, at der vare
mange Planeter eller vankende Stierner, som havde deres Gang og
Omlob; og iblant disse (som Ariftoteles i hans Meteorologie Lib. I.
Cap. 6. siger) ffal Democritus have regmt Cometerne; men hvorfra
Ariftoteles har dette, vides ikke ; thi Seneca siger, at Democritus hver*
km navngiver dem, ikke heller siger, hvor mange devare; ky heller var
paa de Tider, da Democritus levede, de 5. Planeters Tal bekiendt; thi
Eudoxus var den forste, som bragte den Videnskab om deres Lob fra
Egypten ind i Grakerland. Men denne Graker taler dog intet em Cometerne, hvorafdakand flnttes, at ikke engang Egypterne, som dog
havde lagt saa meget storre Vind paa at odservere Himmelens Lob og
Beskaffenhed, vare komne til nogen ret Kundskab om Cómeteme.
Conon, (siger Seneca viderer' samme Cap.) som selv var en flittig
Obfervator, sankede vel sammen endeel Observationer, som Egyp
terne havde giort over Solens Formorkelser, men hand taler ikke eet
eeneste Ord om Cometerne, hvilket hand dog vel ikke skulle have forbigaaet, dersom hand havde fundet noget at vare Egypterne herom be
kiendt. Adermeere befindes tvende Graker, nemlig Epigenes og Apol
lonius Myndius, som sige, at de begge havde ftuderet hos Chaldaerne.
Denne sidst bemeldte (siger hand), en meget erfaren Mand i Naturens
Undersogning, beretter, at Chaldaerne regnede Cometerne iblant Pla
net Strerner, og atderes Lob var dem bekiendt; men Epigenes siger
tvert imod, at Chaldaerne havde ingen vis Kundffab om Cometerne,
nitn dennem syntest,at de kunde vare enJld,som optandtes ved en heftig
Hvirvel-Vind i Luften ; ligesom Dg Epigenes (farer Hand fort i det4de
Cap.) holder for, at de Lysninger, som vi kalder Bietker, (Trabes)
item Fakler, (Faces) foraarsages derved, at Dampe, som opstige af
Jorden, blive indfluttede udi en Luft-Hvirvel, som svaver hid og did i
Luften, og hvor den farer frem, synes den at udskyde en Zld vidt og
bredt omkring.

Denne Meening, som Epigenes har havt om bemeldte Lysninger
(faces og trabes), bliver flf Seneca i bft 5te Cñp. reiuteret med disse Argumen-
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gumenter: (i) De Hvirveler, som opkomme i Luften, sees altid ne
den under Skyerne, derimod lade de omtalte Lysninger sig altid see oven
over Skyerne.. (2) Seer man, at Luft-Hvirvelerne (Turbines Gr»
Typhones) altid fare frem, og dreye sig rundt om med en hastig Fart,
og ved den store Kraft, som de have, og formedelst deres hastige og star
ke Lob brister de hastig og adspredes, da derimod de andre Phænomena
(fe. Trabes & Faces) blive stadigere paa deres Sked, og flyve ikke saa
hastig omkring.
I samme 5te Cap. melder hand, at der har vcrret en Difpute om
Cometer og Trabes vare et og det samme. Charimander i hans Bog,
ffceven om Cometer, fortceller, at Anaxagoras saae et stort og uscrdvanligtLys paa Himmelen, af Skikkelse som en stor tyk Bielke; ligeledes
beretter Cailifthenes, at et lige saadant stort og langt Lys var tilsyne paa
Himmelen kort forend de toByer Buris og Helice undergik ved enVandfloed. Ariftoteles herimod siger, at det var ikke en Bielke, som Caliiühenes omtaler, men at det var en Comete, og hand giver hertil denne
Raifon, at i Begyndelsen kunde man ikke see, hvad Skikkelse den havde,
fordi den lysede saa stcerkt, men omsider, da det stcerke Lys var formindstet, havde den sin Skikkelse, som en Comet.

§. 21.
Denne Dispute synes ufornoden, thi Aristoteles selv tilstaaer udi
hans Meteorologies Libr. L Gap. 7., at alle saadanne flags Lysninger
paa Himmelen, hvad Navn de end haver, og hvad Skikkelse de end har
havc, saa bestaaer de allesammen afeen flags Materie, og har een flags
Natur og Oprindelse, saa at der er ingen anden Forfficrl imellem dem,
uden alleeneste, at ligesom den lysende Materie fordeeler og adspceder sig
i adskillige Figurer, saa bekommer den og adffillige anseende Lignelser
og Navne, nu afeen, nu afen anden Ting, som de synes at ligne, som
forhen Z. 10. er forklaret. Hvorfore kunde da ikke ogsaa dette Lys, som
Callifthenes taler om, i Begyndelsen have havt den Figur, som en
Bielke, og derefter forandret sin Skikkelse, og samlet sig i en Runding,
og udffudt Jld'Straaler afsig, og forestillet en Comet efter den Beskri
velse, som Aristoteles giver paa en Comer? saa at de kunde begge, baaN
de
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te Callifthenes og Ariftoteles gaveret: thi vi have jo feet i vore Tider,
hvorledes Nord-Lyset udi een Times Did har forandret sig, og nu repránteret een Figur, nu en anden; undertiden et Stykke af en Cir
kel, undertidenstrekket sig ud i Lerngden, som en Bielke, undertiden
igien fordeelt sig i adskillige andre Figurer, undertiden udffudt Straale»
fra sig, ligesom mange Haler af Cometer. Ville nu Obfervatores,
fom have seet eet eller andet afsaadant Syn, begynde en DifputeÉitom,
hvad Figur saadant Pb-enomenon havde, da à det akt falde ud til en
Ord-Krig; thi enhver kunde have ret efter sin Phantafie ; og dm gode
Ariftoreles synes t dette og adskilligt andet, som hand dííputerer imod
de gamle om Cometerne, ikke vel at kunde undffyldes fra den Feyl, som
Laco de Verulamio tilskriver ham: at hand vil fore alleene Ordet, og
gisre sig til en Mester over den heele Philofophia naturali, og at denne
hans Hovmodighed gik saa vidt, at hand ikke engang sparede sine egne
Landsmcrnds Skrifter, men svgte ved sin Logica eller Diakâîea at
svcerte og sdelegge alt, hvad for hans Did var skrevet, ret ligesom de
Ottomanniffe Porter pleyer at gisre, hvilke ey troe sig faste og sikkre i
deres Eenevolds Regiering, uden de saaer myrdet alle deres Brodre.

§. 22.
For nu igien at komme til forncrvnte Epigenis Beretning om Co
meterne, da siger denne, at der er to stags Cometer; Dct eene stags
skyde Ild fra sig rundt om, og blive stilll staaende paa eet Sted, erencesten altid lavt neden ved Jorden, og disse skeer paa samme Maade, som
Bielker og Fakler, (trabes facesquc) nemlig : Veddet at manae baade terre og fugtige Dampe stiger op afJorden, formcrnger sig tilsam
men og antcrndes i Luften. Det andet stags Cometer ffyder ud alleene
fra een Kant en siygrig og ustadig Ild, og stiger op imellem Stiernerne.

Det forste flags afdisie Cometer synes ikke at kunde vñre andet end
et Nord-Lys, fordi hand siger, de ere lavt ved Jorden, og ffyder rundell om Ild Straalcr fra sig ; thi hvad vi nu omstunder kalder Cometer,
naar de synes runde og med Straaler besal te, da ere de samme langst fra
Jorden og mindst tilsyne, ikkeheller erdet mueligt, at de kunde gene
reret og antcendks i Atmofphara.
§. rz.
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§. 2Z.
Seneca gror i det folgende Ilte Cap. en Anmærkning over de Groe»
kers Forklaring om Cómeteme, nemlig, at de ikke altid paa et vift Sted
paa Himmelen lade ftg see, ikke heller i Zodiaco eller Dyre-Kredsen, men
desees (sigerhand) saa vel i Often, somiVeften, dogallerofteftiden
Nordre Kane paa Himmelen. Og endffiont de Grceker gior denne
Forfficrl imellem Cometerne, at nogle afdem lader sig see med et langt
Skicrg eller Hale paa een Side/ andre runden om med Ild Straaler,
ligesom med Haar besatte, og atter andre, som har en lang bred Ild,
men ftiger op imod Himmelens Top Punkt (Zenith), saa ere dogalle
disse af een Art og Natur, og med rette kaldes Cometer. Dog er det
vanffeligtat sige, hvad Lighed og Ligning der er imellem disse Cometer,
eftersom der gaaer saa lang Tiid bort, forend man faaer dem igien at see.

Herefter vil det ikke blive stia vanskeligt for vore Efterkommere,
naar saadanne Phænomena igien lade sig see, at finde de samme Figurer

en

og Lignelser, som i vore Tider ere observerede, og det vil blive dem
let Sag, naar saadanne Syne igien forekomme, at kiende de samme
igien, som vi have observeret ; thi de Tegninger og Beffrivelser, som
vi efterlade os derom, ere tydelige og klare nok til at oplyse vore Eftermcend om saadanne Lysningers adffillige Beskaffenhed, hvilket fatte»
des de Gmker, som ikke have efterladt sig uden blotte Navne, hvoraf
man ikke kand blive meget klog, hvad derved stal forstaaes.

§.24.
Nogleafdegamle (siger Seneca isamme uteCap.) vare af den
Meening, at adffillige vankende Stierner samlede sig tilsammen paa et
Sted, og foraarsagedeen ftor Lysning, ved det at de ftak Hovederne
sammen, og det Rum imellem dem blev opfyldt med lysende Sttaaler,
saa det repræfenretefo et ftort rundt Skin besat med Straaler, som de
kaldte en Comet.
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§. 25.

I det izde Cap. siger hand/ at Artemidorus meente, atforuden de
5. vankende Stierner var der utallige andre/ som havde en sserdeles
Gang/ saa at naar de kom Jorden ncrrmesi, kunde de forsi sees, og
naar diste vankende Stierner kom ncrr at ftaae ved en anden Stierne/
lob deres Skin tilsammen udi eet/ og giorde en sierre Lysning.
§. 26.

Videre viser 8eneca i det 17de Cap./ at Apollonius Myndius er af
gandste anden Meening, og siger, at en Comet ikke besiaaer ndi en
Samling afmange Planeter eller flygtige Etterner, men at alle Come
ter ere selv Planeter, og have hver for sig deres fcrrdeles Lob; Hand
siger, at det ikke er en blot Lysning eller Skin, som repræfentereé ved
to eller fleere Stierners Sammenkomst ; men Cometerne ere virkelig
selv et himmelst Corpus ligesom Solen eller Maanen, og deres Skik
kelse er ikke Cirkel-rund, men hoy og langagtig. Deres gandste Omlob
paa Himmelen er ikke alleene eller alletider tilsyn?, fordi de stikker sig
hoyt op iblant Stiernerne, og sees ikke, forend de kommer ned til Jor
den tgien ; og dette legger hand enfcmi til, at Cometerne ere mange, og
afadffillige flags, og ulige baade afSterrelsi, Couleur og Farve, og
jo ncrrmere de komme Jorden, jo sio re og klarere sees de, men jo lcengere de komme fra Jorden, jo mindre syncs de, ligesom andre Stier

en

ner (y).
Der fattes ikke heller paa, (figet* Seneca i det folgende i8de Cap.)
at Apollonius Myndius jo har havt sine Modsigere, som ville svare, at
Cometerne, naar de forsi lade sig see, da ere de stor si; stalle de nu, som
Apollonius Myndius fføer, komme rcermere til Jorden, saa ma a tte de
synes simre,. men nu tvert imod befindes Cometerne aliersiorsi, naar
de forsi lade sig fee, og siden blive de mindre, indtil de tage afog forsvin
de. Derrrcrsi for det andet har man og imod Apollonium Myndium
det samme at sige,som man pleyer gemeenlig at frem lore imod de andres
Meeninger, nemlig, at dersom Cometur var en Planet-Stierne,
nifliit#

(y) Dette er det samme, som vi mi omstunder sige om Cómeteme.
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maatte den befindes i Dyre Kredsen, eller Zodiaco (z). For det tredie har de endnu derimod at sige, at dersom Cometen var en Stierne tf#
lercthimmelff Corpus, da kunde man aldrig see en Stierne derigiennem, men igiennem Comcterne lader sig Stiernerne tilsyne, ligesom
ig'ennem en tynd Skyr, ogherafvtlde da siutte, at Cometer ikke ere
Stierner, (fidera) men ikkun en fubtii og flygtig Lysning.
Naar man nu betragter, hvad Apollonius Myndius her har ffrevet, og hvad der er bleven fremfort imod ham, saa er det klart nok, at
den hcelevispure besiaaer ikkun i en Ord-Krig eller Æquivocation. Den
forste har ved Cometer forftaaet de Cometer, som vi nu omstunder kal
de Corpora cæleftia ; de andre derimod have forstaaet derved saadanne
Phenomena, som vi kalde et Nord-Lys, hvilket er ikke andet end en tynd
og flygtig Damp, hvorigiennem Stiernerne sees, som i den forste Part
af dette Skrift er vidkloftig bleven omtalt.

§. 27.

Zenon, som var8enecX Landsmand, er af Artemidori Tanker,
at de store Luft'Skm og Cometer foraarsages, ved det at mange Stier
ner saminenlobe og blande deres Straaler tilsammen med hinanden.
§» 28«

Watt dette, som vi tilforn har talt om, feer vi, at de Grå have
havt tre flags Meemngcr om Cometer ; og at nogle have holdet fore,
at Cometerne alleeneste besiaaer i et Lys, som Stiernerne foraarsager,
naar de komme mnnnen ; andre igien sige, at Cometerne ere virkelige
St ic mer, der have sit b ständige Lob, og efter nmnge Aars Forlob lade
sig sie, alt efter deres Lobs adffillige Beskaffenhed. For det tredie mee»
ner nogle, at Cometerne ere vel virkelige skinnende Corpora, men ikke
aften Beskaffenhed, at man kand kalde dem Stierner, eller evigva
rende HimmeltegN/ fordi de ere ubestandige og i en kort Tiid forsvinder.
(Seneca Libr. 7. de Quæftion. nat. Cap, 19 )

I denne sidst, Meening (siger hand Cap. 20.21.) vare og de fleeste
Y 3
Ro<x) Hvilket vor árlñotelis arxiimeiri,
Lob inden for Zodiacum.

fom tilforn er fagt/ nemlig: at alle Planeter have deres
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Romerffe kkiloiopki, efterdi der loed fig see paa Himmelen adstillige
flags Ild eller Lysninger at antcrndes, faa at undertiden syntes Him
melen at fiaae i Brand; undertiden saaes Klammer og Luer at udstyde
lange og hvide Straaler fra fig, og atter igien blevseet flere Ild-Fakler
at flyve. Og disse PbilosoM holdte Cómeteme for at vcrreafdm sam
me Materie, som Bielker, Fakler (trabes, faces) og alle saadanne
stinnende Phænomena, og at genereret og virkes paa een og den samme
Maade udi den tykke og dampefulde Luft (Atmofphæra) ; og at de lo ed
fig see meestendeels i Norden/ detkomafdenAarsag, fordi Luftender
er meest tung og tyk. Dette var Pofidonii og andre Romerste Philofophi deres Meening om Cometer ; thi de kaldte alle flags Lysninger paa
Himmelen med det almindelige Navn Cometer. Men Seneca i denne
Post, hvad Cómeteme angaacr, varasen anden Meening; thi hand
holdt ikke Cómeteme for en Ild, som antcrndtes og igien udflukteS,
men at de havde stedse vceret til i Naturen lige saa lcenge som de andre
Stierner.
Dette beviser hand (Cap. 22. og 23.) af tvende Cometer, somi
hans Did ere observerede, hvilke hand figer havde en Gang eller Om
lob, ligesom Stiernerne pleye at have, og det kunde ikke vcrre nogen saadan Jld, som de andre kalde Cometer, hvilken snart anttmdes og snart
forsvinder, og her neden i Luften er tilsi)ne, og, ligesom Luften, erustadig i mange Maader og foranderlig ; thi snart er den fuld af Skyer,
snart klarer det op igien, undertiden er den stille, undertiden i sterrk
Drift og Bevægelse, saa kunde det ikkevwre mueligt, at de to omtalte
Cometer, der havde deres stadige Omlob, og vare i lang Did tllsyne,
have vceret en Jld, der var antcendt i Dampe udi Luften, der er et saa
ustadigt Element og Bassen, at de i en Hast forgaaer, efterat den nu
hisset, nu her blinker og flyver om udi en kort Did. Ydermere dersom
disse Cometer havde vceret en Lysning eller Luft-Skm, da maatte de
blive snart storre, snart mindre tilsyne, ligesom andre Lysninger, som
i Luften have fit Sted og Oprindelse, saaledes seer vi, at Fakler, Biel
ker, Lynet, Stierne Skud ere foranderlige baade i deres Figur og
Storrelse, snart fremstinne, og strap udflukkes de igien. Cometerne
derimod ere ikke saa foranderlige, ikke heller udflukkes de, men gaaer os
efter Haanden afSigte.

§.29»

om Nord-Lyset.
§. 29.

Hvad Ariftoteles tjat
som synes at vcrre imod Senecæ Meening, nemlig: at en Comet ikke kunde Mre nogen Planet etter vanken
de Stierne, sordi der er kun 5. Planeter, som have deres Gang inden
fer Zodiacum; til dette svarer Leneca (Cap. 2z.24.25.26.) paa denne
Maade, og sporger: Hvem kand satte et vist Maal og Grcrndse, hvor
vrdt eller hvorledesStiernerncs Lob stal vare, oa hvo vil indftutteGUdS
Gierninger i saa trangt et Rum ? Nemlig de 5. Planeter have deres di
verst Lob fta hinanden, hvorfore kunde der da ikke vare andre Stierner,
om kunde have et andet sårdeles Lob ? Skulle man ve! troe, at i denne
îore Verdens Bygning, hvor man seer utallige mange Stierner at
,ryde Himmelen, fandtes ikkun 5. Planeter bestikkede til ar lobe ont»
'rmg, og alle de andre derimod at ftaae stille og ubevagclige ? Vil nogen
'porge : Hvorfore man ikke har seer andre Stierners Lob, saavelsom de
5. Planeters? da vil jeg hertil svare: Der ere mange Ting, som vi tilftaaer at vare til, men hvordan de ere, vide vi ikke. Hvad Under er det
derfore, at Cometerne, som ere Stierner, der saa sielden kommer til
Syne, deres Gang er es endnu ubckiendt, at vi ikke vide, hvor de be
gynder eller ender deres Lob, efterdi de have saa lang og vidrloftig Vey
ar lobe, forend de komme tilbage iglen? Det vil engang i fremtiden
stee, at de Ting, som nu ere ubekiendte, stal udi lang Tud herefter ved
Efterkommernes Kild og Arbeyd e blive opdagede. Et Men uestes Al
der er ikke tilst akkelig nok til at undersoge og udforste saadanne store
Ting, omendstiont hand kigede Slierncr sin gandste Livs Tiid. Der
stal engang komme den, som stal demonstrere, paa hvad Sted paa
Himmelen Cómeteme have deres Lob, og hvorfore de gaae saa langt
fra de andre Stjerner, item hvor store og hvordan de ere. Vi faaer
inndlertid at vare fornoyet med te Ting, fom bidmdril cre opfundne;
Efterkommernefaaer ogsaa athielpe noget til Sandheds Oplysning.
En anden Objection, som kunde glores, nemlig, at man kand see
Stjernerne, som ere langt borte, igiennem Cómeteme, men rgiemrem
Stjernerne kand man rkke see en anden Stierne, som staaer hoyere, altsaa stulle en Comet ey vare en Sti^r..e. Herirnvd svares/ at Come-

tens
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tens Hoved er en Stierne, hvorigiennem man ikke kand fte/ men at
Halen er en tynd Lysning, hvorigiennem Stjernerne sees.

30.
Herneeft ville vifte, hvad Plinius herom i hans Hifloria Naturali
taler. Senne Author (Libr. il Cap. 2$.) beretter, at Cómeteme ef
ter nogles Meening ere stedf. varende Stierner, og har deres Omlob
paa Himmelen, og ikke kand sees, forend de ere komne langt fra Solen;
men at andre derimod meene, at de have deres Oprindelse af Dampe,
Der opstige afZorden, som antcrndes, og igien ved Ildens Kraft for
tåres.

De adffittige Couieurer og Figurer, (siger hand i det folgende 61.
Cap.) som sees i Cómeteme, forandres ligesom Ilden, der i dennem
optcrndes, er stärkere eller svagere.

§. 3l.
Saa vidt gaaer nu de gamles Meninger om de brcendende Meteo
ra, som sees i Luften eller paa Himmelen, i Henseende til deres naturli
ge Oprindelse, hvorafvi mcrrker, at dem har feyletpaa Obfervationer,
og at de i den Sted har betient sig mestendeels af Gisninger og Hypothefes til at forklare disse Tings naturligeBeffaffenhed. For det andet
mcrrker vi og, at de afsamme Aarsag har confunderet Comet Stierner
med alle andre Luft Skin, som genereret ndi Atmofphæra eller Veyrdampen. Dog ere nogle iblant dem, som have vidst ligesaavel som vi
nu omstunder, at Cómeteme vare himmelffe Corpora eller Stierner,
der havde deres reguliere Omlob iblant Stiemerne; men det synes,
som de forvilder sig udi det Navn Comet, hvilket de fieeste have taget i
den Meening, at det var en Lysning, som udbredde sig imangeStraaler udi Enderne etter i de yderste Kanter, og derfor, naar man vil forstaae demret, damaadWngueres imellem de Elemen tariffe og him
melffe Cometer, og bliver da det forste flags Cometer intet andet end
saadanne ustadige Lysninger og Luft Skin, som genereres i Luften af
den adskillige Damp, der opstiger afZorden. Det sidste flags derimod,
som Apollonius Myndius og nogle fleere afde gamle Grckker kalder Co
meter,
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meter, er det samme, stñfmi omstunder under det Navn afComet er

bekiendt.

Overalt kand heraffluttes, at hvad de Grcekiste Philosophi angiver
at vare Oprindelsen og Aarsagen til alle stinnende og brcrndende Phae
nomena, hvoriblant ogsaa forstaaes de, som vi kalde Nord-Lysene, fal
der derpaa ud, at adstillige subtile Dampe og Exhalationes opstiger af
Jorden op i Luften, hvor de fordeele sig undertiden i storre, undertiden
imtnitre Quantiter, og mange flags Figurer, nu paa et, nu paa et andet
Sted antcendes, da præfentere de adstillige flags Phaenomena, som ere
forunderlige udi deres Skikkelse og Skabning.
Dette maa da vcere nok sagt om de gamle Grcekers Meeninger, som
de have havt om saadanne Tings naturlige Aarsager ; og alt dette kand
tiene til et Beviis paa, at i gamle Tider ere og fundne nogle, som have
vidst paa en fornuftig Maade at bestue og raifonere over GUds Giermnger i Naturen, hvilke blcve forfulgte og bespottede afden gemeeneMand,
og deres Afgudiste Lcerere, som forvendte saadanne Phænomena og
Luft-Skin til daarlige Spaadoms Tegn, og dreve Afguderie dermed,
simr nu herefter stal vises.

Det in. Cap.
Om forffmkkelige HimmeltegN/som deRomerffe Pontifices
og Augures hos Hedningene forklarede at vcere Ad
varseler om deres Guders Hevn og Vrede.
§♦ )2.
(Øget vil vi nu begynde fra de gamle Romeres Tider, eftersom deres
W- Historier ere os best bekienvte, og vi have fra dennem faaet adstil
lige Lcerdomme, som deres Afgudiste Pontifices eller ypperste Preester
og Spaanrcend have paafundet. Den bekiendte Romerste Skribent
Livius, som fortæller om det Romerste Riges forste Stiftelse og Ho
vedstadens Roms forste Grundvold, giver os derom folgende Under
retning:

Z

Da
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”
Da Rom var funderet/ og af den forste Konge Romulo havde
faaet sit Navn? ogefteratden, imedens forncevnte KongeRomulus ie*
Vede, var paa en sier Maade ved adstillige ugudelige og vilde Mennister
peupleret/ som ikke vare vandre til andet end Roven og Plyndren, blev
hans Efterkommer i Riget, NumaPompilius, den anden Konge i Rom/
betankt paa at bringe Indbyggerne og hansUndersaattere til bcdreSkik,
og Lydighed/ hvortil hand meente det bedste Middel at vare, naar hand
bragte dem derhen/ at de havde Guder at frygte for, hvis Hevn og
Vrede de maatte forstrekkes over/ om de foretoge noget imod de Bud
og Btfalninger/ som hand paalagde dem at efterleve. Hand stillede
sig derfor an/ som hand om Ncetterne havde Samtale og Omgiamgelse
med en Gudinde, der kaldtes Ægeria, og at hand af hende blev under«
rettetom, hvorledes Guderne ville dyt kes og ceres, samt at hand efter
denne Gudindes Raadforing stutte bestikke de Prcester og andre Betientere saa vel afMands som Qvindes Person er, hvilke hun sagde ham, at
Guderne bedst behagede. Den gemeene Mand, som forhen var for
blindet, og opdragen i det Hcdenste Afguderie og Overtroe, var ham
let Sag ved saadanne Foregivende at indtage, heldst siden de vare
vilde og vankundige Mennister, der ikke vare vante til andet end Kriig,
Mord og Plyndre»/ og de troede blindt hen efter deres Spaamcends
Formaning og Digt, at deres Muder raadde for all deres Velsirrd og
Lykke ; og for desmeere at bestyrke dem i denne deres Overtroe og Blind«
hed, betiente de sig afadstMige usiedvanlige Hcendelser, som i Naturen
forekonlmer, hvilke de udlagde til at vare Jertegn og forstrcrkkelige Pro
digia, som Guderne lode De for at vise dem den overhængende Straf
og Ulykke, de havde befluttet at paafore dem, naar de ikke fandtes villi
ge til at folge dcrcs Konges Love og Lcererms Erindringer og Paamin«
delser (a). Dette var nu Fundamentet til deres Religions Forbedring
og Indretning/ fom Numa Pompilius havde foretaget sig atgiore; hand
beskikkede derpaa fleere Augures, (Spaamcend) og Pontifices med steere, som stulle forestaae Gudernes Tieneste; hvad disse har vcrret for
flags Mcendkand man letflutte afderes Forklaringer og Udtolkninger,
som

en

(a) Mueligt, ben Latinffk Poet Petronius Arbiter har havt Hensigt tilSttttlt Afgudiske Religions
feil« Stiftelse i Rom, naar hand in fragment, siger:
Primus in orbe Deos fecit timor ; ardua coelo
Fulmina cum caderent, difcufláque incenia flammis,
Atque iäus flagraret Athos,
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fom de giorde, naar en eller anden Lysning paa Himmelen loed sig see,
item, naar et Moåum eller vanstabt Creatur, eller andre uscedvan«
lige Ting blev sect eller hort, hvilket de altsammen giorde til betydelige
Tegn og Advarseler, som kom fra Guderne, for derved at scette det gemeene Folk i Angst og Banghed, ogsaaledesfik de da Anledning til at
digte en Forklaring, hvad Gudernes Meening og Villie var, og at paalegge Skat og Contribution til at bekoste de Gaver og Forceringer, hvor
med Guderne ffulle blive forsonede og tilfredsstillede, og de afgudtste
Prcester selv kunde have noget at leve af.
§. ZZ.

Her vil jeg nu forbigaae alle andre flags Mirakler 03 Prodigia, fom
disse afgudiste Prcester havde at bestille med, og alleene blive ved mit
Forscet attale om de forffrcekkelige Himmeltegn, som de giorde afadstillige flags stinnende Meteoris, som saaes i Luften, og vare dog Ikkun

naturlige.
Cicero forklarer os Oprindelsen til saadanne Prodigia og SpaadomsTegn, og siger derhos afhvad Aarsag de udi Italien vare meere og
oftere end paa andre Steder tilsyne, nemlig fordi Luften var der tykkere,
saa loed sig der mange ustrdvanlige Ting tilsyne saa vel paa Himmelen
som paa Jorden, hvilke havde fine visse Betydninger, og derfore bleve

de kaldede Spaadoms Tegn

(b).

Vi finder hos den Historiste Skribent Livius i hans 21de Bog mel
det om, atom Vinteren i Italien, da Hannibal havde holdt Feltflag
med den Romerste Conful Sempronius, blev i Rom sekt mangfoldige
Z 2
Tegn
(b) Cic. de Divinatione Libr. I. cap. 4?. Ægyptii & Babylonii i* camporum patentium æqvoribus habitantes, cum ex terra nihil emineret, qvod contemplationi Cali oftcere p o flet,
omnem curam in fiderum cognitione pofuerunt. Etrufci autem qvod religione imbuti
ftudiofius & crebrius hoftias immolabant, extorum cognitioni fe maxime dediderunt, qvodque propter aëris craiHtudinem de cœlo apud eos inulta fiebant, & qvod ob eandem caufam
inulta inufitata partim e cœlo, alia ex terra oriebantur, qvaedam etiam ex hominum pecu*
dumque conceptu & fatu, oftentorum exercitatiffimi interpretes exftiterunt, qvorum qvidam vim, ut tu foles dicere, verba ipfa prudenter a majoribus pofita declarant, qvia enii*
oftendunt, portendunt, monftrant, prodicunt, oftenta, portenta, monitra - prodigia die

cuntur^
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Legn paa Himmelen, hvoriblant og saaes et Skin, som lignede et Skib.
En anden Tiid, to Hannibal otterfoer
med Krig/ herte man at
ter Tidender fra mange Stceder tillige om Spaadoms Tegn, fom vare
sect, og iblant andre dette, at paa et Sted saae man en Ild ved Hav
bredden, paa et andet Sted saae man hisset og her store Aabnwger paa
Himmelen, og store Luer derafat ftemffmne, paa det tredie Sted syn
tes Himmelen ligesom at staae i Brand. D sic og mangfoldige andre
Himmeltegn, som da blev feet, bleve holdne for saa vigtige og betydeli
ge, at der blev anordnet af øvrigheden, at man ffulle ofre adffklllge
kostbare Gaver til Guderne, og derhos paabndet tre Bededage, paa
hvilke ffulle giores Bon ved alle Gudernes Altere efter den Hedenffe
Skik ; samme Tud blev og befluttet, at til deres ypperste Aigud Jupiter
ffulle o res en Gave af 50. Pund Gulds Vcerdie, Minerva og Juno
ffulle have et Kunstverk af Selv, og at der til Gudinderne paa de andre
Stceder iligemaade store Skienk og Gaver ffullegives. Defligeste ffulle ogfaa alle Fruentimmer, hver efter sin Formue, give Penge hi at
forsone deres Guder med. Og imedens nu den Romerffe Confuí var
occupent, og havde at bestille med Gudernes Forsoning, rykkede Han
nibal ud af sin VinterLeyr.

§. 34.
Dette foregaaende Exempel har Ug’af Livio alleene fremsat, for
Det forste til at vise, hvorledes den Romerffe Ovrighed og de afgudifke
Prcester fordum betiente sig af faatonne Prodigia eller Himmeltegn til
atsamlePenge tilderes Afguds Templer og Altere, og vi feerderafvidere, at disse Himmeltegn, der beffrives, fom Aabninger i Luften med
udffydende Flammer, og siere Luft-Skin, som Livius her har meldet
om, have intet andet vceret, end saadanne naturlige Phænomena, som
gemeenlig om Vinteren t vore Tider har ladet sig see i Italien, og sindes
i den forste Part Cap. 4. beffrevne. Men nu vil vi her faae videre at
hore, hvorledes de Romere fra crldre Tider af, saa vidt vi afHistorierne kand sinde, have beffrevet saadanne Lysninger, fom ere i deres Tider
feet, og hvorledes de have udtolket deres Betydninger; hvorved vi merker dette, at naar noget faadant ffinnende Syn er fret i Luften, have de
sirap antaget det for et Prodigium, der forestillede enten Spyd, Svcrrd,
.Brand,
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Brand, eller andre saadanne forskrækkelige Ting, og hvad ulykke
lig Hcendelse samme Tiid har tildraget ñg/ scrrdeles udi Krigs-Ti
der/ eller i andre Maader/ som holdes for store Lande-Plager/ ere
gemeenligen af de gamle Skribemere antegnede og hosfoyede/ lige
som saadanne Himmeltcgn forud ffulle have betegnet, at nogen
ulykkelig Hcrndelfe skulle paafelge, og var af deres Guder ferst
saaledes betegnet og beflnrtet.
§ 35-

Julius obfequens en Romersk Skribent/ som man holder for
atbave tevet idtt sterde Seculum efter Christi Fodsel/ har skrevet
en Bog de prodigiis, hvilken Lycofthenes siden har forbedret og
continuent/ og derafgiorten storKrenike/ som kaldes Prodigio
rum & Oftentorum Chronicon, om hvilken udi Fortalen til ten
sorfte Part er giort videre Forklaring. Afdenne Krenike/ som er
sammendraget af mange gamle Latinike og Grcekiske Skrlbemeres
Beger/ vil jeg her fornemmelig benytte mig i besagde mit Foreha
vende/ ogderaffremsettesaa vtdt/ mig synes fornodent at.Mre,
som folger:
I det Aar 25t. fra Roms fundación at regne blev seek langt 502. for
ud paa Natten gloende Spyd/ som man pleyer at bruge i Strid/ Christi
hvorpaa skeede et fiendtlig Indfald i de Romeres Lande/ og da tabte Fodsel.
den Romerske Conful Pofthumius et stort Feltflag/ hvilket skulle
verre Betydningen af besagde Prodigium eller Himmeltegn.

Aar 288- blev Himmelen leet at brcrnde, og da var i dette Aar â for
en stcerk Pest iblant Menniffcr og Qvceg.
Innstr
Fodsel.
Aar2yo.scaemanen forskrækkelig Zld paa Himmelen/ og 462. for
mangfoldige andre forunderlige Tegn vare tilfyne/ som meenige Christi
Mand i Rom skrcrkkedes ved/ og havde da den Romerske Borge- Fodsel.
mester Purius liden Lykke i Krige»/ dog var den anden Borgernester Posthumius Udl tu Felttog lykkeligere ; og for at afvende den
Skmk, som var kommen den gemeene Mand paa, blev anordnet
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tre hellige Dage, udi hvilken Did alle Afgudemes Templer bleve
opfyldte med Mcrnd og Qvinder, som bade hi deres Guder om
Fred ; Aaret derefter var en grum Pest udi den Bye Rom.

461. for
Aar2y2. blev Himmelen tgien feet at staae i Brand, og en
Christi Koe befandtes at tale, da kom Fienden, og ville overrnniple Rom,
Fodsel. men bleve med stor Forliis afflagne ; de Voifci bleve samme Aar
nesten gandffe udryddede.
322. for
Aar 530. saae man Himmelen atter at brcende i Tofcanien,
Christi (Tulcia) og om Natten blev seet et meget klart Skin at frembryde
Fodsel
paa Himmelen. I det samme Aar bleve de Gallier overvundne
afde Romere, hvilket ogsaa fteede det nast efterfolgende Aar.
217. for
Aar 536. saae man udi Rom Lysninger ligesom Skibe paa
Christi Himmelen ; et andet Sted udi Italien faldt ftinnende Lamper ned
Fodsel. afHimmelen; endnu et andet Sted syntes Himmelen at staae i
Brand. Samme Aar overfaldt Hannibal Etrurien, (Florentz)
og de Romere bleve udi et blodigt Slag overvundne.
Vi finder ydermere paa adskillige Tider paa Himmelen at vce
re seet mange flags lysende Meteora, hvilke Julius Obfequens og ef
ter ham Lycofthenes opregner, saasom Fakler, Spyd, Vaaben
og mange flags Bevar, ogi scer idet Aar 103. for Christi Fodsel
ftal i Italien vcere seet paa Himmelen tvende Armeer, som kom
fra Osten og Vesten imod hinanden at stride, og de, som kom fra
Vesten, bleve stagne. Herom taler Plinius saaledes : Der fortal
les, at der er bleven hort et Vaaben Brag og Trompeters Lyd af
Himmelen i den Cimbrifte Krig, hvilket ogsaa tit baade for og siden
den Did ftalvcere hort. Men da Marius tredie gang var Conful
i Rom, blev paa nogle Stader udi Italien seet tvende Armeer,
som ftodte sammen fra Osten og Vesten, og at de, som kom fra
Vesten, tabte Slaget (c).

§.36.
[ (C) Plin. hift. Natur. Libr. 1. Cap. 57. Armorum crepitus & tubæ fonîtus auditos e cedo
Cimbricis bellis accepimus, crebrosque & prius & poftea. Tertio vero ConliilatH
Marii ípe&ata armi cceleftia ab ortu occafuque inter fe concurrentia, pulfis, qvac ab
occafu craat,
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§» z6.
Jeg vil nu ikke her vidtloftigen anfore, hvad man ellers af Histo«
rierne kunde famle ou, adffillige saadanne smaae Luft-Skin, som Did
efter anden have la^et sig see og i Kronikerne findes antegnede; thi det
kand enhver, som har Lyst til at lcesedet, finde hos Frobefium i hans
Bog om Nord-Lyset, som jeg tit tilforn har året, Exempler nok paa.
Men derikuod vil jeg her ikkun anfore, hvad som jeg finder at vcere af de
gamle Skribentere beffeevet, som noget merkeligt og betydeligt Prodi
gium, paa det vi deraf kunde see, hvad Overtroe de gamle Romerffe
Hedninger i Almindelighed have havt om saadanne Himmeltegns Be
tydninger.

Jeg har tilforn talt om Cometerne udi det andet Cap., at Seneca
siger, at de Romere, efter endeel Grcekers Maade, holdte alle Lysninger
for Cometer, og at de gave dem adffillige Navne efter deres differente
Figur og Skikkelse; men ister blev den kaldet Comete, som var stor og
rund, og ffiodStraaler fra sig runden omkring, hvilken Plinius holder
for at vcere et grcrsieligt Himmeltegn, og taler derom saaledes : En Co
met er de sieeste Tider et forffrcrkkeligt Syn, og som har kostet os dyrt at
sone, sññsomdetffeede, da Octavius var Conful, og tgien, da Pom
pejus og Cæfar forte indbyrdes Krig imod hinanden (d). Merkeligt
erdet, ot Plinius dog derhos beretter, at en Comet bliver tilbedet og
crret paa eet eeneste Sted i Verden, som er i Templen til Rom, hvilken
Comet KcryseràZuff us holdt for at have betegnet ham en stor Lykke (e).

Endnu taler Plinius om et flags Blodrode Skin paa Himmelen,
hvilke hand afmaler som det forffrcekkeligsteSyn for MenniffensSyne,
og at det til anseende er ligesom en Ild, der nedfalder paa Jorden, saadant blev feet, da Kong Philippus overfaldt Grcrkerland med Krig Aar
347. for Christi Fodsel (f).
§♦ 37*
(d) Plin.luft.Natur. Libr 2 cap. 25. Cometes terrificum magna ex parte fidus, ac non leviter
piatum, ut civili motu Octavio Confute, iterumque Pompeji & Cæfaris bello.
(e) Plin c. 1. Cometes in uno totius orbis loco colitur, in templo Romx, admodum fauftus Divo
Augufto judicatus ab ipfo.
(f) Plin, hift. Natur. Libr, 2. cap. ¿7. Fit & fangvmea fpecies, & (qvo nihil terribilius morta
lium
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§- 37*
Ihvorvel Pliàher hosfoyer de ulykkelige Hcendelser, fom tildroge sig, hade bemeldtePhænomenalode sig see, faa giver hand dog
straxderpaa sin Meenmg derom tilkiende, som gaaer derhen, at faa»
xanne Ting steer naturligen paa visse Tider, og at de ikke ere Forvarseler
for nogen paakommende eller paafolgende Ulykke, hvilket dog de fleeste
holrte for at have sine visse Betydninger og Aarfager, men Hand der«
Adliger, at faadant er kun en Digt, fom spitsfindige Gemytter paa«
Mv., og siger ydermeere, at faadanne ulykkelige Hcendelstr have til«
vraget sig, ikke fordr der har ladet sig fee et eller andet usædvanligt Syn
ÏÎ71unmeim, luen faadant Syn er indfalden paa Le Tider omtrent,
da een eller anden Ulykke haver hcendet sig (g). Hvoraf man flutter,
at Piimus ikke selv har havt den Overtroe onr Spaadoms Tegn, men
hand sortceller det ikkun, som en Hiftoricus, hvad i Almindelighed blev
troet rôiant$oit Det samme sinder man hos Seneca, og andre gamle
Romerste Sknbentere, som iligemaade have havt langt andre Tanker,
îaa det var ikkun den gemeene Mand og deresLcerere, som vare nedsmnkne i denne blinde Superftition og Overtroe.
§. 38.
De gamle Latinste Poeter har ey heller forglemt at rere ved den
ne Materre i deres Vers, i sier Virgilius (h), Lucanus (i), Silius
Italium timori eñ) incendium ad terras cadens inde, ficut Olympiadis centefimx feptimx
anno qvarto, cum Rex Philippus Græciam quateret.
(g) Plin. c. 1. Haec ego ftatis temporibus naturae, ut cetera, arbitror exiftere, non ut plerique
variis de caufis, qvas ingeniorum acumen excogitat, qvippe ingentium malorum fuere
praenuntia, Sed ea accidifle, non qviahæc faóh funt, arbitrari verum bxc ideø faefø,
qvu lncafura erant illa.
W Virgil. Georg. Libr. I.
Non alias coelo ceciderunt plura feren«
Fulgura, nec diri toties ariere Cometæ :
Ergo inter fefe paribus concurrere lignis
Romanas acies iterum videre Philippi,
Nec fuit indignum fuperis, bis fangvine noftre
/Emathiam & Latos Hemi pingvefcere campos,
VirgiL Libr. 8. Æneid.
Arma inter nubes coeli in regione fecena
„
Per fudum rutilare vident,
(t) Lucanus Libr. I,
fenoU
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Italicus (k) og Claudianus (i), hvilke beskriver flige Luft-Skin som
grumme Cometer med lange Blodrsde Ild Straaler, som betyder Ri
gers og Byers Odeleggelft, store Krige og Blods Udgydelse, sicerke
Stormvinde og ulykkelig skibbrud.
§. Z9.

Efteratvinuhaveseetafdisseforegaaende Exempler, hvad Tan
ker de Hedenste Romere havde om Himmeltegn/ som de meente at vwre
komne fra deres Afguder, saa vil vi herncest kortelig bemerkt/ hvor ivri
ge de have vcerct til at handthcrve denne deres gamle Overtroe og Afguds - Dyrkelse.

Man stulle vel tcenke/ at efterhaanden, da det Romerste Rige
vorte til, og udbredede line Grcendser saa vidt over Verden/ og da der
fandtes mange lcrrde og vel Luderede Mcrnd iblant dem/ der vare bedre
oplyste i Naturens Kundstab/ og de havde faaet Videnstaberne fra de
gamle Grår, saa stulle ogsaa dette afgndiste og dumme hedenste Vaesen blevet afstaffet, og igien en fornuftigere Guds-Dyrkelse iblant dem
bleven
Ignota obfcuræ viderunt fidera nodes,
Ardentemque polum flammis, cœloque volantes
Obliqvas perinane faces, crinemque timendi
Sideris, & terris mutantem regna Cometen.
(k) Silius Italicus Lib. I. Punicorum :
Crine ut flammifero terret fera regna Cometes
Sangvineum fpargens ignem, vomit atra rubente-s
Fax coelo radios, & fæva luce corufcum.
Scintillat fidus, terrisque extrema minatur,
Libr. g.
Non unus crine corufc®
Regnorum everfor rubuit lethale Cometes,
(!) Claudianus Libr. I. de raptu Proferpinæ ♦
Augurium qvalis laturus iniqvum
Prxpes fangvineo dilabitur igne Cometes
Prodigiale rubens ; non illum navita tuto,
Non impune vident populi, fed crine minaci
Nunciat aut ratibus ventos, aut urbibus hofter,
Paa et andet Sted :
Et nunqvaæ terri* fpeâatum impune Comete^

Va
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blevm indfort ; men det forblev dog ved den gamle Skik alt indtil Apo
stelens Pauli Tider, som band udi hans Epistel til de Romere bebreyder dem deres store Blindhed og afgudiste Vasen, ja endogså« efter
Pauli Tider, da den Christelige Religion udi Italien var indfort, og
Theodofius Magnus regierede, hangte de endnu saa hart ved deres
Afguderie, at da Magiftratm efter Kayñrens Befaling ville alffaffe
deres Spaamand og Hedenffe Afgnds Dyrkelse, satte den gemeene
Mand sig derimod, og ville rebellere imod øvrigheden, foregivende,
at efterdi de havde befundet sig vel derved, og varet lykkelige i 1200. Aar,
fordi de havde dyrket deres Guder efter gammel Skik, saa ville de og
derved forblive; men som Kayser Theodofius siden lord fratage deres
Prafter og Templer alle deres Indkomster, blev da deres offentlige Afauds Dyrkelse til intet giort, og efterhaanden gandffe bortfaldt, og blev
oa ikkun nogle Levninger tilbage, som ved Traditiones bleve fortplan
tede hos Efterkommerne, hvorom vi narmere i nastfolgende fierde Ca
pitel stal handle.

Det IV. Cap.
Hvorledes den Hedenffe Lårdom og Dvcrtroe om forsircdelige Himmcltegns og Kometers Betydninger
iblant de Khristne er fortplantet.
§. 40.

Mîtde gamle Romere friiNuma Pompilio, den anden RomerffeKonjW ge, af, og alt indtil Christendommens Begyndelse have holdet ved
den Superftition og Overtroe om Himmeltegn og deres Betydninger,
det har jeg udi det nastforegaaende Capitel viist adffillige Exempler paa;
men hvorfra de Romere have faaet deres Lårdom, og hvoraf samme
har sin forste Oprindelse, det har jeg forbigaaet, saafom det er uvist,
og intet tilforladeligt derom at berette. Der ere vel de, fom meene, at
saadant ved Traditioner fra Noa Tider afer udspredtiblant hans Efter
kommere; men denne Materie passer sig ikke paa dette Sted at afhand
le, og findes vidtlostigett udfort og forklaret af dm beromte Gerhard»
Joh.
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Joh. Voffius i Haus Bog de origine & progreffii Theologize gentilis.
Afdenne Author vil jeg her alleene dette korteligen berere, nemlig / at
Hand formeener, den Hedenste Afguds Dyrkelse/ saavidt Aauder
(Spiritus, eller Dæmones) angaaek/ er ved Tradition fra bemeldte
Noce Tiid fortplantet paa fire Mander : (i) Ved Superftition om Gpsgelser. (2) Ved Orakler. (3) Ved Hexerie eller den sorte Kunst.
(4) VedHrmmeltegN (oftentafeu prodigia).

Og endstiont bemeldte V0Ñ1U8 er afden Meening/ nt der er meget
iblant sandanne Ting, som har vcrret lutter underfundige Mennisters/
firrdeles deres Afgudiste Prcesters/Bedragerie/ sna holder hand dog for,
nt der er noget deriblant palleret/ snavel ved Spogelser, som Mirakler/
og iligemande ved dm sorte Kunst/ som ikke af noget Menniste kunde
praåiceres eller i Verk scrttes/ men udfordrer en dybere Indsigt i Natu
ren tll saadant at udrette/ end noget Menniste er begavet med ; og derfore nodes man til nt ftatuerc/ at der ere Dæmones eller Engler til.
Den spidsfindige Italiener Machiaveiius har ogsaa iblant andet
taget sig for at gruble pan denne Post/ og i sier om Prodigiis og Himmeltegn/ om de stulle have nogen naturlig Aarsag; Hand taler derom
Libr. i. Dirputarionum cap. 34. omtrent stråledes: Man pleyer forud
nt kunde forkynde store Forandringer og Opror/ som steer i store Kon
geriger/ og saadanne Spaadomme gieres af Prodigiis eller Himmeltegn/ og eftersom desiige Spaadomme og Gisninger ere tit indtrofne/
fan veed hand ikke/ hvad hand stal sigederom/ hvorfra saadanne Tegn
komme/ og hvorafde have deres Oprindelse/ med mindre man maastee
ville llatuere/ som nogle Philosophi sigk/ at Luften er fuld udafAander
og Engler/ som seer forud/ Hvad Ulykke Mennistene forestaaer og overHcenger/ og at de derfor af Medlidenhed og Medynk ved saadanne Tegn
advarer Mennistene derom i Tide.

Men den gode Vollius og de Philofophi, som Machiaveiius taler
om, siger her intet andet om Englene/ end hvad de Hedenste Pontífices
og Augures sagde om deres Afguder og deres Prodigiis ; thi disse sagde
ligeledes/ at saadanne Hrmmeltegn vare Gudernes Advarsel om deres
paafolgendeStrafog Vrede, somudidetforegaamde Cap. er viist.

Aa 2

§.41»
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Men at alt dette er en Superftition og Svertroe, font vi have faaet
afHedningene, eller rettere at sige, som Hedningene have fort ind med
sig i Christendommen, oger bleven fortplanret indtil vore Tider, det
synes gandste rimeligt og beviisligt nok; alleene med den Forandring,
ati Steden for de Hedenske Afguder, som fordum troedes at udsende
saadanne Tegn, er denne Forretning med at giere Spegerier og Spe&acler i Luften siden tilstrevet Englene og Dievlene, at strekke Mennistene
ved Prodigia og Himmeltegn ; og altsaa vil jeg herfra begynde igiennem
alle Secula med Exempler at vise, hvorledes de gamle Patres og Skri
benten have afmalet saadanne Lysninger, som ere seet paa Himmelen,
ligesom forstcekkelige Prodigia, der betyde adskillige Forandringer udi
Riger og Regieringer, saavelsom store Lande-Plager, saasom Krig og
Pestilentse, og andre ulykkelige Tilfcrlde.
§♦ 42*

Zblant de gamle LcrreFcrdre, som levede ikke langt ester Christi
Fodsel, tokr Tertullianus onr saadanne Himmeltegn, og siger, at de
ere Advarfler om GUds overhængende Vrede. Auguftinus/ som leve
de sidst i det 4de og i Begyndelsen afdet zte Seculo efter Christi Fodsel,
taler om en Ild Skye, som blev seet over Constantinopel, hvilket Tegn
hand ogsaa forklarer at vcere a^GUd saaledcs bestikket at stulle lade sig
see til en Advarsel om GUds Vrede, i Fald Stadens Indbyggere ikke
afstode fra deres Hedenste Afguderie, og anroge den Chriftelige Reli
gion. Johannes Damafcenus, som levede Udi det 8de Seculo, udi hans
Libr. 2. orthodoxæ fidei cap.7. siger om Cometer og flige Himmeltegn,
at de ikke ere naturlige, eller stabte gf Begyndelsen, men efter GUds
Anordning paa viste Tider fremkomme, og genereres, og iglen foraaaer
og forsvinder, og saadanne Tegn, siger hand, steer for at bttyoe store
Herrers og Regenteres Ded og Undergang. Saaledes seer vi da, at
Patres, hvonblant Tertullianus og Auguftinus, som begge havde VKvet
Hedninger, og vare omvendte til den Christelige Religion, have ind
fort iblant de Christne den Lårdom, at Cometer og Himmeltegn stulle
verre Advarfler om GUds Vrede.
socra-
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Socrates, som levede forst i det 5te Secnio, og var af en Hedning
blevenen ChristenLibr. 6. hift.Ecclef. cap.6. taler om en meget stor
Comet, som var tilstne Anno chrifti 400. over Constantinopel/ og
strekkede sig altned tilJorden/hvis ligeey tilforn var feet. Og denne Co
met/ siger hand, var bestikket til at betyde den store Ulykke/ som Sta
den overhcrngde ved det Forrcrderie/ som Gainas, en Gother/ der var
Kceyscr Arcadii Tienefte, stiftede/ da hand havde i Sinde at overrum
ple Staden/ og drage Riget til sig. Om denne samme Comet etter
HiMMeltegN taler ogfaa Zozomenus i hans Hift. Libr, g. cap. 4.

i

43*
At vi nu stal komme til disse Tegns Bestrivelser/ hvorledes de ere
blevne afmalede paa gammel Hedenst Viis/ som forstrekkelige KrigsRustninger og Vaaben/ da vil jeg her opregne nogle af den Samling,
som findes udi L)tcoånis Kronike:

Aar 454. blev sect mange Himmeltegn: Udi Norden blev om Af
tenen Himmelen rod/ ligesom en Ild/ og udi dette rode Skin saaes lan
ge klare Straaler afSkikkelse som Spyde.

541. blev i Frankrig feet mange Himmeltegn, og en Comet loed
sig see Paaste Hellig Dag/ og Hirnmelen syntes at flane i Brand ; sam
me Aar indfaldt C biroes de Persers Konge fierde gang i de Romeres
Lande/ og blev tgien afBelifario dreven tilbage.
556. den Tiid Medardos Bistop til Dornik/ fom af Paven er ble
ven indfort iblant Helgenes Tah og findes i Almanakkerne indfort den
8de Zunii/ ved Doden afgik/ da steede en Aabning i Himmelen/ hvoraffremstinnede tvende Lys/ som varede udi to Timers Tiid.

557* saaes nogle forunderlige Stierner og Fakler paa Himmelen,
og sayrme Tut indfaldt store Jordstå og hoye Vandfloder.

567. simes gloende Spyd paa Himmelen, som betegnede de Longobarders
i Italien.

570. faae man udi Italien gloende Krigshære paa Himmelen, og
Blods-Udgydelse/ og man hone Trompeters Lyd af Himmelen. Paa
denne Tiid faldt de Longobarder mi i Italien uden nogen Modstand.
Aaz
589.
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589. Efterat en Comet havde ladet sig see en heel Maaned, Lode
mgnge Fyrstelige Personer.

597- saae man mange og forfcrrdelige Himmeltegn, som betydede
Le store Ulykker/ som stulle komme fta Mahomed, Ler blev fod i dette
Aar i Arabien; thi endogsaa i dette selvsamme Aar blev ril Byzantium
(Constantinopel) seet en forfcrrdelig Comet.
603. loed sig igien saadanne store Prodigia see, som aldrig tilforn
havde vcrret seet, fom gave de tilstundende store Plager tilkiende; thi
baade blev seek en meget klarfftnnende Comet i September og Novem
ber Maaned ; der loed sig og see et Blod-rodt Himmeltegn af Skikkelse
som et blodigt Spyd, og et klart Lys stinnede den heele Nat.
673. saaes en Regnbue og Ild paa Himmelen, der var faa fot»
ffrekkelig at see til, saa at alle Folk raabte og skreeg, at den yderste Dag
var nu forhaanden.

7Z5- blev sert en Ild paa Himmelen, og da er Rom af de Longo
barders Konge bleven beleyret.
745- var en Comet tilsyne i Syrien, og derpaa fulgte en stor Pest.
763. blev Stierner seet at falde ned afHimmelen, afhvilkct Syn
og Mirakel Folk bleve saa forssrekkede, at de tcrnkte Verdens Ende at
vcrrencrr; samme Aar var der saadan stcrrk Frost, at det PomiffeHav
fres 30. Alen dybt, og der oven paa faldt 20. Alen heyt Snee (m),
778-, 803., 808. blev seet store Krigshcere paa Himmelen.
871- saae man Skyer paa Himmelen ligesom Krigsherre at stride
med gloende Spyd imod hinanden.
876. den io. Augusti saaes en Comet, som havde et meer end scrdvanligt brand-redt Skin, og da ere mange Sterder blevet overimmmede afen hastig opkommende stor Vandflod.
905. i May-Maaned blev en Comet seet; strap derpaa giorde de
Ungerer mange Indfald i Tydssland, og edelagde mange Sterder.
930.

(m) Det synes urimeligt, at Soen kunde fryse saa dybt; thi af Erfarenhed veed man, at I7oo
var fersk Band eyfrcff't dybere end 2. Alen ester vor Dansse Ma al; og endnu meere uri,'
melrqt synes dette, da der er falden saa megen Snee oven paa Isen; thi Sneen forbiåo
Frosten, undtagen, atderffulle v<rrestoreJis-Stykker sommendrevne og sammenstosne
ttlIiåergc, ligesom i dm Gråudssr S^e lñngst mod Norden pleyer at stee.
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930. den 2Z.Febr. blev i Frankrig feet blodige Krigshare i Luften, hvilket Syn varede fra Midnat, indtil Dagen begyndte at frem
komme.
941. blev udi Costnitz, fom ligger overst i Tydstland, i 14. Natter
efter hinanden feet Cometer paa Himmelen.

956. blev i Italien feet en forunderlig stoer Comet, som betegnede
den Hunger og dyre Tiid, som paafulgte.
979. bleve gloende Krigsherre en heel Nat igiennem feet paa Him
melen.
98z. blev feet en Comet, paa hvilken fulgte Hunger, Pest og
Jordstå.

999- den 14de December hen ved Klokken 9.0m Aftenen blevHimmelen aa buet/ og der saaes ligesom et Fakkel med et langt Skin/ som lysede ligesom Lynet/ saa at man derved ey alleene kunde see de Ting/ som
laae paa Marken, menogsaadeTing, som vare i Huusene, og da den
ne Aabning forsvandt, blev Lysningen at see til som en Drage med et
stort Hoved og Himmelblaae Fodder.
1058. blev nogle Dage sect en Comet i Pohlen, og strap derefter
dodeKoNg Cafimir.

1093. den forste Augusti Klokken I. om Natten blev feet et gloende
Spyd at flyve fra Syden til Norden; samme Aar faldt Kong Vratislaus affln Hest og dode.
1098. den 27. Septembr. blev Himmelen paa mange Stader seek
at staae i Brand om Natten.

1099. den iste Octobr. blev feet en Comet i 15. Dage, som kastede
denstorsteJldstraale mod Osten/ og den mindste imod Syd-Ost, og
der lord sig og see andre Sticrner, som stiode Jldstraaler imod hinan
den.
noi. var en forunderlig stor Comet tilsyne/ hvorpaa fulgte man
ge Ulykker ; Kong Erich af Danmark med fin Dronning Borhüdís dode
paa den Øe Cypern/ da de vare paa deres Reyse til Jerusalem.

H04. steede mange underlige Himmeltegn i Norden paa Himme

len;
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len; man sñae Himmelen tit atstaae i Brand, mange Stierñer fM
ned paa Jorden ; der blev og stet flyvende Ildsluer, gloende Spyd, og
brændende Fakler paa Himmelen.
1115. Paaffe Hoytiid ffeede en stor Aabning paa Himmelen/hvorafudbred et klart Skin, hvilket varede en heel Dme, og midt derudi saae
man et Kors ffinne som Guld.

in6. blev om Natten paa Himmelen seet Krigsherre, font bredde
sig ud fra Norden kil Men ; dette Syn varede langt ud paa Natten, og
var et forskrækkeligt Spektakel.

1157. blev seet mange store Himmeltegn i Norden paa Himmelen,
at fee til ligesom Blod-rode Ildsluer, da Kong Knud, Kong Valdemar
den stores Sen, stridede med sine Frender §ven og Valdemar om Kon«
geriget.
1211. blev i May Maaned seet en stor Comet i Pohlen, som vare
de udi 18. Dage, og havde sin Betydning om tilkommende Ting.

1223. blev seet en grum Comet udi gandffe Frankenland (Francia).
I2Z5' blev i Engelland seet en stor Comet.
1307. loed sig atter see et stort Feltflag i Luften sidst i Februarii
Maaned.

1352. loed sig i December Maaned en Comet tilfyne i Norden, og
da den var forsvunden, fulgte derpaa stcerke Stormvinde, og der blev
seet en brcendende Bielke at fare frem paa Himmelen.

1353« og 1354' blev der atter seet forffmkkeligeIldsluer paaHim
melen udi Syd-West efter Soelens Nedgang.
1446. den 27. Januarii blev udi Lopñngen, Lenzborg, Surfee,
åune om Natten seet en klar Lysning saa klar som Dagens Lys, hvil
ken varede en Times Tid, da det imidlertid var en heftig Storm, og
loed sig hore en stcerk Torden med Blinken, som Lynet; strax derpaa
igien blev det merkt.

145z. blev udi en Bye i Frankrig, da Dagen gik under, seet en stos
Mcengde af Hunde fare frem i Luften, efter hvilke fulgte adffillig Tros
og Bagage, derncest kom Fodfolk, som vare let bevæbnede, og siden
Strids-
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Stridsmcmd med Spyd og Skiolde, og Ryttere, ligesom EfquadronViis etter hinanden, og vare opstillede i en stor Slagt-Ordning ; og
dette Syn varede hen ved tre Timers Did. Saadant ffeede, ferend
Tyrken indtog Constantinopel.
1478. blev paa mange Står udi Svisserland sect Krigshcereri
Luften, som holdte Felistag imod hinanden.
1491. loed sig en Comet see, hvorpaa fulgte Pest iblant Qvceget.

1500. omtrent midt i December Maaned blev i Pohlen udi i8Dage seet en ffrEelig stor Comet i Norden paa Himmelen, og i dette
samme Aar odelagde Tartarerne Rusland og Pohlen.
1520. blev til Erfurt seet en forfterdelig brcrndende Bielke eller
Jlbstytte, som ffiod sig ned til Jorden, og opbrcendte mange Ting,
siden trekkede den sig op i Luften igien, og satte sig i en synderlig Figur
og Skikkelse.
1527. den 11te Octobr. Klokken 4. omNatten blev ved Rhinstrommen seet en forffrcrkkelig Comet, som varede i.og en fierdedeel Time/
den opsteg fra Asten omkring til Vesten, dog var den klarest i Norden.
Den var umaadelig lang, og afBlod rode og brand gule Farver ; den
overste Svids afCometen bukkede sig krum, som en Arm, med et me
get stort Svcerd i Haanden, ligesom den var fcerdig at hugge til. Paa
Spidsen og begge Siderne afSvcrrdet vare tre Stjerner afustrdvanlig
Storrelse. Fra disse Stjerner udstraalede lange sorte Strimer, lige
som Haler udaf Haar. Paa Siderne udffiode sig smaa og lange Jldstraaler ligesom Spyd, som vare saa rode som det bare Blod, og imel
lem disse Jldstraaler og gloende «pyd vareMenniffer til syne med fcrle
Haar og Skceg, og sortagtige, som en mork Skye, oa over dette Syn
blev der saa ftor Skrcrk iblant Folk, at mange, som saae dette, havde
rmrdod afSkrcek.

1538. saae man paa adffillige Stcrder i Tydffland bevcrbnede
Stridsmcend, dode Legemer og Gevcrr paa Hrmmelen; titen tmod
Asten blev seet en meget stor Stierne, som udfféod Blod-rode Straaler
afsig; ncerved Stiernenvar og et Blod-rodt Kors, og en Standart
saaes at flyve omkring iLuften.

Bb

1540.

Anden Deel

194

1540. blev en Comet stet/ som foraarsagede en mcegtig ter og
heed Sommer.
1540. den zdie Januarii blev udi Hamborg om Aftenen stet et
forunderligt Syn paa Himmelen/ og derpaa fulgte en nye Sygdom/
hvoraf mange Folk dode (n).
1547. blev i Svisserland feet to Krigsherre/ og ligeledes to Lever/
som bidedes ftcrrk tilsammen/ indtil den eene rev Hovedet afden anden;
samme Tiid blev og stet et langt hvidt Kors udi Luften.

1548. den iode Februarii blev der i Saxen seet Ild at falde ned
paa nogle Landsbyer. Item saaes i Qvedlingburg to Krigsherre at
holde et hidsigt Fettflag med hinanden/ og derforuden blev og seet adffillige andre flags Prodigia i Luften.

1551. den 28. Januarii faaes ffrekkelige Ildsluer paa Himmelen.
1554. blev den 24de Julii i Ober-Pfaltz Klokken 10. om Aftenen
seet tvende Mcrnd udiHarniff/ som floges med hinanden/ hvoraf den
eene blev overvunden, og den anden satte sig ned paa en Stoel og broutede afsin Manddoms Gierning/ indtil de begge forsvandt i Luften.

1554. den zte Augusti Klokken 9. om Aftenen ved den Bye Stolpe
blev i den Sydre Kant paa Himmelen seet Stridshcrre tre gange at hol
de Felrflag med hinanden med stort Skrig/ og hver gang Slaget var til
Ende/ udbrod store Luer, som stiulte Krigsherrerne.
1556. blev udi Februarii Manned paa Himmelen stet to Krigsher
rer/ som floges med hinanden.
1556. blev til Custrin udi MarkBrandenborg utallige mangeJldsluer seet paa Himmelen, og midt paa Himmelen saae man brerndende

Bielker.
§♦44

'

Disse foregaaende Beretninger om Cometer og Himmeltegn har
jeg udsamlet ilfLycofthenis Chronicis prodigiorum. Jeg veed vel/ at
adskil-

-

(n)

Dette eene Exempeler udtagen af VeiphaliiMonum. Cimbrorum &Megapolenfium Tom.2.
p. 140}., da alle de andre ere ndstrevne af^coüüem« chron. prodigiorum.
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adftilligeikke ere tilfreds med denne Authors chronologie, faavidt de
anfâ Aarstal angaaer, men det giver her hverken til eller fra, om
hand ikke faa just kommer overeens med andre Kronike-Skrivere udi Re
gisteret over Tiden; og ladvsre, at Hand har taget feil paa endeel Ste
der udi Aarstallene, faa er det ikkeSporsmaal just i hvad Aar og paa
hvilken Dag et eller andet Prodigium er bleven feet, men det er mig nok
ikkun her at viise, hvorledes faadanne Lysninger, der have ladet sig see
paa Himmelen, ere blevne stedfe fra de Hedenske Tider afbeftrevne som
forftrålige og forfærdelige Tegn, der have nogle visse Betydninger,
hvorafmanher for det forste kand fee, at den Hedenske Superitition i
denne Post iblantde Christne er bleven fortplantet indtil Lycofthcnis
Tider, som levede midt udi det 16de Secuto efter Christi Fodsel.
§♦ 45.

Udi dette 16de Seculo og videre indtil vore Tider har og denne fåmme Beretning og Overtroe om forftrekkelige Cometer og Himmeltegn
og deres Betydninger holdet ved, som nu videre ved nogle Exempler
ftal blive bevitst.
Vor beromte DanfteHistorifte Skribent Arild Hvitfeld udi hanS
Danfte Kongers Kronike fortæller, at udi Chriftiani 3 tii Tiid Aar 1556.
blev om Vinteren sect en stor Comet med et forfærdeligt Riis og Straaler. Og denne Comet, siger hand, betydde uden Tvivl den store Pla
ge over Lofland afMuftoviterne.
1560. har man feet forfærdelige Phænomena i Luften udi Ditmarften; det syntes, ligesom Himmelen aabnede sig, og to Krigs
herre stogcs imod hinanden. I Begyndelsen blev Folk meget forftrerkket ved denne Syn, faldt paa deres Kneee, og bade til Gud, thi de hold
te for ac den yderste Domme-Dag var forhaanden. Men da man i de
efterfølgende Aar blev vant til at see steere faadanne Phænomena, og
merkede, at det var naturlige Lysninger, som Skivperne pleyede at
kalde Nord-Lys, gave de sig tilfreds, og forundrede stg ikke meere der
over, men lode stg noy? rued den Erfarenhed, at det var intet andet,
end Tegn til Forandring i Veyrliget (o).
Bb 2
Den

(0) Anton, Vlethen$$;f ; ,v u L

Geschichte desLñlldss Dikhmñrschei! pag, 4$á.
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Dm offcomtatte Author Frobefius, som har Drevet -eu Bog om
Nord Lys- t, som kaldes Nova & antiqua Luminis borealis fpe&acula,
beretter iblant andet, som folger:
ISBB. dade Spanier udrustede en stor Skibsflode imod Holland,
blev der sect i Luften overAmsterdam et Soeflag, som varede i to Tinter.
1563. bíevtií Calais i Frankrig seet to bevårede Stridsmomd t
Luften, den eene forte et Kors, den anden en Love i sit Skiolb; strap
efter dem kom et Fruentimmer i lange hvide Klcrder, som mueligt be
tegnede den Fred, som imellein Frankrig og Engelland strax fulgte paa.

1586. den zdie Febr. saae man om Natten udi det Churfyrstendom
Brandenborg, saaog idet Biffopsdom Hildesheim Telte og Strids«
hcrre, som stridede med lige Lykke paa begge Sider, derpaa kom en sort
Skye, som ffiulede dette Syn, og giorde Ende paa denne Luft-Krig.
1621. den 2den Septembr. Klokken 10. om Aftenen, og siden den
heeleNat igiennem, syntes Himmelen at staae i Brand, og loed sig
samme Tiid see Felt Leyre, og en stor Mcengde af Stridsmand, som
vare bevcebnede med lange Spyd.

1624. den 2den May blev udi Fyrstendømmet Anhalt seet nogle
Tropper af Ryttere og Fodfolk i Ungerff Klædedragt med en lang Rad
af Krigs-Rustning, som holdte Feltflag.

1629. da Kong Guflavus Adolphus afSverrig rustede sig til Krig
imod Pohlen, har Indbyggerne udi Dantzig og andre, som seylede i
Mer-Soen, seet et Soeflag i Luften.
Udi Martii Maaned samme Aar saaes til Meissen neden i Luften
to Krigsherrer at holde Feltflag med hinanden, og de vare saa kiendeliae
i Skyerne, at man kunde jee deres Ansigter og Munde; den storste
Armee blev flagen og den mindste fik Seyer.

1644. udi May Maaned, da Rochlitz var beleyret, blev ved An«
neberg leet en stor Mængde Zldstraaler udkomme afen sort Skye, oa
foreftåde Ar mm, som ffiode imod hinanden.
1680.
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1680. den 20de Septembr. efter Solens Nedgang blev til Chem
nitz stet ru ftor Krempe udi Harnissog Krigsherrer ligesom at udkomme
afen sort Skye saa vel i Norden, som i Osten, hvilke afog til holdte
ftarpe Skermydfter med hinanden, og imellemstunder bleve de usynli
ge formedelft en heftig Skyden afCanoner, siden kom de til yne igicn.
Dette Syn siger Reliman i hans Meisniffe Kronike at verre bekrcrftet
medeedsorne Vidner.
1707. den zte og 6te Augufti om Natten blev til Breslau adffittige Strids Vaabenog betydelige Htmmelregn seet paa Himmelen.

1718. den 6te Septembr. blev i Slesim seet et Lys i Norden paa
Himmelen udkomme afen sort Skye. Lyset var fordeelt udi adskillige
Straaler, som havde en gesvind og haftig Fart. Den gemeene Mand
meentt/ at det var Ryttere, som soer igiennem Luften med brcrndende
Fakler, og giorde deraf Krigsherre, som holdte Feltftag med hinanden.
1721. blev seet et Nordlys i Lausnitz, Preussen og Pohlen om
Natten, hvilke nogle holdte for en Comet, andre giorde andre Prodigia
deraf.

1729. den 17de Decembr. var et ftort Nord-Lys paa adffillige
Stcrder udiTydstland, saavelsom paa mange andre Står at see, som
den gemeene Mand meget forffrerkkedes over ; een Deel afUkyndighed,
eenD-el ogsaa afden gamle phantaftifFe Superftition holdt det for at vcrre Cometer, Kors og brcrndende Fakler, andre gave for, at de saae Zldftytter, og andre saadanne Ting paa Himmelen.

§♦ 46.

Disse anforte Exempler kand vcrre nok til at vise, hvorledes den
Snak og Overtroe om saadanne Billeder, det lignede Dyr, Mennisker,
og adstilllge ffrcrkkelige Krigs-Rustninger og Gevcrr, sour fordum stal
vcrreseet, og endnu lade sig see paa Himmelen, er dog intet andet end
der samme, som fsrft af det Hedenffe Afguderie og Lcrrdom harsm Op
rindelse, og afUiyndige for Sandhed er antager, og indtil vore Tider
Bb z
fort-
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fortplantet. Men det, som nicest er at undre over, bestaaer derudi,
at der findes lcrrde Mcrnd i Pavedommet, som ogsaa ere kyndige og er*
farne udi Philofophia naturali, hvilke have foretaget sig at ftadfcrste den
ne Lcrrdom, og bestyrke den gemeene Mand udi faadan Overrroe, fore
givende, at de ere Tegn, som afGud bcstikkes paa visse Tider til at give
sin Hevn og Vrede tilkiende, ligeledes som de Hedenste Pontifices og
Spaamcrnd fordum tilstrev deres Afguder Lenftmme Magt og Gierning.

Jeg vil her ikkun kortelig fortcrlle, hvad den Jesuit Cafparus Schottus (p) derom striver: Denne åfior vil giore en Forsticel imellem de
naturlige Meteora, som sees i Luften, og de overnaturlige Meteora,
som haver en vis Betydning, og derfor kalder hand disse sidste Portenta,
Oftenta og Prodigia ; dermed vil hand sige saa meget, at de ere Himmel
tegn, som ikke have deres Oprindelse afnogen naturlig Aarsag; ligele
des giorde ogsaa Hedningene, og brugte de samme Navne at kalde deres
Afguders Tegn med.
§. 47*
Tre Ting fornemmelig forefalder ved disse Himmeltegn, som den
ne Jesuit, saavelsom hans Medbrodre har taget sig for at bevise. Det
forste er, at saadanne Tegn og Billeder, som ligner Mennister, Krigs
herre og andre saadanne Ting, som vi af foregaaende Exempler udi det
ncrst forrige og dette Cap. har seet noksom Prover paa, virkelig have
vcrrettilpaaHimmelen. Fordet andet, hvorfra de kommer, og ha
ver deres Oprindelse ; og for det tredie, at de ere anordnede til at betyde
noget, som stal paafelge.

Det forste, nemlig: at saadanne forstrcekkelige Cometer og una
turlige Himmeltegn virkelig i fordum Dage have vcrret, og endnu ere
til, og bestaaer ikke i Pharitafie, vil hand bevise med Exempler afBibelen, saavelsom af de hellige Lcrrefcrdres Skrifter; sigende: Hvad de
Grceker og Romere, som vare Hedninger, have strevet om saadanne
Ting, derom kand man vel tvivle, og holde saadant for at vcrre Fabel
og
(k) I hans Phyficacuriofatïÿftiil Wûrtzburg l üür. Libr. 6. de mirabilibus portentorum, pag,

747- ff.
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og ugrundet Snak; men efterdi det findes udi anden Maccabcrernes
Bogs 5te Cap. v. 2. z. stråledes: "Men det hendte sig over den gandffe
"Stad (nemlig: Jerusalem) i 42. Dage/ at der saaes i Luften Reys"nere/ fom rendte, og havde gyldene Kiortelcr paa, og våede med
"Glavinde, som udi en Slagt Ordning, og der uddroges Sverrd, og
"at Hestene lobe i Orden, og de drcebte sammen, og lobe om paa begge
"Elder, og Skiolde, som rortes, og der vare mange Spidser og Spy«
"de, som de floge los med, og uddroge Svcrrd, og at gyldene Smykker
"blinkede og adffillige Harniffe." Dette Jertegn ffeede nyelig/ forend
Antiochus overfaldt Jerusalem, og ovkde rnegen Grumhed imod Sta
dens Indbyggere.

Videre siger den Historiffe Skribent Jofephus udi hans 7de Bogs
i2te Cap. om den Jodiffe Krig/ at forend Titus med de Romere beleyrede og indtog Jerusalem, blev der seetVogne allevegne i Luften at frem
fare, og bevcebnede Krigsherre kom ud igiennem Skyerne og omringe
de Staden.
Mermere den hellige Pave Gregorius Udi hans Homilía I. in
Evang. vidner, atttdi sin Tiid/ da de Longobarder ville indfalde udi
Italien, er ligeledes faadant Syn udi Rom seet paa Himmelen ; herom
taler hand stråledes : "Korend Italien kom under Hedningenes Vold og
"Magt, have vi seet gloende Krigsherre paa Himmelen, somoyensyn"lig betegnede det selvsame Mord og Blods Udgydelse, der paafolgede."

§. 48.

Dette er nude fornemste Beviiser, hvorpaa Schottus grunder den
forste Proportion, som meldt er, nemlig : at faadanne Billeder, fom
ligne Krigshcrre, adffillige flags Vaaben og Vcrrge med videre, livag
tige« har vcrret til syne paaHimmelen.
Det samme beviser hand end ydermere med adffillige andre Erempllr afHistoriffe Skrifter, saasom Julii obfeqventis Bog dc prodi
giis, Eutropii 6te Hlstoriffe Bog, afklinii hiftoria naturali, og af man
ge fleeresaavel Hedenffe, som Christne Skribenteres Boger, hvilke jeg

her
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her forbigaaer, eftersom tilforn allerede saadanne Exempler iblant an
dre findes fremsatte. Endssiont disse Beviiser synes langt fra ikke kraf
tige nok til at stadfcrste den Hedensse og Papistisse Lcrrdoms Rigtighed/
som Schottus selv tilstaaer, sigende: at der ere mange Ting deriblant/
Hun kunde tvivles øm at vcere sandt/ saa paastaaer hand dog/ at det bor
derfor ikke altforkastes/ med mindre GUd derover maatte fortornes;
for det andet/ efterat hand nu saaledes/ som sagt er/ formeener at have
fuidkommelig beviist de foromtalte Syne eller Himmeltegn i Sandhed
saa at forholde sig/ som de berettes at vcere feet, og at de ikke ere noget
xhantåttiss Vcesen/ som blinder synene/ saa foretager hand sig herncest
at ville forklare os/ hvorfore de kommer/ og hvorfra de har deres Op
rindelse.

De bestaaer (siger hand) udi Dampe/ som ere saaledes samlede
og dannede/ at de kand forestille Mennissers og adssittige andre Creaturers Billeder og Efterlignelser/ item alle flags Ting i Naturen ; KrigsRustninger/ saasom Spyd/ Gevcer/ Bomber/ Kanoner og Ildsluer/
samt Felt-og Soe-Slage med videre/ som opncevnes kand ; men saasom
denne Materie/ der er intet andet end en Damp/ som er adspred ogforstrød i Luften, er i sig selv kun et dodt og magtesløst Vcesen, og derfor
ikke kand firtte og danne sig i saadanne livagtige Tings Figurer og Skik
kelser/ ikke heller staaer i noget Mennisses Magt/ Vitsdom eller For
stand saadant Syn i Luften at repræfentetø og tilveyebringe; saa vil
saadant ved Englerne lader i Verk fætte, saavel ved de gode Engle, som
ved Dievlene/ hvorom hand dog intet vist kand sige/hvilken af Deelene
faadan Forretning af Gud er anbefalet/ og hermed formeener Hand da
for det andet at have beviist/ afhvad Materie saadanne Syne bestaaer/
og hvorfra samme spektakler kommer.
For det tredie/ naar hand nu er kommen saa vidt med sin Forkla
ring, at hand formeener noksom at have beviist/ at saadanne Syne ere
afGUd anordnede og bessikkede, og af Englene saaledes paa visse Tider
sat i sin fuldkomne Stand og Skik/ saa holder Vand for/ at der er ingen
Tvivl tilovers, at de jo maa have sin visse Betydning/ efterdi GUd
gier intet forgieves. Og gior Hand da derom denne Slutning, at saa
danne
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danne Tegn ere af GUd bestikkede til at advare Mennistene om de forestaaende Ulykker, som hand udi stn Vrede har befluttet at paafere dem.
Dette vil hand igien bekrcrfte med de to forrige Exempler afMaccabceer*
nes anden Bog/ St, Gregorü og andre saadanne Tegn, fom steede for
end de Longobarder og andre Hedenste Nationer faldt ind i Italien,
og endelig formeener hand disse Beviiscr at vcrre saa kraftige og klare,
atingen kandsige noget derimod, uden de ere Athei, det er saadanne
Mennister, som ingen Kundstab har om GUd. Til sidst berommer
hand de Hedenske Skribentere, som herudi have vceret af den samme
Troe, somdeChristne.
§. 49»

Jeg agter ikke at gaae saa vidt ud i denne Materie, saasom enhver,
der har nogen Skionsomhed, let kand see, ar det bestaaer udi Sophifterie ; thi hvo vil vel tilstaae, at alt hvad der staaer i Maccabceernes Bog,
eller den Historiste Skribent Jofephus, eller den hellige Pav Gregorius
har strevct, item hvad de gamle Hedenste Skribentere fortår om
krodMs og forstrcrkkelige Himmeltegn har virkeligen saa forholdt sig,
som de beretter ? Monne de ikke kunde have strevet meget efter gemeen
Mands Relationer, eller ogsaa selv imagineret sig adstillige saadanne
Figurer og Billeder i Luften, som tilforn er talt om; thi saaledes steer
det endnu i vore Tider, at naar man seer et eller andet Phænomenon
paa Himmelen, da giore Tilstuerne sig ulige idéer deraf; nogle giere
derafCometer, andre giere Stridsmand og Vaaben, andre aiere sig
adstillige andre Skabninger deraf, somme horer en Lyd og Vaabenbrag, Canon-Skud og deflige, somme foregive, de kand fornemme en
Svove! Lugt tillige ; derimod de, som neye betragter flige Phænomena
uden nogen Præjudice og forudfattede Meeninger, kunde ikke see noget
afalt saadant, ikke heller hore nogen Lyd, eller fornemme nogen Lugt.
Saaledes har det tit hendet sig i vore Tider, hvorpaa man finder Exem
pler i de Skrifter, som handle om Nord-Lysene, der i dette Seculo ere
observerede. Jeg vil allene anfere to Exempler, som i forrige Seculo
har tildraget sig ; det eene Exempel finder vi hos Monir. Mairan t hans
Traité phyflque&hiftorique del’Aurore boreale Seét. 4„ Gap. 4. p.
1880 som beretter/ at Aar 1615. den 26. Octà Klokken 8. omAfte-
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neu blev udi Paris feet et Phænomenon paa Himmelen, hvilket den eeite
Tilskuere Baptifte le Grain har udi sit Skrift, kaldet : Decade de Louis
le juñe, beskrevet omtrent saaledes: At der loed sig fee gloende MenniskeriLuftm, fom floges med Spyd, og fom ved dette forffrcekkelige
Syn gav tilkiende den grumme Krig, fom paafulgte ; herimod befindcs
anden Author vet) Navn la Morte le Vayer, fom udi sit Skrift de la
crédulité la 78me Lettre skriver om det famme Phænomenon, og siger
om sig felv, at hand var udi Paris felv famme Tud, og faae det famme
Phænomenon, men hand gisr os derom denne Forklaring, at, ihvor
vel hand det noye betragtede og beffuede indtilKlokken ii.omNatten,saa
kunde hand dog ikke i ringesie Maade mcerke noget faadant, som Baptifte
le Grain derom har skrevet ; men jeg kand vidne, sigerhand, atdetvar
ikke andet end en Lysning, fom gemeenlig pleyer at lade sig sei pua Him
melen, og hand foyer derhos, at der lever endnu mange tusinde Menniskcr, fom kunde det famme med hannem bekrcefte. Det andet Excmpel hendte sig ligeledes i Frankrig 1621. udi Septtmbr. Maaned, da et
stort NordLys blev feet, hvorafman i Almindelighed giorde Krigsher
re, Feltflage og andre faadanne Spaadoms Tegn. Men Petrus Gaf
fendu s derimod, fom disse Phænomena fornuftig betragtede og odferverede, giver os derom den Forsikring, at det var intet andet, end et or
dinal naturligt Himmeltegn, og at alle de andre Lignelser og Figurer
vare intet andet end Phantafter, som videre kand sees af dette Skrifts
fvrstePart §.zi.

en

§. 50.
Heraf seer vi nu, IjïMÎ1 Phantafier 05 Imagination kand giore hos
Dem, som ingen Kundskab have om Naturens Virkninger,naar dennem
noget ustrdvanligt Syn paa Himmelen forekommer; ligeledes kunde
Det og vcrre hendet med de Exempler, som Schottús haver anfort, nem
lig, at det kunde have beftaaet udi lutter Phantafier, hvad Maccabcrernes Bog, saavelsom Jofephus melder om. Og endskiont jeg bor have
stor Refpeét for Pavelige Helligheds Vidnesbyrd, saa understaaer jeg
mig dog ikke at frietage ham fra den Skrålighed, at Hand jo ligefaa
vel, fom andre Menniffer kunde blive bedaaret afPhantafie, heldst naar
hand var ukyndig i Naturens Bog, som faadanne Mcmd gemeenlig paa
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HeTider vare; og om dette stg nu saaledes forholder, saa er det kun en svag
Grund, som den gode Såottus har bygt det ovrige paa, saa atmanher
kand see en Prove paa, hvad Udfaldet bliver, naar man vil foretage sig
at giore mennisteligePKantalier og Vildfarelser til GUds Sandheder,
og hertil detiene sig afHieoio^ien og klrilo5opKien, saa bliver herafen
Mixtur 01 Blanding, som man med Billighed kand fatøeTheologia hæretica pgPhilofophia phantaftica, fom dkN lsprde Baco de Verulamio
siger.
§♦ 51.

Det gieres vel ikke forneden, at jeg her indlader mig udi at giere
nogen Sammenligning videre imellem de Exempler, som i det zdie Cap.
afde Hedenste Skribentere ere fremsatte, og de Beretninger, som de
Christne Skribentere siden have efterladt os om saadanne Himmeltegn,
thi jeg formeener,enhver noksom selv kand seemaar hand ligner de tvende
sidste Capicler sammen, at hvad de Hedenste Skribentere og de Christne
berette, lober ud paa een ogden samme Lårdom, som fra de Hedenste
Tider og indtil denne Dag er bleven fortplantet og at derved den gamle
Overtroe om saadanne Ting endnu hos os er i Minde. Ikke heller be
hoves nogen vidtloftig Forklaring atgiore derom, hvad saadanne Phænomena have vcrret, enten de have vceret naturlige eller unaturlige ; thi
nu i dette Seculo, som vi lever, have vi saa mange stags Figurer og Phænomena beskrevne og aftegnede over NordLysets forunderlige Skikkelse
og mange flags Figurer, at man deraf kand giore efter sin imagination
cgPhantafieaUe de flags forstrekkelige Syne og Skabninger, som de
gamle Historier og Kroniker indeholder. Jeg vil derfor her afbryde,
og til Slutning tale noget lidet om, hvor nyttigt det maatte vcere, at de
Lm'de beflittede sig noget meere paa at Ludere i Naturens Bog, og at
betragte GUds Gierninger i Naturen paa en fornuftigere Maade, end
vore Forfcedre have giort, hvilket da bliver Jndholden afdet efterfolgendezteCaprtel.

Det V. Cap.
Betænkning ,om den Nytte og Gavn, som flyder deraf, at
manpaa en fornuftig Maade betragter og beskriver adskilli
ge stags Phænomena, som i Naturen forekommer.
Ce 2
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§. 52.

som tilforn i det zdie og 4de Cap. sira vel af gamle, som nye
yi|j Skribentere om forstrakkelige Spogelftr i Luften er an fort, ka nd
noksom erfares, hvad Ukyndighed og Blindhed i pllyllstc- Videnstaber
kand udrette. Det er ikke saa meget at undre over, at gemecne og een»
foldige Folk kand falde paa saadanne urimelige Phanrafier, men at Lar
de, som burte fornuftig overveye, hvad de strive og lcere, ud'prederog
forsvarer saadanne Fabler, der strider imod Sandhed, da de dog afNalurens Lys ved en fornuftig Betragtning kunde komme i en bedre Op
lysning og Erfaring derom, er noget, som ikke meget kand berommes.
Vi har her tilforn seet Exempler udi de Graker, at iblant dennem fand
tes nogle, fom ikke loede stg bedaare af saadanne flags Imaginationen.
Vi have ogsaa nu i vore Tider seet en stor Forstial og Forandring imel
lem de Bestrivelser, de Larde have giort om Nord-Lysene, og de gamle
Skribenteres Fabler derom ; thi hvad nu omstunder i dette Secuto om
deslige Luft-Skin er strevet, grunder stg ikke paa Traditioner eller los
Snak, eller saadanne Phantafier, som Skrek og Indbildninger kand
tilveyebringe, men paa noyagrige Observationer og paa GUds Gierningers flittige Betragtning, som i Naturen ere til stne. Hvad Frrrgt
og Nytte man har deraf, at de Larde have i vore Tider giort stg saa me
gen Umage for at give os noyagtige Bestrivelser over Nord Lysenes
phænomena, som mange ellers maatte tanke stutie vare kt unyttigt Arbeyde, er vard noyere at betanke.
§. 5Z.
Det er ikke saa rart at finde, ja endog iblantde Larde, saadanne, der
bilde stg ind, at pb^llste Videnstaber ere afingen Nytte, uden saa vidt,
det kand vare fornoden til Medicinen, Chymien og saadanne Sager.
Der findes vel ogsaa de, som siger, at den Tiid er ilde anvendt, som bru
ges tii Experimenter, og andre pbyliste Observationer; deres Hoved»
Raifon er denne : fordi, stge de, saadanne Ting overgaser et Mennistes
Begreb, og man kand afFornuften ikke fatte det allerringeste af Natu
rens Bestaffenhed. Andre igien, som ville vare klogere end alle, tale
Mkd Foragt om Studio phyfico, holdende dem, som dervaa beflitter stg,
for at vare Atheifter og ugudelige Folk. Saadanne adstillige Domme
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fås der om dem, fom beflitter
paa Philofophiam naturalem, eller
at faa? nogen sand Kundssab i adssillige Ting om Naturens Virkning
og Bessaffenhed.
Her maa jeg bede om Forladelse, at jeg disse gode Mcrnd, hvor hoylcrrde og vise de end maatte vcrre i andre Maader, ikke kand give mit Bi
fald derudi, atphyLsseVidenssaber, i scrr Experimenter ogObiervationer bor foragtes, forsommes eller forkastes, men meget meere frem for
mange andre Studia oves, handthcrves og hoytagtes. Thi naar vi vil see
hen tilGrunden, hvorpaa dette Studium er rodfcrstet, saavelsom tiiMaaíet, hvorhen det fornemmelig sigter, da kommer vi paa bedre Tanker.

Hvad den forste Grund angaaer udi det phyfi^e Studio, da er den
almcrgtige GUd og Skabere selv den forste Begyndere og Author der
til ; den heele store Verdens Bygning ; den prcrgtige Himmel, fom med
saa mange tusinde Stierner og himmelsse Lys er udstafferet, de mange
flags Meteora, og deylige illuminationer i Luften ; mon alle disse Ting
Mevcrrevcrrdatbessue og betragte, som vidner om Skaberens Maje
stät, Almagt, Herlighed og uendelige Viisdom? Kaster viOynenened
paaJorden, som vl bcboe, dafindervi, hvorledes baade vi selv, saavel
som allehaande andre levende Creature ikke alleene paa Jorden, men ogsaa udi Havet, underholdes, ncrres og vederqvcrges hver efter sin Art paa
utallige Maader. Videre seer vi adssillige frugtbare Trcrer og Urter,
som tit alli haande Brug baade for Mennisser og andre Creature tiener
til Fode, Skiul og Bessierrnelse. Jeg vil ikke tale om infe&er og andre
smaae Orme og krybende Dyr, hvoriblant mange ere saa fubtile, at de
for Oynene ere usynlige, hvorledes de paa utallige Maader avles, og ge
nereret, og finder ligeledes deres Ophold og Naring hver efter sin Art og
Natur. Ikke heller vil jeg tale om adssillige flags Edelfteene, Mineralia
og Metaller, som tiener til Mennissens store Nytte i Handel og Vandel
med videre. Monne ikke alle disse Ting vcrre vcrrd at bessue og betragte?
Kand vi ikke heraflcrreat kiende den almcrgtige Skabers uendelige God
hed og alviseForsyn for sine Creaturer? Naar vi alt dette retteligen overvcrveyer, da er vel intet fornuftigt Mennisse saa sandseslos og dum, der
jo kcmd bi aribe, at dette heele Naturens Verk er som en Bog forfcrrdiget
med dm almægtige GUds egen Haand og Finger. Staaer nu dette fast,
at GUd selv er Author for alt dette Verk, saa maa den jo ssamme sig, der
Ce 3
er
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ersaa doven og hovmodig, at hand ikke gider givet sig Umage at lindere
derudi, paa det hand kunde lerre at kiende sin egen Naturs Svaghed og
Skrobelighed, at hand er ikke andet end en ringe Skabning og Creatur,
og at Hand har den store og almcegtige Gud og Skabere at takke for alle
sine store Velgierninger.

Derere endnu utallige mange Ting at ierre af denne Naturens
Bog, hvilket og de viise Hedninger ved deres fornuftige Eftertanke ha
ve meget vel erfaret. Ja dette var Grunden til deres heele Theologie :
at de betragtede Verdens Skabning, og de Ting, som ere derudi til lyne,
og afSkabningen leerte de at kiende, at der var en almergtig og uendelig
GUd til, item, at hand var alvidende, og at hans Godhed og Forsyn
strcekkede sig til alle Creaturer og den gandffe Verdens Vedligeholdelse.
Og deri bestoed deres Philosophia naturalis ; at de gave deres Sind og
Hu til5peeulLtioner, og randsagede i Naturen for at finde det Hoyeste
Versen, hvorfra alting havde sin Begyndelse. Hedningene giorde vel og
meget cifphiloibphia morali, som man kand lerse hos Ciceronem, Men
den store og ffarpsindige Philosophus 8eneca, som ogsaa var en bcromt
Moralift, naar Hand ligner philosophiam naturalem og moralem imod
Hinanden, da agter Hand den forste langt Hovere end denne sidste; thi
hand siger: saastorForffiel, som der er imellem GUd og Menniffet,
faa storForskierl er der ogsaa imellem philofophiam naturalem og mora
lem; thi den eene betragter GUdsGierning, og den anden overveyer
og igiennemhegler Menniffencs Feyl og Vildfarelser.
§. 54Med faae Ord at sige : Vi finder ogsaa i vore Tider adffillige ypper
lige Skrifter, som ere fulde afstionne Lerrdomme grundede paa Natu
rens Betragtning. Den beromte Phyficus Robert Boyle i Engkland
har efterladtsig et herligt Skrift under denne Titel : The Ufefuinefs of
Experimental Philofophy.Lond.Ióóg. og oplagt lgim til Oxfort 1671.,
hvorudi hand har viist, hvad Nytte phyfijle Experimenter og Observa
tioner haver udi adffillige Videnskaber, og i serrdeleshed i Theologien
til at overbevise Atheifter deres Vildfarelse, og at veylede dem til den san
de GUds Kundffab. Denne samme Skribent haver oafta giort en Stif
telse, at udi London i Engeland ffulle holdes aarlige Prerdikener, om
hvorledes man ffal tare at kiende dm almergtige og alvise GUd og Ska
bere
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bere afalle Tings Bessuelse, som forekomme i Naturen. Denne Stif
telse har heller ikke vcrret frugteslos, thi derved ere smukke Traéhtet ud
komne om denne Materie, hvoriblant i scrr ere at deromme de i6.Prcedikener, som William Derham Doit. Theol. og Canonicus i Windfor
har holdetAari/Is.og 1712. udi London i en Kirke MbetMary-le-Bow,
hvilke siden udi Trykken Aar 1714. i 8vo ere udkomne, og derefter adssillige gange oplagte under Titel: Phyfico-Theologie or a Demonitration of the Being and Attributes ofGod from his Works of Creation.
Being the fubftance of fixteen fermons preach’d at St. Mary le Bow
Church at the Honble Mr. Boyles Leétures in the Years 171L and 1712»
with large notes and many curious obfervations by William Derham.
Lond. 1714. Jligemaade har en Medicus og Mathematicus, der tillige
var Borgemefter i Purmerent i Holland/ navnlig Bernhard Nieuwentyt, ffri vet enBog, som forste gang er udkommen 1716. i det Hollññdsse
Sprog med folgende Titel: Het recht Gebruik der Wereldbefchouingen ter ovetuiginge van Ongodiiten en Ongelovingen, aangetoont
door Bernhard Nieuwentyt. Udi disse lcrrde Skrifter viiser forncrvnte
Authores, hvorledes man af Verdens fornuftigeBetragtning, endogsaa
af enhver Ting i Naturen grundig kand lcrre at tiende GUds Viisdom,
Almagt og Godhed ; de gaacr herudi ikke saa loselig til Berks, som man
ge Phyfici i forrigeTider have giort, der har betient sig afloft Relations
og Beretninger, ikke heller tager de hypothefes eller Gisninger tik
Grund, men de ganer alting igiennem vedRxperimenter ogErfarenhed,
ved eyensynlige Prover og Obfervatioticr, som ere uimodsigelige, og
herpaa bygger de saadanne herlige Lcrrdomme og dennem saa krafteligen beviser, at ikke alleeneste Philofophi, men og Theologi derudi have
fundet stor Behag og Fornoyelss, og der er vel ingen saa dumdristig og
uforskammet, som lcrsi r og forstaaer saadanne Skrifter, at hand ssulle
ncegtc, at jo ftudmm phyficum har sin usigelige Gavn og Nytte etidogsaa i Theologien, saavelsom udi Philosophien, og andre verdflige
Handtermger og Videnssaber.
§. 55Vel er det saa, at det er Mennisserne umueligt at randsage og
udforske alle Naturens Arcana og Klenodier, saa at det meeste af de
Ting, vi vide eller begribe, er det allermindste af de Ting, fom for
os endnu ere ssmlte og ubegribelige; dog kunde vi ved Flrid og
Ar-
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Arbeyde, ved Obfervationer og Experimenter opdage meget til Let al
mindelige Gavn og Bedste, som ellers ville blive stedse ubekiendt. Vi
have herpaa Exempler nok, at mange Ting og nyttige Videnstaber ere
ved Experimenta1 og Obfervationer udi ncest forrige og Lette Seculo
bragte for Lyset/ som de Gamle ikke have vidst noget afatsige, sårdeles
siden man har begyndt at bruge Mathématique« til Hielp at randsage
Naturens Virkninger i adskillige Maader og Tilfalde; thi som Ler ere
mange Ting i Naturen saa smaae og subtile, at vi med voreHyne ey kand
see dem, eller blive dem vaer, andre Ting igien ere i saa lang Diíhmce fra
os/ at vi ikke kand see eller stielle noget deraf; saa har man dog alligevel
ved kunstige Instrumenter, saasom Microicopia og Kikkerter opdaget
meget, som tilforn var ubekiendt/ hvilket her ville blive for vidtloftigt at
speeiñeere/men saadant kand man lase udi de Beger/ som det Franste
Academie i Paris/ saavelsom det Kongelige Societet i London har udgi
vet/ hvoraf man noksom kand lare/ at den Tiid og de Bekostninger ikke
har varet spildt, som ere anvendte paa disse ogalle flags andre plaste
0g mathematiste Experimenta 0g Obfervationer.
§- 56.

Hvad de Folk angaaer, som bilde sig ind at vare saa kloge, og vide
at snakke om alle Ting, og tale med Foragt om Philofophia naturali, La
var det fast ikke Umagen vard at ansee eller agte paa deres Ord; thi Let
gaaer gemeenlig med dem, som det gamle Ordsprog lyder : Imperfeétiffimusqvisque maximus criminator: det er: Den storste Spottere er
gierne den storste Uvitting. Herpaa maa jeg ogsaa fremsette eet Exempel: EaÄamius, som levede i det 4deSeculo efter Christi Fodsel, varen
stor Orator, der rosede sig af/ at hand kunde Ciceronis Skrifter uden ad ;
men/ at jeg stal tage mig Len Frihed at sige mine ringe Tanker/ da havde
hand ikke Ciceronis Forstand og Skionsomhed, da hand talede saa spotteligen om be Philofophis, som larte/ at Jorden var Kugebrund; thi
Cicero udi hans anden Bogs 45'Cap. de Natura Deorum gisrsaadan
herlig og ypperlig Forklaring over Jordens Figur, og fornuftig beviser
Lens Rundhed/ og hvorledes man allestceds/ hvor man farer omkring
paaJorden ellerHavet/ harHimmelen til syne oven over sig/ ogJordens
Centrum eller Middel-Punkt er det nederste Sted/ hvorhen alle andre
Ting/ som ere runden oven paaJorden, ved sin Vegt og Tynge Lodret
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eller udi en perpenàuià Linie henviser, faa at der er ingen Forticel
paa op eller ned, men hvor man er paa Jordens Klode, synes man altid
at vende op ad. Afdisie Ciceronis Ord kunde Laétantius noksom leere,
at der kand vcrre Antipodes til, det er : Dyr og Menniffer paa den eene
Side af Jorden, som vender deres Fodder tvert imod dem, som ere paa
den anden Side. Men saadant har den gode La&antius ikke kundet be
gribe, hvorfore hand har beleet og bespottet den phiiofophi|¥e Lcerdom
om Jordens Rundhed7 og holdt det for falfft og urigtigt, at Jorden var
rund, som en Klode, og at der boede Menniffer, som vendte deres Fod
der lige imod vore, thi hand kunde ikke begribe, hvorledes saadant kun
de tilgaae eller vcere mueligt; hand beleer derfor saadan Philofophie
med mange urimelige Indvendinger, sigende : at saa maatte deres Fod
der siaae oven over deres Hoved, Trceer og Urter maatte hcenge i Luften
med meget meere saadan Snak, som hand forebringer (q), og afmaler
det alt med åtoriffe Svcrrte Koeste, ligesom det havde vceret den urimeligsie og ufornuftigsie Tanke, noget Menniffe kunde falde paa; og
efterat hand i denne Post i hans Bog, som hand har ffrevet (de falfa
fapientia) omfalffViisdom, saaledes har igiennemheglet Philofophien
paa det spotteligste og argeste, som hand kunde, ffryder hand til sidst der
af, at hand paa mange Maader kunde bevise, hvor falff og urigtig den
ne pluiolopkiffe Lcerdom var. Men det var Skade, at denne store
Orawr ikke loed sin Viisdom hore, men afbrod med den Undffyldning
at hand nu ffulle flutte hans Bog, og derfor kunde det ikke ffee (r), saa
at man herudover ikke har faaet at vide, hvorudi hans ovrige Beviiser
har bestaaet.
Et
(q) Laébmtiusde falfa Sapientia Libr. 3. Cap.24« Qyid illi ? qvi effe contrarios veftigiis noftris
Antipodas putant : num aliqvid loqvuntur ? aut eft qvisqvam tam ineptus, qvi credat effe
homines, qvorum veftigia funt fuperiora qvam capita ? aut ibi, qvx apud nos jacent, in
versa pendere? fruges dc arbores deorfum verfus crefeere ? pluvias & nives & grandinem
furfum verfus cadere in terram ? & miratur aliqvis hortos penfiles inter feptem mira nar
rari ; cum Philofophi & agros à maria & urbes & montes penfiles faciant,
(r) Laéhntius e. 1, Qyæ illos ad Antipodas ratio perduxit ? videbant fiderum curfus in occafuni
meantium, folem atque lunam in eandem partem femper occidere, & oriri femper ab ea
dem. - - Hanc igitur cali rotunditatem id feqvebatur, ut terra in medio finu ejus effet
incluía. Qyodfi ita effets etiam ipsam terram globo fimilem ; fi autem rotunda etiam
terra effet, neceffe efie, ut in omnes cali partes eandem faciem gerat, id eft : montes eri
gat, campos tendat, maria confternat. Qyod fi eilet, etiam feqvebatur illud extremum : .<■
»t nulla fit par? terrae, qvxnon ab hominibus cæterisque animalibus incolatur. Sic penKh
dwlo»
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Et andet Exempel har vi ogsaa i samme Tilfcelde udi den store Prcelat Bonifatius ErkeBistop af Mayntz; denne vakkre larde Mand/ som
levede idet 8de8eculo, anklagede Bistop Virgiiium af Saltzburg for
Pav Zacharias, og bestyldte ham for Kletterst Lcrrdom/ fordi hand hav
de sagt/ at tor we Antipodes til/ eller at Jorden var Kugel rund.
Hvo stulle nu vel tcenke/ at Mathematici ved et lidet phyilfF Expe
riment haver siden giort saadanne hoylcerde Mands hoye Indfald og
hovmodige og spottelige Snak til intet? thi for 300. a 400. Aar siden/
da man observerede Magnetens Egenstav/ at den altid vendte sig imod
Norden og Syden/ var dette en Anledning til at man indrettede Compastet/ og betlente sig derafi Seyladsen/ som en Veyvisere over det store
Hav/ og er saa siden efter Compassets Veyviisning Jordens Klode no
gle gange gandste runden om beseilet/ mange Lande og Øer opdagede,
som tilforn vare ubekiendte. Er det ikke en Prove nok pa«/ hvor stoxe
og nyttige Ting et lidet ph^iist Experiment rand udrette, naar man for
nuftig betragter de Phenomena, som i Naturen forekommer ? Enhver
Styrmand og befaren Matros er udi denne Post om Jordens runde Fi
gur nu langt klogere/ end den beromte Laéhntius eller Pav Zacharias
med sine andrePralater vare i deresTanker, og hvad vilde de godeMcrnd
sige, om de nu kom til Live iglen? monne de nu vel stulle finde nogen
Behag udi ton stolte Tale og Spottene/ hvormed de lastede dem/ som
lagde sig efter philofophiam naturalem.
§. 57-

Saa seer vi da heraf/ at tot er bedre for dem, som ville vcrre store
Oratores, ikke at befatte sig med de Ting/ som de ikke forftaaer/ og at
de giorde langt klogere/ om de taugde stille/ end at de stulle tale ilde der
om/ at det stke maatte hede om dem, som Ordsproget lyder: Saris eloqventiæ, fapientiæ parum.

§. 58.
¿ulos iftos Antipodas cctli rotunditas adinvenit.
. At ego multis argumentis
poíTeni, nullo modo fieri pofTe, ut coelum terra fit inferius, nifi & liber jam coneludendus effet*
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§. 58.
At jeg nu igien stal komme til at tale noget lidet om, hvor stadeligt
det er at lade sig blinde dfSuperitition og Overtroe, da vil jeg her ikkun
anfore eet Exempel afden Grcekiste Skribent Plutarcho, som fortceller
(in Nicia) om de Atheniensers Krigs-Overfte Nicias, at da hand var
feerdig at style bort fra Syracufa med de Atheniensers Flode, og letteligen kunde undkommet, eftersom Fienden ikke kunde paa den Did for
mode, eller blive vaer, at hand toeg bort; saa loed hand sig dog af en
Formorkelse, som indfaldt i Maanen, forstrekke formedelst öenSuperftition og Overtroe, at dette var et Himmeltegn, som betydde ham
nogen Ulykke, i Fald Hand da bortseylede ; og var just denne hans Over
troe Aarfagen til, at den Atheniensiste Flode blev odelagt, fordi hand
forfomte derudover den Did og Leylighed, hand kunde have havt til at
undflye.

En anden Krigs Overste hos de Athenienfer ved Navn Pericles
forstoed (efter Plutarchi Beretning) den Sag bedre, eftersom hand
var underviist af en Grcekist Phiiofophus Anaxagoras om faadanne
Ting, at de vare naturlige, og derfore, da hand ogsaa engang var sierdig at giore et Krigs-Tog til Vands, og en Formorkelfe i Solen indfaldt,
hvorudover Skipperen og hans Folgestab bleve forfcrrdede, og forestil
lede ham, at deres forehavende Reise ville gaae ulykkelig af, fatte Peri
cles Moed i dem, og overbeviiste dem om, at dette var et naturttgt
Phænomenon, som intet havde at betyde.
§

59.

Det gik til paa de Tider i Grcekerland saaledes, som i andre Hedenste
Lande, hvor Afguderie og Superftition har Overhaand, at de, fam lagde
sig efter pllyüste og rnackemaciste Videnstaber, og fornuftigen ville be
tragte og forklare den almcrgtige GUds Gierninger i Naturen ; i sier faa
danne Phænomena, som fañks paa Himmelen eller oven udi Luften, de
bleve forfulgte, og anklagede for at bespotte deres Hedenste Guder, og
derfor maatte endeel, som loed sig mcrrke med, at de forstoede noget af
faadanne Ting, flygte afLandet, andre bleve kastede i Fomgsel, og nogle
Dd 2
bleve
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bleve ombragte, og de mathematice Videnskaber bleve udi all Grcrkerland forbudne.
§. 6o.

Paa denne Maade ^Phiiofophi, i scrrdeleshed de, som lagde sig
efter at observere Himmelens Lob og adffillige åteora iLuften, ogefterforffede deres naturlige Aarsager og Oprindelse, vcrret efterstrcebede
og forhadede,og maatte Hemmeligen ftudere paa saadanneTing. Hvor
ledes det gik til iblant de Romere, har jeg allerede i det foregaaende fierde
Capitel taler om, hvor man seer Exempler nok paa deres Overtroe og
Vankundighed, som indtil vore Tider har efterladt sig Spor og Levnin
ger iblant de eenfoldige, saa at mange urimelige og for fornuftige og
lcrrde Folk uanftcrndige Fabler ere blevne handthcrvede, som ikke saa
lettelig kand Udryddes, UdkN man ved Observationer og Experimenter
oplyser og beviser Sandheden og Sagens rette Sammenhæng, og dette
er fornemmelig et Verk, som henhorer til Philofophiam naturalem ; tt)i
hvorledes ville vi ellers befries fra de mange Dicrvler og Spegerier, som
LePapistiffe Lcrrere ved deres sorfcrngelige Philosophie Har opfyldt Luf
ten med, naar vi blindt Hen stal troe, at der ere livagtige Skabninger
og Billeder, som ligner Menniffer, Creature, adffillige flags KrigsRustninger og deflige Ting til i Luften, som deres Traditioner og Skrif
ter Handler om? Bor man ikke bruge sine Sandser og Forstand til at
betragte og observere, om noget saadant i Naturen lader sig see? Dette
Have nu de Lcrrde i voreTider fornemmelig beflittet sig paa at iagttage,
og bliver Efterkommerne dem derfore megen Tak ffyldige, at de afderes
Observationer kand blive oplyste derom, at de mange Beretninger om
forffrekkelige Himmeltegn, der ffulle betyde store Lande-Plager, ere
intet andet end Fabler og Dromme, fom fra de gamle merke
Hedenffe Tider have deres Herkomst og Op
rindelse.

Ende paa dm anden Part.
W

(o)

W
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Vttñiikmnger
over

Neutons og Cartefii Syftemata, tilligemed Nyk
Anmàmger over Lyset,
ved

Jens Kraft,
§. i.
eg har den Lykke at overlevere det hoye Selffab mine Tanker
over de to store Syftemata, Neurons og Des-Cartes. Jeg hol»
der det for en soerdeles LEre, at jeg kand i en saa tvivlraadig
Sag udfore min Meening for et Antal Personer/ fom den
lcrrde Verden faa sirrdeles hoyt agter.

S

§. 2.
Det er bekiendt/ at for des Cartes, var Philofophien i alle Hen
seende paa meget flette Fodder; man havde ey andet end et fordervet
Verk nnderNavn afden Sctiolaftiffe ellerAriftoteiiffePlljiolopllie, hvori
ey fandtes et eeneste fornuftigt Dporsmaal; med Videnffaber om Na
turen stod det endnu meget flettere/ derom havde man ikkun nogle tifie
Gisninger. Aftronomien syntes eene at have naaed nogen Fuldkom
menhed/ man kunde dog regne et og andet himmelff Legemes Bevægel
se ud/ men naar man ret besaae denne sidste/ var den lige saa flet deran/
som de to forste, thi om man ey vil gaae efter Apparencer, har det Ptolernaiffe Syfterna alleene dettk/ at de Krcrfter/ som dertil udfordres ey
ereumuelige: thi om en krum Linie ABC er given, hvad for een man
vil, hvori et Punkt B bevceges omkring et Kraft Center D, som og
tillige bevceges i en anden Linie def altid ligedan med B omkring et
Dd 3
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andet Kraft-Center G, da om man trcrkker bh parallel med dg,
og kaster de kerpenckcler Hi og dl paa BG, ydermeere, om man
kalder den Vinkel ibh, x, den Vinkel D B L,y, og c er det Tal i den
hyperbolfFe Logarithmica hvis Logarithmus zzl, ogi de givne Linier
Kmfterne imod G og D, V ogv; da findes Kraften fra D efter B G
Tab,
—,
( yVTZ?
tfPZF)
J
--- \u • k c
c”1
/
Fig. Kraften fra G efter bg —
c~xV=x)
L

og altfaa den heele Kraft efter

bg

.xkt
xr-i,

-

Kraften efter IH—^c_xF^ ): 2k=7
Kraften efter DL

^CT-xV~x

og er da den heele Kraft, som er perpendicular paa F^re-Lmien
— V. (c^-i * c-x7-0 ± V. (c y^=7 *c~yy~t)

bg
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hvilket er den almindelige Krcefternes Storrelse, ved hvis Hielp den
sogte Lime findes af de givne.

§. 3*
Saaledes, daKrcefterne, somudfordres idet Ptolemaide Syftemate til de Epicycliffe Bevcegelser ere mueligk, staaer dette Syftema
nogenlunde til at hielpe i Henseende til den Elliptic Bevægelse, man
maae for at faae samme ud, antage, at den Linie DEF er en Cirkel,
og ABC en Eiliprist Linie, hvis stagende Storrelser haver en vis Hen
sigt til hinanden. Vi har en Mémoire afMr. Godin i de Pariser Sam
linger for Aar I7ZZ., hvori hand viser en Deel Apparencer, som alle
synes at hielpe noget paa det Pàmaisse Syftema, saa det bliver af all
de Gamles Phiiofophie det eeneste, som man endnu kunde holde udi no
get afstn gamle Anseelse; men iblant utallige Ting/ hvori dette SyfteML feiler, er endelig Falstheden afdette og alle andre dejlige Syftemata
fuldkommen bleven beviist af Retrogradationernt og Veneris Phafes,

saa
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saamankandeymeere tcenke paa ot anfore nogen Ting ti! dette Syftematis Forsvar.
§. 4-

Det som synes meest underligt udi dette Syftema, er, at man der
efter holdt Himmelen for et gandfle fast og digt Legeme, for at have en
Aarsag, hvorover Planeterne ey gik bort efter Rore Linien. Des-Carres mcrkede, at denne Sag neppe kunde have sin Rigtighed, havde da
Ptolomæus giort Verden for haard/ giorde hand den derimod saa flyden
de, at den stod Fare for gandfle at flyde bort og for at blive adsplit aldeeles. Hand saa?, at alle Planeterne bevcegedes omkring Solen, efter
den samme Dire¿tion, som Solen bevcegedes om sin Axel, og faldt der
over paa, at alle Planeterne fortes om den af en Strom, sombevcegede sig fra Vesten til Asien, denne Strom meente hand, blev sat i Bevcrgning afSolens Nulling omkring sin Axel.
§. 5.

Dette synes meget begribeligt og tillige ret Phik)ibphifl,/ faa det er
er at undre, dtDes-Cartes, der havde sat sig i Anseelse ved fñiGeometrie,
fik i samme sin Meening Bifald hos alle Lcerde, uagtet at i samme findes
de storste og uovervindeligste Vanfleligheder. Jeg vil ey tale om den
store Urimelighed iDes-Cartes Meening, at hand holder for, at alle
Planeterne meenes at have drevet deres egne Hvirveler, men hvad hel
ler deres Lys er blevet fliult ved Pletter, saa de ey meer kunde drive dem,
eller og de havde for liden Kraft til at imodstaae de Hvirveler, som rorte
dem, og som vare mcrgtigere end de, er det fleet, at de ere blevne bort
revne afben store Solens Hvirvel, som nu siden driver dem. Dette
synesmig etunyttigt Arbeid i Naturens Bygning, at Hvirveler flulde
anlcegges for at odelcegges. Hvorfore ikke ligesaa got give Tingene allerferst den Orden, som de burde have. En ligesaa underlig Meening
¡tarDes-Cartes om Cometerne, saa det efter hans Meening ey sylfes
utilladeligt, at Hoved Parter af Naturen gaaer til Grunde, hvilket
mandavel ikkeletttligkand tilstaae, naar manderas ikke seer en scerdeles Nytte.
tz.6.
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§. 6.

For da fuldkommen at sige min Meening om det Cartefian^c Syftema, vil jeg gandffe kortelig vift/ at ihvorvel dette Syftema er udraabt
for saa meget Phifofophiff/ at der dog ikke er noget mindre end PhiiofophifF derudi : Forsi holder jeg for/ at det er en siet Forhold/ at til at om»
drive saa smaae Kugler maae en saa forfcrrdelig sior Hvirvel, dette kom»
mer mig for, som om man til at Lrcrkke en CubicFod Vand op til z.Fodders Hoyde, vilde bygge et Lofte-Verk saa stort/ som vores heele Jord.
Ingen har nogen Tiid giort Naturen meere odsel end Des-Cartes, hvor
er da den store Philofophie, som ligger udi dette Verk ? men det som er
endnu mindre Phifofophiff/ er, at Cartefianetne maae stye tilGUdsumiddelbare Virkninger. Aarfagen er denne: Cartefianerne ncrgter
alt tomt, de vil derimod, at alle Ting ere gandffe opfyldte/ dette gier
ikke den abfoiure BeMgelft/ men synes meere at giere den relative u»
muelig/ for nu at vift/ hvorledes Cartefianerne raifonnerer/ vil jeg un
sere Mr. de Gamaches Meening/ hand tt een af de nyeste Cartefiancr,
som med stor Forstand har stroebt at forsvare denne Philofophie, hand
siger Aftronomie Phyfiqve pag. 20. Reprefentons nous deux corps
l’un éloigné de l’autre, & puis supposons, que l’espace par lequel ils
feraient feparés fut tout d’un coup anéanti, on voit bien, qu’alors les
deux corps venant à se toucher changeroient d’état relatif - - —
on voit aufll, qu’il en fera de même fi apres leur union un nouvel espa
ce créé venoit tout à coup à les separer, or je dis, que cela reprefenteroit parfaitement l’etat, où font les choses - - mais qu’on vou
lut avoir la cause des differentes relations fucceifives, que les corps ont
entre eux, je dis, qu’il faudrait la chercher dans l’aétion de Dieu, qui
felon nos Principes tombe à chaque inftant fur toutes les parties de la
matière à la fois.

§- 7Msaa har i benne Philofophie Verden alle Syeblik GUds forte»
les Hielp nötig/ det er ey alleene, at GUd maae som igrenffabe den
Gierning, som Hand eengang har giort, og ved sin Forsyn regiere og un»
der»
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derholde alt/ hvilket vi i alle Henseende tilstaaer, men herforudenmaae
dm allermindste relativ? Forandring ffee ved et Miracel, altsaa kand jeg
ey andet fee cnÊ> at Cartefianemed Meening bliver af alle den, som er
mindstPhilofophist, thi stal GUd umiddelbar giere alt, da har vi inaen Philosophie meernodig; men det er endnu det allerunderligste/ at
det bliver GUd selv umueligt at forandre noget udi Verden/ thi efter
som Cartefianerne vil/ at den relativ? Bevcrgelse forandres ved Rommets Skabelse og til intet Giorelse, da maae Rommet ey vcere nodveudigt/ hvilket det dog bliver efter Gartefianernes Meening/ og altsaa,
naar det er nodvendigt/ kand det ey stabes eller afGUd forandres. For
at bevist/ at Materien og Rummet efter Cartefian?tn?é Scetning bliver
nedvendige, vil jeg igien indfvre afå de Gamaches Aftronomie Phyfique pag. 7. La matière que devient-elle, ne feignons point de le
dire, elle devient precifement ce que le commun des Philosophes defigne par le mot de vuide. Men det Tomme, for faa vidt jeg veed/ an*
sees ey for andet end et Stykke af Rommet/ Hvilket er faa nodvendigt
som de Geometriste Figurer i sig betragtede, altsaa naar Materien
Holdes saa nodvendig/ kand den ey blive nodvendigert/ endstiont man
mage tilstaae, at ingen Cartefianer Har vildet denne folge.

§♦ 8»
Det tomme er i scrr det Gartefianernb ilde fordrager/ men paa den
anden Side nodes de til at falde i en anden Urimelighed, nemlig at tilstaae, atder ere meere end fulde Ting i Verden, saafremt de vil tage
Beviistr iifMetaphyfiquen, hvilket flags de bruger til at forkaste det
Tomme. Det flyder vel afderes Hypothefe om det Opfyldte, at alle
Ting stalvcereligetykke, fordi de ere alle lige opfyldte, thi at Tingkun
de vcere gandste opfyldte, uden at vcere lige tykke, er noget som jeg hol
der baade for urimeligt og umueligt; men betragter man tillige Natu
ren, da beholder Garteñanerne ey uden en eeneste Tilfcelde, i hvilken de
kand sige, at der ikke bliver meer end gandste opfyldte Ting i Verden,
endstiont famine bliver efter de metaphyfifh Begreebe umuelig. Thi
fordi Tyngden er som Mafien, hvilket Mr. Neuton fuldkommen har beviist/ da om man flutter fra Tyngden til Tykkelsen, maae mansige, at
fsrdiderereuligetungeTmgtil, at der og ereulige tykke Ting til, ogefEe
terdi
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terdi da de Ting der endog ere mindst tunge, maae udi Cartefianerneå
Hypotfieievcere fuldkommen opfyldte, da maae de meere tunge Ting
vcere meer end gandffe opfyldte. Nu er, fom jeg har sagt, en eeneste
Tilsirlde,somman kand undtage, nemlig om man vil, hvilket gierne
kand tilstaaes/ at der ere ingen fuldkommen opfyldte Ting til som tillige
ere sammenhængende, ogatdadeadffillige flags Tyngder kommer der
af, at de allermindste Partikler, som ere lige tykke, bindes saaledes sam
men, at den flydende Materie, som opfylder alt, kand opholde sig imel
lem de sammenhcengende Partikler. Men det er umueligt, at man
kand tilstaae denne lige Tykkelse i de concemrerteste Partikler, at jeg saa
stal kalde dem, thi fordi de mindste Malier, naar de betragtes udi sig selv
eller for saa vidt de haver ikkun en inertie, differerer alleene i deres Figu
rer, desterre MaMr maae derforuden sammenflettes af de smaa, om
da samme betragtes under samme Figur og Omsveb, da haves ingen
Aarsag, hvorfore en given liden Mafia hellere skulde flettes i det Corper A
end i det Corper B, hvilket naar man antog maatte Grundlagen om de
uadskillelige Ting gaae til Grunde.

§. 9Saaledes har den fortreflige Geometre Mr. Euler smukt bevilst i
sine smaae Skrifter fra forrige Aar, at naar man tilligemed Cartefii hyxoåfe betragtede Naturen, at deraffuldte, at de mindste tunge Malier
ere afden samme Tykkelse ; men det er noget langt andet, at man un«
Lerfoger, om samme og kand bestaae med de almindelige Sandheder?
Som jeg da har beviist, at det ikke lader sig giere, maae man sige, at der
findes i Verden Ting, som ere meer end opfyldte ; og er jeg derved kom
men tildet, som jeg just vilde, nemlig at den Cartefian^e Hypothek ey
har af Philofophie uden det blotte Navn. Fremdeeles/ naar man an
tager, at Ting af eens Omsveb og ulige Tyngde har deres mindste Deele
afulige Tykkelse, da om Tyngden kommer ved en flydende Materies
Bevcrgelse, maa under famme Omsveb de tykkere Ting blive de letteste,
og de mindre tykke de tungeste, efterdi den flydende Materies Trykning
altid er i Forhold med Omsvebet, derover, naar Bevægelsen ffal ffee i
en flydende Materie,' som staaer imod, maatte det letteste stcerkeft og
lcengst bevoegcs, naar alt for Resten var eensdan.
§. io.
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§♦ IO.
J den particulière Scetning ûfDes-Cartes er og denne store Feil/
athans bevcegende Principium til sidst maa Nttste all sin Kraft. Thi/
efterdi Hvirvelen er uendelig stor, og et Corper, som ved Trykning be
væger et andet/ mister affin Bevcegelse/ maae et saadant Central Corper faa tonge miste af sin Bevcegning/ indtil Hvirvelen er kommen til
en jevn og ligedan Bevcegelse med det : Men efterdi en saadan Hvirvel
antages tillige/ at vcere idelig trykt afde omstaaende/ og dens Lav ha
ver derforuden en Rifning paa hinanden/ maatte den ved denne Forvirrelse idelig miste en Deel af sin Bevcegelse, hvorover Central-Corporet
maae igien anvende nye Krcrfter/ og endelig tilstdst komme til at hvile
med den heele Hvirvel. §. ii.

Det er derover langt bedre at scette/ at Hvirvelen bevctger CentralCorporet/ end at Central-Corporet bevceger Hvirvelen. Adffillige
Cartefianer have sogt at finde Udveye/ for at kunde give Central-Corpo
ret en bestandig Bevcrgning. Mr. Villemot i sin nouvelle explication
du mouvement des Planetes meenet/ at det kommer afen heftig indvor
tes Kaagning udi Solen. Mr. le Marquis de St. Aubin fur Loire i
hans traité de l’opinion, tome cinquième pag. 67. meener/ at det kom
mer afden indvortes Tumling af de tre Elementer/ og af den Fortyndelft/ som Solens Straaler forvolder i den flydende Materie imod Pla
netens nederste Hemisphærium ; stråledes naar man gietter lykkelig/er
det ey vanffeligt at udfinde en heel Hob Aarsager/ og Mcengden er til
ingen Bekostning. Imidlertid synes mig den Frihed at vcere temmelig
stor/ da enhver Lartellaner kand ey alleene scette Verden i hvad for en
Figur hand selvvil/ men endog give heele Tylter af ubekiendte og for
underlige Aarsager/ saa det bliver et Sclave-Arbeide endogsaa ret at
forklare hvad Navnene vil sige. Disse berommelige Mcrnd har den
Skiebne, som tresser enhver/ der tcenker confus om Naturen/ at de
meener, at det gaaer lige saa confus til i Naturen/som i deres Tanker ;
saaledts naar Moniteur le Marquis faaer opregnet en stor Deel AarsaEe 2
ger/
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get/ kalder hand og de Magnetice Krcrfter til Hielp/ og altsaa seer jeg
ikke/ paa hvad Fundament hand er ilde fornoyet medààton; Cartefianerne siger vel almindelig Viis/ at de Neutonían^í Krafter ere
ffiulte Egenffaber/ men for saa vidt jeg seer/ ere de Carteilan^e ikke kla
rere eller meer bekiendte, thi Kaagnmger, Magnetit Kreefter, tre
Elementers Tumling og andre fleere, ere Navne som intet betyder/ og
i hvad muelig Meening/ som man end vil give dem, saa faaer dog al
drig Carteilaiwvnc det derved ud/ fom de vil have.

§. 12.
Men alt dette indeholder ikkun de mindste Vanffeligheder/ der
ère de/ som ere langt storre/ ja plat uovervindelige/ og som aldeeles
maae kuldkaste det Lartellanffe Syftema. For ret at forstaae Funda
mentet ril disse Vanffeligheder maae man agte/ at da den fortreflige
Tyge Brahe hos os havde begyndt med sine PÑÑ den Did ulignelig ffionne Instrumenter at ret observere paa Himmelen/ blev hand derudiefterfuldt tifKepler, som virkelig er et af de ftorste og lykkeligste Hoveder
Naturen har frembragt ; Kepler observerede forst af stne og Brahes
Observationer/ at de himmelffe Corporer maatte bevcrge sig i Ellipser/
i hvis Beende Punkt Solen er/ at deres Omlobe-Tiber vare som QuaZrat-Rodderne af Cubis/ af MiddelMánceme/ og at de ElliptifFe
Señores vare som Tiderne. Dette har gandffe bragt det Larteüanffe
Lyttema udi Uorden/ som sees af folgende.

§. iSMan veed iifMecaniquen, atnaar etCorper beveeges iden LobeTab. Linie aede, og 8eÄores fra dkt Punkt b, abc, abd og abe ere
1. som Tiderne/ da drives Corporet afden bevcegende Kraft imod samme
Fig. Punkt/ altsaa efterdi efter Keplers Observationer alle Planeterne be2. skriver omkring Selen Seétores, som ere proportionerede Tiderne/ da
er det klart/ at alle Planeterne i Himmelen driver imod Solen. For
da at sinde Krckfterne/ med hvilke de soger imod den/ maae de bestem
mes ved et Experiment, som er dm anden Keplers Observation om den
Elliptiske BkvMlse. Er da A dB en sachan Omlobk-Linie / gdf

u
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dens Rere Linie, Punktet, hvorhen Corporet soger c. Cd og Gp
to Fore Linier, som ere hinanden uendelig ncer, gC er en Perpendikel ».,
fra C paa Rere-Limen, pe Elementet af Cirklen =zdx, pc„
lab*
de~dy, Cgzzp dp—ds og Elementet af Tiden —dt k
‘ FjgV
dt=ydx=pds—v tt denHeydk/ som svarer til den ubestemte
Hastighed, og fordi Seétores ere som Tiderne er

i dp
P-V^ p -

dV

. 1
og2Cp-Cv* e.

Denne staaende Sterrelse bestemmes, om Perpendiklen i A±« og
Hastighedens Hoydeder-A, og Vz--,

men

ds
à er efter de Mechanise Regler, som Kraften i Rere-Cirkelens
Diameter med 2. gange Hastighedens Hoyde forkeert, altsaa om
Kraften, som driver imod c kaldes p,
iAtt1 y
Rore-Cirkelens Diameter kaldes R er PRdxzz-™. p
p
sydy
ydy
sAw’dp
øn R~----- L2, — L2- ørt P —-------- 5
wa
p’dv
dp a
- p3dy *

§. 14»
Efterdi nu Planeterne bevcrges i Elliptic Linier, i hvis Prende»
Punkt er Solen, og man veed afOeom ecrien, at Ligheden til en EliipLs Brende Punkt er, naar den store Axel kaldes m, Parametern

FereLinien y> Perpendiklen paa Rere-Linien p er 4ppzz-E7,
m-y
og altsaa P-", hvorafmanfeer, at Kraften, som driver imod So

len, ers0lNOàncsn§ Quadrat forkeert.

. .

Ee 3

§.15.
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§» 15.

Dette er geometrice nodvendigt, og ñltsññ maaeHvirvelerne nodvendig have den Egenffab, at deres Central Flugt er som Diftancens
fra dentro Quadrat forkeert, men man veed afietHugenius har demonttreret/ at Central Flugten er som Hastighedens Quadrat divideret ved

Len hñlveviamerer, ñltsññ om Hñstigheden—v er w-d-og

og er da nodvendig Hastigheden i Hvirvelerne som Quadrat-Roden af
våneen forkeert; men fordi Tiderne ere som Seétores, maa Bevæ
gelsen i en Cirkelvcere jevn og ligedan, og om OmlobeTtden kaldes t er
Central Kraften som - = — = ——w derover er -1- = v, altsaa
tt
Y4
ys
y
for denne Aarsag, ere Hastighederne, som viftancerne forkeert, men
fordi Omlobe-Tiderne ere og som Quadrat-Rodderne af Middel Diftan-

cernes Cubis, da er

— £ og V— V77",altsaaudfordres,atHvir-

velernes Laug stal Levages
1) Med en Hastighed, som Quadrat-Roden af Diftancen for
keert.
2) Med en Hastighed, der er font Diftancen forkeert.
3) Med en ligedan Bevagelse.

§. 16.

Tab.
Nu er det umueligt, at de to forste kand vare sammen paa en Tiid,
j ' og det zdie strider med Observationerne, thi Planeterne gaaernuhastigere, nu langsommere, iligemaade fuldte herafen circulair og ingen El4
Uxtiff Bevagelse, men det som endnu er det allervarste, er, at begge
fornævnte Hvirveler bliver umuelige, og kand ey bestaae, thi er dag
en Hvirvel, da maae Central-Flugten idelig blive storre fra ó imod A,
om ey de tyngere Parter, eller som har meer Central-Flugt stal brcekke
ind paa de lettere, og folgelig odelegge den heele Hvirvel. Og er det
ligesaa urimeligt, at vilde sige, at Central-Flugten imod c kunde vare
stnst/
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störst, som om man vilde sige/ at de lettere flydende Materier kundebcere
de tyngere. Er nu Hastigheden/ som eller bliver Central-Flug
terne som y, og

folgelig tager de af fra c imod A, og altsaa ere

de umuelige.
§. 17.
Denne Proposition er saa ruineufe for det CartefianfFe Syftema,
at ingen Redning meere kand vare tilbage for det/ thi dertil udfordres
en Hvirvel, udi hvilken Krafterne tager af imod Peripherien, og fam
me er umuelig. Mr, de Gamache ^år/ saavidt jeg begriber/ vildet red
de dette flags Hvirvelers Muelighed/ ved at agte/ at efterdi Central-

Flugten er fom

og (fuperficies) OmfvobetafKuglen som myy,

altsaa blev den heele Kraft fom m som en ftaaende Sterrelse/ men jeg
er herudi ikke af samme Meening/ thi Mallen af den Sphæriffe Ring
gbfGBF er proportioneret yydy, bB zz dy, thi gbf og GBF
ere toZpheriffeOmsvobe/ somere hinanden uendelig nar, er da Ha
stigheden fom ~ bliver den heele Preñlon af Gbgf paa gbf font Log.
y, er Hastigheden som 4 er den heele Trykning af Cbgf proportio

neret Itttb y, altsaa er bet equilibrium if fe mueligt/ som Mr.de Ga
mache meener. Der er endnu en Ting man kunde tage i agt hos Monfieur de Gamache, nemlig hand meener/ at endffiont over Bi Cen
tral-Flugten cr sierre end over bk, saa kand dog Bi ey brekke bk,
fordi en Kugle i Bi steder paa to t bk, men at jeg ey stal tale om/at
den Frihed er temmelig stor/ at sirtte alleting i en saa overmaade konstig
Orden/ faa at om det mindste kommer af lave/ maae alt falde/ vil jeg
Mene agte, at naar en Kugle c kommer til at stede to andre/ hvis
Centrer ere b og a, og de samme ere lige med den Kugle/ hvis Centre
er c, og rerer hinanden/ da naar Man trekker cbh og cag iqiennem Tab.
Centrerne/ bliver samme deres Direétioner/ og altsaa bliver de ved ide- 1.
lige saadanne Stod tvungne til ak gaae fra hinanden/ og saa sicrrk at vige Fig.
af

5.
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affraCirkel-Linien eb daf, at man ey tydelig kand see, hvorledes de
kunde blive udi samme, endssient Kraften efter Rore-Linien var ulige,
og maatte derover Hvirvelen fores udi Uorden.

§♦ 18.
Denne Umuelighed, som er ncevnet §.i6., hareyvcrretveliagt
taget afde der har erkläret sig Forsvarere af Carcefii Hvirveler. Mr,
Leibnitz har alleene tcrnkt paa, hvorledes de to Vanffeltgheder, som ere
anforte§. 15. kunde komme til at stemme overeens, og endelig at den
Elliptic Bevcegning kunde komme ud, men for at fuldfore der, er hand
til deels gandffe viget af fra Cartefio, eller rettere at sige, hand har giort
en Blanding afDes-Gartes og Neuron deres Syftemata, hand har der
over givet en Mémoire i de Leipziger Samlinger Aar 1689. i Februario,
hvori hand antager^ at Planeten beffriver Sectores udi Forhold med
Tiderne derved, at den stille svommer uden nogen sin egen Kraft i en
Hvirvel, hvis Hastigheder ere som Diftancerne forkcert, og denne Bevcrgnlng kalder hand den harmoniste, imidlertid meener hand, at Pla
neten gaaer til og fra Solen med en Bevcegning, som hand kalder den
Paracentric, og som kommer af Solens Attraction eller Impulsion og
Central-Flugten i Hvirvelen, samme meener hand er foraarfaget afen
Kraft, hvilken er som Diftancens Quadrat forkeert. Mr. Leibnitz lo
ver tilsidst i sin TraClat at vilde vise, hvorledes afben Xtheriste Materies
Bevcegelse disse Ting kand komme, men det er siden blevet derved uden
viden Forklaring, jaa at Vansteligheden staaer endnu urort, hvilket
er Skade, thi jeg veed vist, at Monsieur Leibnitz baade har vildet og
kundet i denne Sag sagt noget afVigtighed. Man seer ellers let, at Mr.
Leibnitzes Hvirvel har alle de Feil, fom giore en Hvirvel umuelig §. i6.
Videre kand man lcese David Gregori i hans fortresiige Aitionomie
prop. 78. og har altsaa end ikke dette store og fcerdige Hoved kündet lese
deVansteligheder, som dette Syftema bringer med sig.
§. 19»

Den Lykke har Des-Gartes philosophie havt, at de allerstørste og
meest-stikkede Mcrnd har paataget sig at hielpe og forsvare den. Vi har
to
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to Piecer tifien fîove Mathematico Monsieur Johannes Bernoulli, foitl
begge har vundet Prüfen ved Academiet i Paris for Aarene 1730. og
1731, og hvori Monsieur Bernoulli har stmbt at hielpe Cartefii Tanker
saaledes, at deraf ffulde udkomme et ret tydeligt og fandt Syftema. For
feg taler meer om begge diste Piecer, vil jeg kortelig melde et og andet,
som er nødvendigt udi en Hvirvel at den kand bestaae. Vi har feet §.i6.
at Central Flugten maae vore fra C til A, derover naar man vil vide, hvad fer een afalle Hvirveler, der best kand bevares uden Fare at
forgaae, da maae tages i agt, om Laugene BF bf, har en Rivning paa hinanden, da er den Hvirvel, som best kand bevares den,
hvis Hastighed er som Diftancen, og solgelig Omløbe Tiderne lige.
Har de ingen Rivning paa hinanden, da ere alle muelige, hvis CentralFlugt voxer fra c til A. Hvad de flydende Materiers Rivning paa
hinanden angaaer, da i hvor subtil den etheriffe Materie strttes, maae
dog udi et fuldt Rom Rivningen blive merkelig stor, thi naar Lavenes
Omlobe Tider ey ere lige, da synes, at i et fuldt Rom Partiklerne nød
vendig maae brekke hinanden, thi perfe& Geometriae Partikler ere
umuelige. De nyere Cartefianer har fundet, at diste Partikler ere elattiffe, men da maatte de holdes udi en idelig Tenfion, hvilket ey er meere
sordeelagtig end det første, thi Rivningen derover bliver altid strrdeleS
stor, hvorledes man endog strtter at Parterne bevceges over hinanden.
§. 20.

Det er i Consideration afdette, at den store Neuton har givet 2.
Propositioner, som ere den 51. og 52. i sin anden Bog, ved hvilke hand
har vildet bestemme Omløbe Tiderne i en Hvirvel, naar den blev dre
vet af et Central Corper DG c, som enten var en Cylinder eller en
Kugle ; efterdi diste Propositioner ey ere meget favorable for det CarteÑanffe8yüerna, har man almindelig angrebet dem som falske, og Mr.
Johan Bernoulli i den Piece for Aaret 1730. harden ister rettet, at Mr.
Neuton ey har multipliceret med Dittancen GK eller CB, men mig
synes, at det er meget tvivlraadigt, enten at man deri ffal give Monsieur
Bernoulli Bifald eller ikke, og det afdenne Aarsag: Endffiønt Tryknin
gen komer afden heeleMalle c b g F, faa dog er alleene at agte i Henseen
de til Rivningen, hvad Virkning de to Laug fbg og fbg have paa
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hinden ; thi de gydende Ting, ved det de meddeeler hinanden fra Lang
til andet deres Trykning/ kand og bor ansees/ som om alleene det Lang
FBG virkede paa det andet fbg, som er det uendeligt ncrrt, og om tiv
gen Cohæfion eller Tenaciter var imellcrn Partiklerne udi det samme
Laug/ hvorved det hcengte sammen, da var det det samme, som om
hver Partikel for stg virkede vaa den anden, ogiden Tilfcrlde er det klart,
at ingen Lokteftang (ve&is) bor rages udi agt, efterdi der ingen relativ
Diftance kand antages mellem Trykningen og Jgien-Trykningen, som
volder all Rivning, med alt dette har Mr. Johan Bernoulli ey kundet ud
bringe Keplers Regel for Omlobe-Tiderne ; hvad Mr» Bernoulli ey har
kundet flette udi Verk, har Mr. de Gamache fuldfort pag. 186. AftronomiePhyfique; hand har seek/ at en saadan Hielp til/ sorn den af Mr.
Bernoulli) kunde giore Sagen god/ hand beholder da ey atteene med Mr.
Bernoulli, ñtmñnmaae multiplicere med Lofte Stangen GE, men
hand antager endnu efter Mr. Amontons Observationer/ at Trykningen
er som Tyngden eller Central-Flugten, og ydermeere, at de smaae Cor
porer a, b, tager i hinanden, hvilket hand kalder Engrainement, og
faaer Hand da rigtig ud, at Omlobe-Tiderne ere fom (Madrat-Roden af
Middel-vittancernes Cubis/ og Hastigheden derimod som QuadratRoden dfDiftancen forkeert. Var Mr. de Gamaches Regning saa rig
tig, som den er artig opfunden, da kunde den vcere til nogen flags Hielp
i dette Stykke for den Cartefian^e Philofophie, men i samme er dette
fom kand delldereres ey alleene, at hand med Mr. Bernoulli antageren
Lofte-Stang og folger Mr. Amontons Regel for Rivningen, hvis Urig
tighed Mr. Mufchenbroek forlcrngst har beviist ved sineErfaringer, men
det som er endnu det anseeligste er, at Mr. de Gamache synes at multi
plicere entia, og afen Friétion giore to, hvilkttumuelig ikke kand gaae
an, thi den Tryknimj, der er som Tyngden efter Mr. Amontons, giorde
aldeeles ingen Rivning eller FEon, saafremt at ingen Engrainement
var, men begge tillige udgiore Fri&ionen, allermindst gaaer det an i
Mr. de Gamaches Scrtning, hvorved hand holder for, atLaugene
æquilibrere imod hinanden, man kunde paa denne Maade endnu legge
adffillige andre Aarsager til om man vilde, f. Ex. 1) Langenes natur
lige Cohæfion, 2) de ffiore Partiklers Brcekning, 3) de elalliffe Par
tiklers Tenfion, à c,

§21.

Vim Neutoni og Cartefii Syítemata.'

227

§. 21.
Men dette uagtet, tor jeg dog ikke sige, at Mr. Neutons begge Propoütioner ere rigtige i Henseende til den Folge, hand deraf trekker, at
Hvirvelerne derved bliver muelige, thi Central Flugten bliver i den for
ste, som Diilancen forkeert, Sg i den anden, som Cubus af Diftancen
forkeert, ogaltsaa eringenafdem muelig, saa at dette er en Mangel,
som den store Geometre Mr. Daniel Bernoulli med Ret defidereret i stn
hydrodynamique, men jeg mcener, at da Mr. Neuton har feet, at
Omlsbe Tiderne ey stemmede overeens med Keplers Regel, har Hand
holdt det for nok, og har ey vildet anfore fleere Aarsager imod.
§. 22.

I den Piece, som vandt Prisen Aar 1730. har Mr. Johan Bernoul
li paa en meget artig Maade udbragt Keplers Regel, nemlig, da hand
saae, at hand ey naaede sin Hensigt ved at rette Neutons Proposition,
falder hand paa at betragte Tykkelsen, og antager baade Tykkelsen og
Hastigheden, som (Quadrat-Roden af Diftancen forkeert. Herved bli
ver Keplers Regel efter Mr. Bernoulli Methode rigtig udbragt, men
hans Hvirvel blivernodvendig umuelig, og det i 2. Henseender, baade
til Maden og Hastigheden §. 16. Videre for at udbringe den Elliptic ~ ,
Bevcrgelse, meener Mr. Bernoulli, at det gaaer til med en Planete som 1 ah
med et Penduulrn, der falder og stiger altid til samme Hoyde, nemlig,
.
efterdi Laugene fgh og fgh ere afulige Tykkelse, da om Planeten
har just en Tykkelse som Materien i det Laug FGH, meener hand, at e*
Planeten har forst vcrret sat fra G i en vis Distance GA, hvor Ma
terien var tyndere end Planeten, folgelig meener Mr. Bernoulli, at om
man ey gav agt paa den circulaire Bevcrgelse, maatte Planeten, om
det halve Sving varede fra A til D, det andet fta D til A idelig fficere Cirkel Laugene i f, F, e, E, &c. og altsaa beskrive en krum Linie,
som i det rmgeste lignede en Elliptiff.

§♦ 23.

Saaledes seer man, endog afde Stcrder, hvor MrJohan Bernoulli
§f 2
har
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har vcrret ulykkelig, det store Genie, som denne fortreflige Mand har
havt: thi saa meget seer man strap/ at det ikke vil blive let ar bevise, at
den Linie/ som ved denne Bevcegelse faaes/ bliver Ellipti^, thi Faldet
igiennem AG har en langt anden Bestaffenhed end igiennem GL,
allermeest, da det neppe kand tilstaaes, at Hvirvelens Lauge harover«
alt en ligedan og perfeÄ Geometrisk Tykkelse. Og kunde man da med
Foye tvivle paa, om alle Liniens Quadranter bliver perfeci eensdan.
Antager man at den flydende Materie tynger imod C, da kand hypothefis ansees for muelig, men ingenlunde om samme ingen Tyngde haver. I den forste Tilftelde maae nran antage nye Hvirveler i den CarTab. tefianfïr hypothefe, men her bliver d tt en temmelig vigtig Quæftion,
_L om ikke, naar disse Hvirveler komrner til/ det Corper da, som maae tillige falde igiennem dem/ ved deresBevcegelfe bliver gandffe fortafLave.
7« Den fortreflige Geometre Mr. Daniel Bernoulli har beviist i den anden
Tome afde Petersburger Samlinger, at det absolute Maal af Krassternedeneene efter Rore-Linien ab og Central-Kraften efter a c er
i en staaende Forhold af Partiklernes/" som den flydende Materie ey
kand gaae igiennem, bereéDiametre til Diftancen fra HvirvelensCentre
ca, saa at om Diameteren kaldes A, Diftancen D er Forholdet af
Krcrfternesom ZD: 8 a, og erdet derover hoyst nodvendigt, atCorporets Bevcrgelse maae lide afdisseHvirveler, atjeg ey stal tale om, at
det er ubegribeligt/ hvorledes toHvi'rveler kand rommes udi hinanden/
som begge ere gandffe opfyldte.

§. 24.

Noget som ey kand andet end komme os meget selsom fot/ udi Carteñi Hvirveler, er, at et Corper, fom drives stadig i en Hvirvel, maae
have den sammeHastighed med Hvirvelens Materie og føn samme Tyk
kelse; har den samme Hastighed, hvilket man altid kand antage, thi
Kraften efter Note-Linien holder ey op at virke for, men storre Tykkelse,
gaaer den ud fra Centro i en Spirallinie, men har den mindre Tykkelse,
gaaer den imodCentrum i enSpiraELinie,allermeest i saadan enHvirvel,
som Mr. Bernouilis. Naar dette et ret forstaaet, bliver den Stigen og
Falden, som Mr. Bernoulli giver sin Planete,cy lettelig muelig; thi af

den blotte Tykkelst folget hverken at den stal stige etter falde, uden ved at
an»
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antage en Hvirvel udi dcn anden/ efterdi Corporet har ingen Kraft uden
den som det faaer af Hvirvelen ; ftal Corporet i A have Laugets Hastighed, burde det gaae udi en Spirallinie fra C ; man maa da fette, 1 ab
at det har ey den Hastighed for at kunde komme til D, og siden hvor dets T*
Hastighed er ~ o, og seer jeg da unmelig ikke, naar Planeten er kom- Fÿ*
men i L, hvorledes den da igienkand stige til A, efterdi Tykkelsen af 6*
Hvirvelen er storre end Tykkelsen af Planeten, den maatte tvertimod
efter mit ovenanforte bcftrive en Spiral, der idelig gik til Solen, og saaledes falder denne Scrtning, som er den allerartigste man nogen Tiid
har optcmkt, tu at forsvare den Carteüanfte Philofophie,

§. 25.
Det lader som at Mr. Bernoulli siden felv havde forkastet denne sin
Satning, i det hand i den På, som vandt Prisen Aar 1734., falder
paa at sige, at Planeternes Bevcegning om Solen hverken kommer af
Cartefii Hvirveler ey heller af N entons attraction, art. 8- difcours pré
liminaire : Dette er ikkun lidet gunstigt for Des-Cartes, men som Mr.
Bernoulli ey har kundet overtale sig til at ansee Himmelen som tom, har
hand sammensat etnyt Syilema : Hand antager Des-Cartes Hvirveler,
men de har hos Mr. Bernoulli liden anden Brug, end at give Planeter
nes Lobe-Linier en Inclination inioi* Eclipticam ; det er sikkert, at det
lader noget underligt, at Glld ftulde have skabt saa uendelig megen Ma
terie, for deraf at trcrkke en saa ringe Virkning og Nytte. Mr. Bernoullis hefte Piece er ellers underkasted en heel Deel Vanfteligheder ; for at
forstaae samme, maae jeg kortelig anfore, hvorudi hans Meening bestaaer. Hand meener, at Materien kand komme dertil, at den ey er
meere deelellg, afdiffe fine Partikler bestaaer da Hvirvelerne, og kalder
hand denne Materie det ferste Element, hand meener at i samme Ma
terie kand en Planete bevæges uden Jmodstand, dog er der i dette ferste
Element blandet en god Deel af det andet Element, som kommer ved
Partiklernes Sammenscettelse i det ferste, naar disse Partikler, hvilke
hand anseer som diode og ingenlunde som eiaftifte, begynder nu at faae
den circulaire Bevoegning, bliver imod Centrum et Hul, som fyldes
med t en allerfineste Materie, blant hvilken en Deel grove Partikler ere
hikvnk tilbage, soln ey har kundet for een eller anden Aarsags ftyld kom-

Sf Z

me

2ZO

J. K. Betænkninger

_________

me fra Centro, denne illegior Solen ud, i Solens Partikler anta
ger hand en ftcerk indvortes Kaagning, som driver dens Partikler ud
jgiennem Hvirvelerne, nu meener hand, at naar to saadanne Partikler
floder paa hinanden, da hviler de, indtil at de igien af den zdie bliver
satte udi Bevcrgning, saa de, hvis Partiklers Tal er ulige, ffulde for
florste Deel igien falde tilbage i Solen ; men naar samme ere lige, hviler
de. Efterdi de da sage imod Solen, driver de og Planeten imod den,
og ved det deres Antall bliver uendelig stort, formeere de som en Flod
omkring Solen, hvilken driver Planeten. Saaledes kaster disse smaae
Corporer sig idelig paa Solen, og derved faaer Solen iglen den megen
Materie, som den ldelig kaster fra sig. Mr. Bernoúilitni, atden Kraft,
hvormed de driver imod Solen, er som Diftancens Quadrat forkeert,
derimod kommer Bevcegelsen efter Rore Linien ey af Hvirvelens Bevcrgelse, men derafat Planeten er forst kastet ud med en Hastighed, som
ey kand forandres afHvirvelenS Materie, fordi denne er saa meget ffm
og flydende.
tz. 26.
Beseer man ret denne Mr. Bernoulli Difcours, er den meer NeutonianffendOarteñanff, saaHandalleene er derudi asen anden Meening/nö Neuton, at Hand iSceden for Attractione» meener, at Tyng
den imod Solen kommer afdenne Central-Flod. Men det samme gier
just, at hans Meening bliver underkastet utallige Vanffeligheder.
1) MeenerMr.Bemoulli, at den etheriffeMaterie for sin store Fiinheds
ffyld, og fordi at den er saa meget flydende, ey gier nogen Modstand.
Mr. de Gamache har stcerkt drevet paa det samme, men jeg kand aldeeles
ikke give denne Meening Bifald af folgende Aarsag : Er A B C D en
Tab. Gelinder, fuld afen flydendeMaterie, og detkarallelixedurn ab bevceI* ger sig imod samme, da for at udregne Modstanden, hvilken er som
Fig» Quadraten afHastigheden, har man ey at agte uden den blotte inertie,
8- thi naar Fluidum er afen uendelig Omfang, er Trykningen som af en
Cylinder, hvilken harden samme Grund-Linie som Corporet, og den
Hoyde som tilkommer Hastigheden, hvorover Trykningerne ere, naar
alt for Resten er lige, som Hastighedernes Hoyder. Man maatte der
over antage, at det absolute Maal, som man erfarede af Modstanden
var intet, hvilket er aldeeles ikke vist. Tvertimod naar Bevcegelsen,
bli«
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bliver noget heftig, da sindes den Modstand ikke kiendelig, som kand an
sees for censdan ide sammenhængende Partikler, og derover kand fin
des efter de Love, som en altid ligedan virkende Kraft folger. Denne
kommer afen mindre Flydenhed og er adskillig, eftersom Tenaciteten
er adskillig til, hvorover den og kunde sirttes j Forhold med en Kraft
som virkede ulige, endstiont denne sidste Betragtning har ingen Sted
udi en flydende Materie, som er overalt eens. Naar man derover scrtter all Betragtning oniTenacitetett tilSide, og ey agter andet end iner
tien, da maae efter de bekiendte Geometri fee Hypothefer, naar alt er
for Resten lige, denne Trykning vcrre i det ringeste den halve afden, som
en Aare der springer horizontal ud aset Kar over paa et Vertical-Plan
strap uden for Udlobe Hullet i et uendeligt Kar. Saa lcrnge 6« Summen
afalle Flementå-Trykninger er i samme Tiid den samme, kand det
give lige meget, hvad heller de sammenhcrngende MaíTer ere lidet storre
eller lidet mindre, naar kun i en og den samme Tiid een og den samme
(^uantitet Materie flyder til, hvilket man altid kand antage, naar man
forst sietter, at alle Ting ere opfyldte. Altfaa bliver i all Henseende
Jmodstanden den samme i alle flydende Materier, saa lcenge Partikler
ne kand »forhindret flyde aftil Siderne, thi den reneste Forsticrl, som da
kunde merkes i et noget tykkereFluido, var denne,at i det eene blev et perfeél Geometrife Parallelipedium abc drevet fort, men i det andet bleve
endnu foruden bc to smaae Lateral-Figurer fg og ke bevcegedk,
fom man kand scrtte at vcrre afen uendelig liden Tykkelse, thi Tykkelsen
bor sattes lige med Partiklernes Diametrers Difference i begge Fluidis,
og bliver du Differencen af Modstanden i ingen anden Tilfå kiende
lig, end fom naar Hoyden nf Parallelipipedo F G har til Hoyden af
Parallelipipedo ab en endelig Forhold. I ovrigt indeholder denne
Hypothese en heel Deel Ting, som man stal have ont ved at kunde an
tage udi Naturen, saasom man ey kand andet end standse ved, at der an
tages Partikler som ere ndeelelige og dog materielle : om samme stal
vce e virkelige limpie og enkelte Versener, hvorledes stal de da kunde
gioce ett ph^ñstLñeA? Jeg overlader dette til de Skarpsindigeres Af
handling, oa tilstaaer, a» j g indseer ikke de Aarlagcr, som have voldt
at een og den tamme Materie kand antages vedBl vcrgelsen at soge imod
et Centr m, og dog tillige at kunde have den Egmstab idelig at vige fra
famme Center. Ligeledes seer jeg ey hvorledes det kand komme, at Par
tikler-
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tifíeme fand falde imod Centret igien. Og, naar man nu tilstaaer, at
de funde falde tilbage imod Centrum/ var det endnu if fe afgiort/ at der
af ffullefomme en CentratFlod/ hvortil dette er Aarsagen: Saasnart
Tab. en saadan Partifel er udfastet afSolen og gaaer ind i Hvirvelen, dadrii. ver Hvirvelen den/ derover om Hastigheden/ fom den gaaer med igien«
Fig. nem AB, fcettes uendelig, da fand Side-Krcefterne (som nodvendig
9. virker paa Partikler af samme flags) ansees som at virke efter de per
pendiculaire Dire&ioner def, nemlig ved at antage Hvirvelens Bevcegning for uendelig liden imod Hastigheden efter A B, og altsaa maat«
te en krum Linie beffrives som meget ncermcr sig til en ret Linie/ og fand
bestemmes naar Hastigheden i Hvirvelen er givet i Henseende til Diftancen, imidlertid maae den sidste T'anZenc i A vige affra raäü Forhold,
saa at om end Corporet kunde gaae tilbage i en ret Linie, kom det dog
ikke til Centrum, allermeest da det endnu maa vige sicrrkere afi en krum
Linie i M, som vender sin Convexitet imod den forste/ og altfaa seer jeg
ikke, hvorledes en Central-Flod fand formeres.

§. 27.
Vi har nf Mr. Moliere to Mémoires i de Pariser Samlinger for
Aarene 1728. og 1733./ i hvilke hand har strcrbt paa en anden Maade at
hcrve de Vanffeligheder som forekommer i den Cartefian^c Hypothefe,
men eftersom hans Meening er underkastet samme Vanffellghed/ som
de for omtalte, vil jeg derom intet andet anfore, end at man ikke ve! kand
tilstaae, atden Ellipriffe Figur kommer af Hvirvelens ulige Presning;
thi i alle saadanne Hypothetic er det ubeviseligt, hvorledes det kand ffee
at to Hvirveler/ som rorer hinanden, fand ved deres fcelles Virkning paa
hinanden faae en ordentliqKrumning ; thi de flydendeMaterier lader sig
ey krumme som et elaftiff Bret, oa om det end ffeede, maatte dog et saadant Fluidum, som paa to Sider blev trykt/ nodvendig antage en Krum«
ning/ som fficrr en ret Linie over i meere end toP nnkter : saa det vil staae
hart at bevise/ at ved en saadan Trykning den Ellipse Figur fand ud
komme/ og naar det end var/ faa fuldte dog ikke, at i differente Diftancer fra Hvirvelens Centro just de Ellipses tillige ffulde haves/ i hvilke
Planeterne bcvcrges. Endelig/ naar man vilde tilstaae alt, var det end
nu ikke let at begribe, hvor det kommer sig, at Omlobe Linierne, som er
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detsxàriffe Central Corper normest/ kand have enstorreLccentricitet end de, der ere längere borte- Vil man antage at Hvirvelerne rorer
hinanden i rette Linier, som ere af nogen anseenlig Storrelse, da stal
man have ont ved at forstaae, hvorledes Hvirvelerne kand bevage sig
over hinanden uden at confundere, og overalt bliver den muptiffe
Curvatur ey derved tydeligere.
§♦ 23.

Men man bor overalt agte, at ingen anden Slags Hvirveler erCartefianerne til Nytte, end de der har en iphærifF Figur, hvilket Mr. d’Alernberthar beviift i sit artige Verk traité de fluides pag. 392403./ 0A
er altdetvcrrd at lase, soin denne habile Geometre videre har anfort.
Vil man ey meere sogeAarsageniden Trykning, som Hvirvelen lider
uden fra, men i Solens Omveltning, da er foruden den Vanffelighed,
som jeg har anfort §. 10. endnu denne: Solen velter sig om sin Axel
fast i 25. og en halv Dage, og altsaa maa det Lav af Hvirvelen, som er
neft Solen og have samme Bevagelse, antages da Lavenes
der som (^tadrat-Rodderne af våncerne §.15. da blive OmlobeTitøm Saturas af6/44. Aar. dovis af2715. Martis af 428- Jordens
af2g0., Veneris af 140./ Mercurii af 54. efter Mr. Bernoulli Udreg
ning, nouvelle Phyfique celefte art. 48./ men intet kunde Mtete stri
de med Erfaringen. Mr. le Marquis de St. Aubin traité de l’opinion pag,
646-edit. 3tia, meener at Solens Athmofphæra strcrkker sig ind til Mer
curium, og at den er faa tung som Qvcegsolv/ hvorover den hindrer de
underste Lavi at circúlete, fordi at den idelig udkaster Partikler af det
zdie Element/ hvilke forhindrer den fine ætherifFe Materie, hand mee
ner ellers at Solens Athmofphæra bevages hastigere end den selv, og at
forst over Mercurium den ætheriffeMaterie frit kand bevceges. Ende
lig falder hand paa at troe, at en magnetiff Kraft, som udgaaer af de
tykkereGorpora, gier og meget dertil. Historien er baade vidtleftig og
artig, og viser tydelig, at baade Solen ogVerden kand iden Garteflanffe
Hypothese indrettes som man selv vil, saamanneppe ffulde tanke/ at
faa mange adskillige Syftemata kunde komme af een og den samme Hypothefe.

Gg
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Jeg vil ey holde mig oppe ved fleere af de uoplofllige Vanffeligheder, som Lexlers Regel har bragt ind idet Cartefian|>e Syftema, faa»
vidt jeg seer, har vi intet Haab meer at kunde foreene to faa stridige
Ling. Men for at lade dette fare, vil vi antage at den Carteffanffe
Hypothefe kom overeens med Oblervationerne/saa fuldte endnu ikke, at
deUordentligheder,som tages vaer i DrabanternesBevagelse, ffulde ha»
ve same Aarsag, ey heller fuldte det at de ovrige Forandringer ffulde ffee
efter een og den samme Lov ; thi Bevcegelsen burde blive adskillig, efter»
som Hastigheden i Hvirvelerne eller Poñtionen eller Materien forandre»
des til, faa at man i dette Syftema er paa ingen Ting forud vis/ men det
er altid nodigt forst at kiende Virkningen/ siden at sammenflikke en flags
Aarsag, hvilken om den ey er denne, da bliver den en anden. HvormegetMr. Neuton differerer fra alt dette, vil jeg nu vise.

§. 30.
Det forste Neuron fletter/ er, at Materierne idelig soger attrekke
Tab, hinanden tilsig/ saa at om 2. Partikler a og b ere end saa meget som
i. mueligt separerede/ saa dog driver de hinanden lige stark til sig, og derk'iZ. over maa de til sidst efter de meåaniffe Regler komme sammen udi c,
il hvor Klassernes tilfalles Center er.
Dette er den Scetning, fomCarteffanerne holder for faa urimelig/ at de har en Afffye for den, font for
en gammel åiffoteliff salirer, som overnaturlig viis igien er blevet
bragt ind i Verden, og holder de for, ar intet er stärkere til at kuldkaste
denne ñypotffese, end som den selv; men man har Foye til at soge at
bringe dem herudi paa mildere Tanker. Vel er det vist, at Mr. Neuton
selv har vaklet, og har varet uvis paa, hvad heller hand vilde tilffrive
denne Sag Aandernes Virkninger, eller ikke, saa at kenne store Mand
ikke selv har seet, hvad ypperligt soin der laae udi hansMeemng. Ellers
ere vel de fleeste Tvivl imod denne Meening uden Tvtvl komne deraf, at
de, som ere derimod, ey ret har indflet, hvad den vilde sige. Jeg vilda
strcebe stråledes at betage dem, hvad de holder for urimeligt, at det ffal
blive
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blive dem, som heraf ere Kiendere, klart, fltÈctNeutonîan^e sÿftëma

er langt tydeligere end det Cartefianjfe.
§. Zr.

For da at gisredet, viljegspendeBuenpaadetstcerkeste, og am
tage den Meening, som afalle holdes for mindst taalelig, som er denne^
at àtrâonen, for saa vidt vi kand flutte os til afErfaringcn, er Materien vcrsentlig, ja saa nodvendig, at Materien ey kand tcenkes den for
uden; thi det er klart/ at i at ncrvne Materien, taler man om et sam
mensat Vcesen, i hvilken Partiklerne, som sammenscrtter de«/ maae
vcrre og blive hos hinanden, dette kand ikke stee uden nogen flags Kraft,
thi Partiklerne maae ikke kunde stilles fra hinanden uden ved Krcefter af
en kiendelig Sterrelse. Det har aldeeles ikke Sted, at man hertilvilde
optcrnke Hvirveler, thi saafremt de samme stal bestaae af fimpie og en
kelte Visener, da hverken kand de bevceges eller virke paa det materielle.
Holder nogen for, at det contraire kand vcere, da ynstks, at de vil vise
Maaden, paa hvilken det bliver mueligt. Hvirvelerne maae altsaa be»
staae af sammensatte Partikler, og da har man paa nye det selvsamme
Sporsmaal, nemlig, hvad det er som gier at disse Partikler til sidst har
en Kraft at hcrnge sammen med- Man maae da enten dertil soge en
Kraft uden Verden, eller og tilstaae atMaterien har den indvortesEgmstab at hcrnge sammen; thi det kand ey vcere, at det kommer deraf, at
dissesmaae Partikler soger imod hinanden ved en Elementair Bevcegelse, thi herved kand ingen Aarsag gives, hvorfore de allerforste Parti
kler, som umiddelbar stammer fra Elementerne, kand hcrnge sammen,
thi det var en Feil at vilde tillegge dem nogen Bevcrgelse. Og altsaa er
n odvendig denne sammenhcengende Krafts Aarsag i Materien selv eller
rettere i dens allersidste Partikler, uagtet all Betragtning af Bevcegelse, saa at naar vi ncrvner Materien handler vi om Vcrsener, fom ere for»
eenede med hinanden ved deres naturlige Krcrfter. Dette Argument er
for saa vidt jeg seer, klart, og bliver endnu tydeligere ved dette andet,
fom tages afalle Tings Hensigt, ligesom det forste af en Materiens ind
vortes Egenstab. Det er klart, at ligesom alle Ting, for saa vidt de ere
mmlige, haver en nodvendig Hensigt ti! hinanden, hvorover en hver
Ting er egentlig det eller dette, fordi det ey kand vcrre noget andet, saa
Gg 2
'
har
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har og n àendig de Ling, som exittern med hinanden, en indbyrdes
Connexion, sññ ñt, om man kunde tcrnke, to Corporer a og b, hvert
j sin Ende af Verden, maatte de dog nodvendig staae udi Connexion
med hinanden. Men den eene Materie er udi ingen Connexion med
den anden, uden for saa vidt den virker paa den, og bor da den Partikel
a nodvendig virke paa b, nu sporges alleene em Manden ; sietter man
da, at Virkningen ffeer ved en heel Rekke Corporer som ere lagte imel
lem,bliver Sagen dog herved ey tydeligere end Attraktionen/ thi hvorle
des kand en Egenstab gaae af et Versen udi det andet, eller og Versener
ne virke uden for sig? Saa snart Cartefianem kand giere dette beviisligt, vi! jeg tilstaae, at deres Hypothefe er ligesaa tydelig som Neutons.
., Imidlertid vil jeg bevise, at Attraktionen er langt tydeligere end den
1 ab* Meening, at alle Ting steer ved et Sted, at jeg ey stal tale om at Con-L nexionen er langt ftcerkere og langt naturligere, naar b virker umiddelbar paa a, end som naar dens Virkning fortplantes ved de mellemI2, satte Corporer p.

For da at forstaae Attraåonen, maae man agte, at ved den intet
andet siges, end som at alle materielle Ting eke naturlig vils i en saadan
Harmonie, som er indsat afGUd i Begyndelsen, ved hvilken de alle so
ger imod hinanden, faa at om de alle vare sirodde i et tomt Rom, saa
stulde de dog alle falde sammen og udgiore en MaíTe, ja om ingen Bevergesse kom imellem, maatte alt det som er udi Verden falde sammen
ril en Klump. Afdenne Harmonie kommer det Phænomenon af At
traktionen,' saa at man kand sige uden all Frygt afUrimelighed, at Ma
terierne trår hinandell til sig, thi de ere to adstillige Betragtninger,
som i Henseende til Virkningen ere et og det samme. En saadan Har
monie ncrgter ey lettklig nogen som veed Connexionen af Tingene i
Verden og deres Orden, saa at man kand sige, at saafremt der er nogen
Materie, som ikke soger hen imod de andre som tillige exitterer, da maae
den hore til en anden Verden, og ingenlunde til denne ncervarende.
§< 33*

Disse ere de Aarsager, som giore at jeg holder det Syftema om Attraktio-
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fraktionen forlangt ferstaaeligere end det Cartefian^e, imidlertid er det

langt fra at Nemàanerne vil forkaste all den Kraft, som kommer af
Stedet, samme maae vedligeholdes, fordi den ferste Bevcrgelse efter
Rore Linien kommer nedvendig deraf. Det ceneste jeg herved vil sige,
er, at Stedet er ikke saa forstaaelig fem Attraktionen, tty det synes mig
let at begribe, hvorledes Tingene kand ved en harmoni^ Drift fege
imod hinanden, da det er derimod vansteligt at forstaae, hvorledes et
Vcefens Egenstaber kand meddeeles detandet, og om end nogen vil for
klare Stedets Natur ved en Harmonie, dñ stal MñN stnde ñt Harmo
nien er langt vansteligere i denne Tilfalde end i den anden ; men det ber
noye overveyes at Attraktionen er et khamomenon, thi a har en vir
kelig Direktion imod b, eg b imod a, og derover lader det/ som om
a trak b og b 3, derover er det Navn af den universelle Tyngde beqvcmmere, thi det giver den indvortes Tingenes Direktion imod hinan
den trlkiende, endstiont at det kand give lige meget, om man beholder det
Navn af Attraktionen, naarmanvkl udregne Virkningen.

§. 34*
Men det fom tiener til den sterste Zirat for dette Syftema er, at alt
hvad deri sindes af diste Raifonnements, stemmer fuldkommen over
alls med Erfaringen ; thi faa vidt vi kand erfare, da tiener den heele
Natur til Beviis paa denne hypothefes Rigtighed. Min Meening er,
atde Hypothefes burdegandste forkastes somey stemmer overeens med
Erfaringen, og de derimod alleene vedligeholdes, som man vidtloftig
kand vise, bekrceftcs udi Naturen.

§. 35*

Saafremtdadet foregaaende tilstaaes, antager man billig med
Neuron,
1) At Materien trcrkker til sig.
2) At Kraften af Attraktionen stmkker sig uendelig vidt.
3) At den meest naturlige Attraktion er som Quadraten flfDiftancen Tab.

forkeert, thi forestiller man sig to Kugler, som genereret af to
halve Circlers Omvæltning, hvis Buer ere DL og AL, da ere Ylg*

Gg z

deres **

2Z8
:

J. K. Betænkninger
deres Omsvebe som CD* c A*, og altsaa naar over begge den
I
I
samme Kraft oves bliver den som cd^> ca1

4) Men Erfarenhed lærer, at Der i Materien foruden Den Krast, hvil
ken er som Quadraten af Diftancen forkeert, nodvendig findes en
anden i samme Forhold afen hoyere Kraft, hvilket Erfaringerne
over Cohæfionen og Haar Rorerne i fier beviser, om disse sidste
har Mr. ciairault givet en artig Theorie i hans deylige Arbejde
over Jordens Figur-

5) At Virkningen altiid er lige saa stor som Jgienvirkningen, saa om
Jorden træffer et Skov, da træffer Stevet iglen Jorden tit sig
med samme Kraft, men det er f lart, at Hastigheden i begge bliver
som Mallen forkeert. Cartefianerne har vel fundet en Deel at sæt
te ud paa denne Meening, men mig synes den dog abiolute nodvendig, thi hvad Aarsag ffulde ellers kunde gives for, at just saa megenBevægelse blev communiceret, og hverken meere eller mindre,
og hvad ffulde forhindre den allermindste virkende Aarsag i at er
lange den allerstorste Virkning.
6) Fordi Mallerne trækker til sig, da er den abiolute Storrelfe af
Attraétionen som den Malle, hvorfra den kommer, thi der er ingen
Raifon muelig, hvorfore to lige Materier ffulde trække ulige til stg,
saa længe som den determinerende Aarsag er den samme, er det
determinerte ogsaa et og det samme.

§. 36.
T i,

Herafflyder naturlig alt hvad Kepler hartagetvaeridehimmelffe
Corporers Bevægelse, thi om et Corper m, hvad for et man vil bevæges imod det kunå C,
Diftancen Cmzzy og ved en Cirkel tages

14. pq_ dy, da er AttraÄionen afdet kunå c som —, og om den ad-

lblute Kraft kaldes f, er AttraÄionen som —, samme f fand haves
.

ved et Experiment over Tyngden hos os som vi vil sætte=i, og Den Diftance

2V?5.
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som dertil svarer 7, i)a et*

2Z9

og ñltsññ PP="*

c er en staaende Storrelfe, som saaledes bestemmes. Vi vil
scette at Corporet er kastet lodret ud udi A, da er
i

A

Att2

y

,,,

otfCy

°å pp~7? ^ bliver pp=^-,-c¡—
man conferecer denne Liighed med Liigheden til en Ellipfis BeendePunct som er 4pp=
da haves
1) viflancen af Kraftens Centre

2) Den store Axel—m =

fra Spidsen—".
P - Parametern -

2"7a"

3) Den lille Axel— v~—- og altsaa er Liigheden fra Centro af
v

77-at A

før Ordinaterne (77 - -tta) 74) yy - 4"A. (it174-4 (yy-kA^X*
/) Eccentriciteten —
277 - 20TÅ

og derover kand Kraft-Centeret

v<rre i begge Bmnde-Puncterne, eftersom 2 77 er storre eller
mindre end 2^a.
77^.("-y) - ,W — Cm naar c er Brcende-Puncten og derryrÿ —
over om ó er den anden Brcende Punct, er Hastigheden som
^Cm.

omden store Elliptice Axel kaldes « den mindre ß, da er Cirklen
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hvis halve Diameter m
—detEiUptiffeRom, som man veed
af Geometrien, derover om Periphericus Forhold til Diametern
sirttes p:r, er Tiden tEiiipfer som-^ « r^o.-ß^ß, og altfaa

som (îuadrat-Rodderne afAxernes Cubis.

Saaledes har vi da med en ringe Moye udviklet Keplers Regel, vel
er det vift, at vi i G ey har betragtet uden et ubevcegeligt Punct/ men
on» man der legger et lphLriff Corper i Steden, ßndes endnu det samTab; me. Fordi den Did, hvori Solen omvelter sig, er meget ftor, fast af
ii. 25; Dag, da er dens Central-Flugt ikkun liden, saa den derover kand
Fig. holdes for en Kugle. Antager man da ct llbevcrgeligt Central-Corper
10. ABC udi c, hvis Diameter c A antages atvcrreudtrokken til D, at
FD erRore-Linien, fltEAB ognda ere to Cirkler som ere Parallele
med den fterfte Cirkel udi Kuglen og hinanden uendelig ncer, hvis Dia
meter y og nf fte perpendiculaire paa FD, at deres Centrer ere
g og i- og at nf er et Elementair-Deel af Meridianen ; at Cd — m.

xxFyy —nn er Fbrzds, og den abfolute Stsrrelft af Attraéir-

nen—f er den liden Mafíes Attraítion udi D —

naar den inddeeles, bliver Kraften efter

— » h^îîken

-

og Peripheries heele Kraft efter D c paa det Punct D -

Sum*

Öfter Neutoni ög Cartefii Syitemata.
Summen fom
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fnn
* C, na«tx=n*m= — »S

altfaa er Attratiionen afdet håriffe Omsvob

om m tages

foranderlig.
§. 38.

Saaledes har det Argument intet Sted, i den Tilfcelde da Corpsrerne ere svliLrisVe, som den berømmelige Geometre Johan Bernoulli
har anforr imod Neuton i sin nouvelle phyfique celeñe art, 42. hvor
ved hand soger at bevise, at Planeterne tynger imod Solen MkMmfter som Cubi as ¡Diílancen.

§- 39»
Ellers tillades ikke, at man betragter det Corper i c som hvilende,
faafremt man vil have en Afhandling, som kommer overems med Na
turen; thi fordi at Virkningen er altid faa stark som Jgienvirkningen i
begge Corporer, maae begge nodvendig Levages, saa at ey alleene
Planeten seger imod Solen, men endog Solen imod Planeten,
men det er let med Nemon at bevise, at begge Tilfalde giver
.
et og det samme; thi saafremt at i c er MafTené Center, da er
*
det bekiendt af Mechaniquen, at ved de Corporers a og b At- p. *
traction Tilstanden af Tyngdernes Center ey forandres, og der- Jr
over, naar Side-Bevcrgelsen antages saa samnle Center endnu hviler,
bliver Vinkel Bevcegningerne lige, og de Figurer aceh og 6 eb clig
ner hinanden, legges nu en anden Hastighed til, over hvilken Tyngder
nes Center gaaer eensdan fott i den Direétion c g, da forandres derved
ikke den relative Situation afCorporerne ; og altfaa maae i all Tilfwlde,
naar to Corporer bevcrges omkring et tilftelles ballernes Center, og de
samme trcekker hinanden, Figurer beskrives om det samme Center, som
ligner hinanden; Ere da F ab og cbd disse Figurer, A c paral- Tab
lel og lige med A C, FD og fd parallele og lige, AD og Ad hin- u *
anden uendelig ncer, da er det tydeligt, at acd er den Figur som D Fj *
peffciver om a, naar samme hviler, og at Snittet AdD ligner BdD
Hh
W
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øg F B f, og altsññ «flor MaíTerneé Centre ey har nogen Vinkel Bevcrg„ ning, beffriver to Corporer som svinger om samme Center og træffer
I2‘ hinanden. Figurer, hvilke ligner de, somdessalbestrive om hinanden
i den Tilftelde, da een af dem hvilede.

§. 40.
Eftersom §.iz. P=^ . y ev P=— i ligedanne krumme Linier og
= vpY og altsaa er i ligedanne krumme Linier 1) Cmtral-Kraften som (Madraten af Hastigheden i våncerne forkeert. 2)
Ere Hastighederne som Quadrat-gtøfcfcerne ûf Central Kræfterne i Diftancen, 3) Og derover om Central-Krcefterne ere lige store i ligedanne
krumme Linier, da ere Hastighederne som Huadrat-Rsdderne af viñancerne og alle andre Linier, som PÑÑ den samme Maade ere determinertf.

§♦ 4**

ds
dy
Altsaa, fordi dt— y- ~

„dy
t—v~ — vy> terover,naar

Central Kraften er den samme udi ligedanne krumme Linier, ere Tider
ne for de Snit som ligner hinanden, og Hastighederne i de Puncter som
svarer til hinanden, som (juadrat-Rodderne ilftDiftancerne, og af alle
Linier, som eensdan ere determinerte.

Forkeerter v?v=

da er?—- -yizC og altsaa ide

4re §. 39. omtalte Linier, som ligner hinanden, kand Corporerne bevæ
ges med den selvsamme Central-Kraft, men baade Hastighederne udi de
Puncter, som svarer til hinanden, saa og Omlobe Tiderne bliver som
Huadrat-Rodderne af de eensdan determinerte Linier; altsaa har vi
til storste Deel beviist, hvad vi vilde nemlig i den Tilftelde for to Cor

porer.

§.42.

Ofret Neutoni og Cartefii Syilemata,
§. 42.

Derover ere Snittene fBF, F BA, som Tiderne, faa og cbd
04 C BA, og altsaa har disse Corporer som bevcrges ornkring Mallernes
Center CentralKrcrfter, som driver imod samme Center» Det var
derover et og det siunme, om de aldrig trak hinanden, men i dm Sted
bteve trokne ûfMaiTerncé tllfcrlles Center, hvilket er EllipferneS Brceade Puncti den Hypothefe som Quadraten flfDiftancen forkeert.

§» 4Z.
Vi har endnu tilbage at soge Avlernes Forhold i Ellipfertte, som
igiennemlobes i samme Did, kaldes da MafTerne C og c, er §. 42.
Tiderne—^:
eller som Vc : y<5^7-tt Àc = A, den

sogteAxel—X ere Tiderne som EÂ7 :

og Ap-<L=x
C*c

§. 44»
Om fleere smaae Corporer bevcrges om et stort, og de trcekker hin
anden alle, hvilket er egentlig den Tilftrlde, som vi forefinder i Natm
ren, da maae man tilstaae, at Elliptice Linier ey beffrives uden i den
Tilftrlde, da AttraSioiun er som Diftancen ; thi om i denne Tilftrlde
A drives imod D, E, F, G, hvis tilfcrlles Tyngdes Center er c, oa là
den Linie BH trâs igiennem A, saa atKrcrfterne efter v N, EM, n.
FK; KV? ?A> MA, ka
IA og Kraften af Tyngdens Cmtersom c A deeles i de Stde-Krcrfter CL og CA, da veed man af 17»
Mechaniquen, at D. DN^E, EN * F. FK*G, GIzzC, CL
og C. LA=ForffiàafKrcrfterne efter MA, KA og IA, man
kand iglentage dette for et hvert Corper, saa at det i denne Tilftrlde var
det samme, (ont om Corporerne bevcegedes om Mallernes tilfcrlles Cen
ter, -g man ey agtede 6enAttra<aion Corporerne over paa hinanden.
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§■ 45.

- .
te Air2 dp
3 tenue Tilfeelde er

Sydy

og

Ait1 __ yy
-p~* c. os

2 fAr1 zz ppyy 4« 2fCpp, men bet et btkiendt af Geometrien at Æquationett et til en Eiiipfis BrcendePunct, naat Axeletne ere 2 og b Pet-

pendiklen p, Maneen fra Centret y, aabb~aa*bb. ppi* yypp,
altsaa blive i denne Tilfcrlde Eiiipfer beffrevne, som ere Concentrice,
og i samme Center et Kraft Centeret.

§. 46.
Og forkeert, om et Corper bevcrgcs i tn Elliptic Linie, imod hvis
Center det drives af Central-Kraften, ba et dpzz^ybb __yy^

og P—y*
§•47*

Jo stcrrkere man viger affra denne Lov om Attraktionen, fo nteere
gaaet Omlobe-Linien fta en Elliptic, og maae man herover sittte, at
Central Corporet har i Henseende til be anbre faa ftor Mafle, og at Diftancerne ere saabanne, saa at ben indbyrdes Virkning af be smaa Cor
porer paa hinanden forsvinder, og at det ftorfte Corper ligger saft inde
paa MaiTerneé Center, hvilket nodvmdig maae hvile, thi ellers var Or
denen udi Verden ikke alt for got indrettet. Saaledes kand den liden
Linie, som beCrives afCentral Corporet, ansees for intet imod Mán
ceme afde Corporer som bliver trokne. Hvilket, naar saa er beffaffen,
staaer alk det ved Magt, som vi for har sagt om de himmelsse Corporer.

§- 48»
For nu at vide, omdette kand passe sig paa det Planetarie Syltema, da maae man i sier see til, om Solen kand ansees som hvilende eller
ky, tilden Ende maae man overveye, hvad Nå der er i en hver Pla
nète,
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nete/ hvilket font (Fee i alle de, hvis Krcefter kand vides ved Erfaringen,
MnuMars, Venus Oß Mercurius for saavidt vi veed ingen Drabantere
have, er Storrelsen af Maßen i dem ubekiendt, men at Krcrfterne kand
bestemmes afde andre paa en Malle som er i lige Diftance borte fra dem,
da efterdi §.37. i>e iphærifFe Corporers Trykninger ere fomDjftancerne
fra Centret deres (^uaåratforkeert, og man veed derforuden af Obser
vationerne, at deres LMpriffe Baner ey meget stiller fra en Cirkel. Lad
da Solen vare i s, I en Planète for Exempel Jupiter, Aio en CirculairLmie som Planeten bestriver, SCD Drabanterens circulaire T .
Bane om Jupiter. Lad is vare
a is —b Omlobe-Tiden om
SzzT om i—t, da er Kraften imod 1 som 4 imod s —Kraft

î
jg
ten imod i i den Diftance a - —- og Kraften i 1 til Kraften is—
. -4~ - — : d og derover naar af Observationerne Planeter-

nes Diftancer fra s og deres OmlobeTider ere givne, da veed man
Forholden afKrcrfterne, som enhver Planete over paa en MaiTe i den
samme Diftance. Nemlig sattes Solens Kraft
I er Jupiter —

w6^> Saturns
Jordens II169282- og derover naar den ab
solute Stsrrelse af Attraétionen er som Mallen, da haves Malkernes
Forhold, hvorafman seer at Solens Malke er ulignelig storre end Pla
neternes, saavidt man kand flutte sig til; thi endstiont man intet vist
veed om de mindre Planeter, saa dog naar man contererer deres Geomerriste Indhold, kand man med nogen Sikkerhed flutte, at deres Mak
ker ere meget smaae at regne imod Solens, thi efterdi deres Diameter
ere som 1000.6.12.4./ ere Indholdene som 1000.000. 000.216,
1728.64.
§« 49*
Tyngden er den élémentaire Central-Kraft i Mallen, fordi da Pla
neternes Tyngde kommer afeen og den samme Aarsag, nemlig af dm
samme Soel, da har man ingen Aarsag til at tvivle paa, at jo Tyngden
er den samme udi Hoved-Planeterne ; For Resten, naar man nu veed

HH 3
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Matterne, og af Observationerne Planeternes Diametrer, dñ ere deres
Tykkelser bekiendte, om de holdes overalt for eensdanne/ Solens ioo.
Jupiters 94/ Saturas 67, Jordens 400.
§- 50-

Saaledes bekrcrftes denne Hypothefe afObservationerne, saa at,
endftiont Solen ey gandffe hviler, dliver dog den Diftance, i hvilken den
gaaer af fra Matternes Ecrites Center, overmaade liden. Thi, saafremt man af de givne Diftancer og Matter syger efter de mechanise
Regler Solens og Planeternes tilfcrlles Mattis Center, da stal man sin
de, at det falder enten i Solen eller i en meget ringe Diftance fra dm, og
er da den Forvirring, som kunde foraarsages i Planeternes Baner af
Solens Omvcrltning saa liden, at den ey kand tages ved de Observatio
ner, som derpaagivres i lange Diftancer derfra: ligesom og Jordens
Bevcrgelse maae forandres afMaanens Ncrrvcrrelse, hvilken om man
fcetter—2° -8° udi Maanen, da kandden ungefthr holdes for at vcere

paa Jorden

— 2", hvilket neppe kand observeres.

§• 5rLigesom Planeternes Baner ey kand lide nogen Forandring afden
Diftance Solen viger affta det tilfcrlles Center, saa forandres de ey hel
ler afhinanden, thi scrttes Jordens Diftance fra Solen=100000. er
d

IV

d

c?

?

Z

951020. 5I965O. 15235O. 102000. 724OO. 388O6.,

Sammenlignes nu Solens Krcrfter paa Planeterne, med de absolute
Krcrfter, som kommer afden indbyrdes Trcrkning, hvilke Krcrfter maae
dommes afMaften i Diftancens Quadrat fordert, da er det tydeligt, at
undtagen Saturn, naar den er i sin mindste Diftance fra Jupiter, hvis
Naboeffaberomsaa meget farligere, som dens Virkning kommer fta
det storste klanetiffe Corper og er i den lcrngste Diftance fta Solen, kand
alle Planeternes indbyrdes Virkninger paa hinanden ansees som intet
imod Solens Virkning paa dem.
§.52.
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§. 52.
At jeg da kand giere Ende paa at bevise den fuldkomne Sveremsstemmelse med Lexier8 Regel, siger jeg, at det er tydeligt/ naar mindre
Corporer bevcrges om et meget stort Central Corper, og om dem endnu
andre meget mindre/ for Exempel/ Jupiter med sine Drabantere om
kring Solen/ at det da kand stee/ at de ikke stal forlade hinanden/ saafremt
at deres tilsås àà Center, naar man abftrahem fra de indbyrdes
Trykninger/ kand gaae fort med en ligedan Bevcegelst/ herover maae de
staae saa langt affra Solen./ at de Kmfter som fra den falder paa dem
kand holdes for parallele, hvilket man kand tilstaae baade om Jupiter
og Saturn, fordi dens Afstand er som 957000. og 519650. afiooooo.
for Jordens viånce, derforuden bor og Drabanterne vcrre deres Ho
ved-Planet meget ncrr, hvilket og gaaer an udi foromtalte Tilfcrlde/ thi
Jupiters Drabanteres vànce er i sammes Halve-Diametrer 1.2.8.
z. 13. 4« =3- og Saturns Drabantercs Diftance udi RingensDiametrer
i, i,1’, 2.2.3«>- 4-8.5- 24. og altsaa kand Solens parallele Kmfter ikke
forandre deres relative Bevcegelst, og fordi Drabanterne antages me
get smaae i Henseende til Planeten, kand de hverken forstyrre dens eller
deres indvortes Bevcegelst/ et andet er det med Maanen, i scer fordi So
lens Krcefter virke efter sticeve Direétioncr paa den.
§♦ 53*

Saaledes har man en fuldkommen Aarsag, hvorfore just saa meget
Materie stal vcrre udi Verden/ hverken meere eller mindre/ og naar den
Nemonianste Hypothefe staaer, bliver der ikke et unyttigt Stov af
MaiTen i Verden; den Uleylighed som Hvirvelernes forfcrrdelige Ma
chiner forte med sig holder op, og maae man tilstaae, at saafremt
turen har handlet efter den d-åtonianske Hypothefe, da har den giort
alt med de mindste muelige Krcrfter og den mindste Malle paa hvilke beg
ge Cartefianerne ere overmaade odste. Det synes endnu tvivlraadigt,
om alle Maller trakter eensdan, om Hoved Planeterne, er det afgiort,
kand man da bevist at Attraåionem udi Drabanterne retter sig efter de
samme Love, bor denne Lov af Attradtioinn antages fom almindelig,
fordi
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fordi den sindes udi all den MaíTe, som rnan kand Lage Experiment paa.
Man kand beqvemmelig tagederpaaForsog vedMaanen, dens Diftance
fra Jorden def~6o, ge—i96ooooo.PariserFodder.60. er bkzx,
kizdx da skal efter det Hugenius har demoåeret Central'Flugten
vcrre som Tyngden, naarden eensdanne Hastighed udi Cirklen er den.
Tab. som faaes ved at falde igiennem sierde Parten afDiameternz: *bg, thi
ii. jeg anseer her Maanens Linie som fast circulait, altsaa om Tyngden hos
os strttcs z g, ge"f er Tyngden udi b~-g— og -s- dxzvdv og
IQ.
(
'
Z600 ^3600

men efter Observationerne er gz — Par.FoDLerudii",
12
Vog altsaa J—L fast - 3000. P. §. Maanens Hastighed er derover
k6o
saa stor/ at den kand nred een eensdanBevcrgelst udi et Second ig'ennemlobe fastziZ4. P.F. men Dtaanens Bane indeholder 7364600000.
P. F. hvilket om divideres ved 3134., da haves Maanens Qmlobe Tud
af27. Dage 7.Timer noget ncrsten, hvilket uden nogen anseelig Forfficel
stemmer overeens med Observationerne.
V=

*00

§. 54.
DrabanternesBevwgelse bor altsaa holdes for at komme af samme
Slags Kraft som Hoved-Planeternes, thi ingen kand lettelig tvivle om
Le andre Drabantere, da alle Ting har overalt den samme Aarsag. Og
altsaa begriber jegikkeAarsagentildevtdtloftigeImodsigelser afå le
Marquis de St. Aubin, thi man finder et og det samme paa de allerdiñerenteste Maader, man maae sige, at det har saa vcrret Mr. Neutons
Skicebne.

§. 55.
Altsaa da Tyngden retter sig overalt efter en og den samme Lov,
saavel i Henseende til sin absolute Storrelse, (naar alt for Resten er lige)
som i Henseende til Diftancen, er det Umagen vcrrd, at man har et
Maal
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Maalpaadens abfoiute Storrelse, hvoraf at man kandflnttefigtilRe-

sten.

Zegharsat g=^~ Fod, hvilket er det store Maal paaalle disse

Kræfter. De berommelige Mcrnd Ricciolus og Dechales, men L sier
Haukbees og Defaguliers har med Mid arbeidet PÑÑ at determinere det/
men endssiont at det er overmande vanffeligt at udfinde det abfoiute
Maal ved de Erfaringer fom tages derved at Corporer falder, enten sam
me tages i Luften eller i et tomt Rom, saa dog er det uden Aarsag at det
te abfoiute Maal antastes af Mr. le Marquis, ligesom man ved ingen an
den Ting kunde vide det end ved de Experimenter/ som ere blevne tagne
i St. Pauls jtirfe uDt London ; thi Geometræ har vrist en fikker Maade
at udfinde det paa, nemlig, er GED enCycloidai-Linie/hvorafevol- — .
veris CAD, E, Cycloidens Spidse, AE, den dobbelte Axel, Tan- lat>‘
genten udi E, horizontal, EF = s, BEzi2a, g er den naturlige 3*
Tyngde hos os, fordi i Cycloide 4adx=sds, og om gi og Ek ere 'tø*

hinanden uendelig ncer, da er den forhastende Kraft

og dy — —

gdt, eller vdvz--— sds og ;wu--^ss *c om for den heele
4â
_____
8â
Bue KE - b, er vdc=r±J5t =
v 4a

<V

1 CgS

(le

F8agb-gss.

Ï

hvilket integrale er til en Cirkel og for det heele
v gab — ss

2dd#

Sving, som den heele Cirkel, derover bliver det i en staaende Forhold
til Tiden igiennem AE som Peripherien til Diametern, naar da ångden er given aset fimpel Pendul, som svinger udi et Secund udi en Cy
cloide, og man agter at Tiderne ere som Huadrat-Rsdderne afRommene, da findes lettelig dtt Rom, som igiennemlås af et tung Corper udi
et Second.
§« 56.

Fordi Gycioidal-Linier ere noget umagelige, da kand man tage i
Steden for dem smaae circulaire, alleene at man er agtsom med Expe
rimenter, thiom finus verfus a e til den CirkebBue da dub, ogPenZi
dulens
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dulens Lcengde eller den halve Diametre- 4 a, ai~x, fi og hk ere
hinanden uendelig ncrr, da er Hastigheden udi i— Vb-x> og dt~
,

-4adx

Tab< i/——7—r—\

3'

^8ax - XX, (2gb-2gx)

_

>

Ost

_ F>-4sdx

f— v==.—------------------------- -------

naar x er en

*8ax -xx. (2gb - rgx)

da Forsticellen i Tiden i en Cycloid og en Cirkel=—- r om R er Ti
32a

den igiennem den Cydoidiffe Bue, daer^^o om^ er en meget li

den Sterrelse.
§. 57.

Dette gik ey endnu an, faafremt det var gandsse rigtigt hvad Mr,
îe Marquis paastaaer P. 679. hand siger: c’eft la contradiélion la plus
remarquable, que Neuton fonde tous fes principes Mathématiques &
fon fyfteme du monde fur la regie de Galilee de l’accélération des viteffes* Jeg tilstaaer, at jeg ey gandffe indseer denne berommelige Mands
Meening, detveedjegvkst, ut 6tn Acceleration, som hand vil have sat

j'Steden/ kand ikke verre den naturlige, chi hand meener at de igiennemlobne Rom ere i en arithrnetisk krogrellion, uden Tvivl maae det kom
me afnogen Uagtsomhed, chi man veed afMechaniquen, at ingen Be
vægelse er muellg, medmindre at den ferste Rereàieudi Hastighe
dernes Scaia er perpendicular pññ Arelen som betegner Rommene, og
«oyere, om Hastigheden er som x», ert— —-, i vores Hypothek
Lx, og altsaa kunde Bevægelsen ey gaae for sig end ikke udi en
uendelig Did.

§- 58-

Ligesom denne Hypothese ey kand bestaae med Naturens Virknin
ger/ saa tvertimod kommer Galilæi Meninger noye overeens med
Nett-
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Neutons, oz hver forlsig med Naturen ; Jeg viliForveyen agte at det
folger af Z. 37* at Trcekningen inden Jorden er i Forhold af Diftancen,
thi fordi at en Kugles Trykning er som dens liasse divideret med Qua
draten af Diftancen fra Centret/ da om Diametern kaldes d er Attrååionenideteverste afen overalt lige tyk Kugle—6, tager man

nudet kunL d inden udi Kuglen, var det det samme, som om det blev
taget i det overste af en Concentré Kugle, som var indffreven i den an
den, efterdi de lige Deele af den anden huule Kugle trakker lige, ogaltsaa bliver bestandig ActraLvnen inden i Kuglen som Diíhncen,

§ 59I denne sidste Hypothefe er det klart af sig selv/ atlTyngden er be
standig naar for uendelige Diftancer ForfkiaUen ey er uden liden, og
altsaa
just som at Galilæus har fundet ; men om vi igientager ienHypothefe om Tyngden som Diftancené Quadrat forkeert/ da
folger endnu det samme, thi om den naturlige Tyngde hos os sattes -1,
Jordens halve Diameter hvor Faldet antages for at begyndes = g et

-vdv

dy og" — ~ggy"

og t — J/gy- yy - J7gdy: Kgy-yy,

er z en uendelig liden Storrelse ogy—zer
-^ogt-ar—
hvoraf igien udkommer Gaiilæi Regel. Er nu et incline« Plans Hoyde=a, Langben—1 er den forhastende Kraft —ygogv—ygt, hvor
af det alt folger som Mechanici har beviist i Gaiilæi Hypothefe. Det
samme gielder om de Tings Bevagelse, som udkastes, thi er Kraft- Tab,
Centret en ret Linie CD, Lobe Linien c EB, c c hinanden uendelig 3.
nar og—y. Corporet antages for at vare udkastet i A med en Hastig- Fig,
hed som svarer til den Hoyde A; men AF er Lod-ret paa FD paral- 4.
lel med C c, Forholdet af linus totus, finas og Cofinus som n : m : 1.
Den forhastende Kraft ansees for staaende og—g, c i—ds, dt en staaen«
de Storrelse, AC — x ev ddy™o, og dy—ds, dtzz

Ji 2

dyz:

2zr _ _
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dy—og nn Ady’ nnxdy1—mmAdx1 ~ mm Adx og dy “
*x¿HA
mdx^'X : rXíññx 0g y — (sm: nn Fp rA*ññx -2mA: nn,

hvilket er til en Parabol, og stemmer overeens med Mechanici deres Ob
servationer/ eller rettere at sige Hypothefer for et tomt Rom. Ligele
des folger heraf/ hvad man har om Faldet s krumme Linier/ naar den
forhastende Kraft/ fom ansies fom uforhindret siettes—

uS

g og Pro-

blematis Conditioner ret determineres.
§. 6o.
Saa fuldkommen kommer den NeutoníanfFe Hypothefe overeenmed Naturen/ og visir at dens Egenstaber ere overmaade ziirlige/ hvil
ket ikke er den ringeste Merite i denne Hypothefe, thi sig tvivler ikke paa
at jo Philofophi med ret holder for/ at man maae finde udi den rette
Hypothefe om Naturen baade den korteste og den meest harmoniste
Maade at handle paa. Men at jeg herved kand bekrcefte den Neutonianste Meening/ flutter sig afdet, fom vi har beviist §. 58./ atBeveegelsirne inden i Planeterne imod deres Centrer steer paa den samme
Maade/ som at et tungt Corpet falder udi Cycioidai-Buer/ thi der er
altid ~ g= -r, og altsaa ere Tiderne lige stor i hvilke Faldet steer imod

hverafPlaneternes Centrer.
§. 6i.

Men endstiont denne Hypothefe viser sig ey mindre overensstem 
mende med Naturen/ end denne i sine Virkninger overmaade ziirlig/ faa
dog er den ey gandste frie for en og anden liden Vanstelighed. Man
forkaster den i Folge af §. 39./ at Drabanterne bor have en contrair
Bevagelse imod deres Hoved Planeter/ i sirr Maaven imod Zorden.
Det er vel vist/ at det bor vare saa/ om denne Bevcegelse har Sted/mm
om Drabanterens Kraft er saa liden/ at den enten i sig selv kand holde
for intet, eller og i Henseende til Solens Kmfter ansees fom intet, hvad
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da? mon ikke da Planeten bor ansees som hvilende i Henseende til denne
Bevcrgelst, hvilket naar saa er, er ingen Aarsag meere, hvorfore ey
Drabanteren kand bevceges med Planeten imod samme Kant, uden
man maastee ey var agtsom nok i at stille Planetens Linie om sin Drabantere fra dens Linie omkring Solem Ellers har dette Tvivl denne
Oprindelse. Den carteñanste Meening holdes for at have deraf sin
fornemmeste Styrke, at Planeterne bevcrges alle imod den samme Kant
omkring Solen, ligesom denne deres Bevcrgelst foraarsagedes af
en Strom; altsaamaaeLartellanerne endnu forklare, hvor det kom
mer sig, at Venus bevcrges fast fra Synden til Norden. Jeg har vel
dertil lersten og anden Aarsag, mendeerealleafdenBestaffenhed, at
om nogle afPlaneterne bevergedes fra Osten imod Vesten, stulde man
eyhavevansteligt ved at finde Aarsagen til en saa contrair Ting, thi
Naturen holdes for tragable, hvad kand det da give, enten den fcrttes
i gang paa denne Maade eller en anden. Saafremt at ellers den fuld
komneste Orden over alt agtes udi Naturen, kand man neppe tillade en
Sammenblandelse af alle Slags Love, thi til Orden horer at Maaden
man handler og scetter Tingene i Lave paa er overalt eensdan, men jeg
erbange for, at jo noyere vi kommer til at indste Naturen, jo fleere
Lxceptioner kommer vi til atgiore udi den Lartellanste Hypothese, dñ
tverturiod den àuonîansteer sig selv over alt liig, ligesom Naturen
og handler altid paa det korteste.

§. 62.
Vi har stet udi det foregaaende, at det er nodvendigk afben krumlinede Bcvcrgelsts Natur, at Planeten i et Punct maa vcrre kastet ud
med en ftaaende Hastighed. Dette er just, hvad Cartefianerne kalder
arbitrair udi den Keuronianste Hypothefe, men jeg Veed ikke Mkd hvad
Ret! thi saa mange Draaber, som der ere udi deres Hvirveler, saa
mange findes der og afsaadanne arbitraire Ting, og altsaa har de intet
Forttin for^emonianerne, uden det maastee stal vare ypperligere at
haveet storre Antal af arbitraire Ting. Den forste Orden maatte i
Verdens forste Indrettelse til visse beroe paa Indstifterens blotte Villie, men det er en Fuldkommenhed, at af faae arbitraire Ting Resten
bestemmes; thi aldrig har nogen Fornuftig givet Verden ud for et nodZiz
ven-
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vendigtVñksen; og kandman ey stotie sig over/ at enhver Hypochefe
om Naturen overlader Skaberens Viisdom noget.
§ 6Z.
Ligesom det da er nodvendigt, at denne Hastighed maae imprime
res, saa beroer det paa Verdens Hensigt og Tingenes Brug, hvad hel»
ler Stedet stal gaae igiennem Centret eller ikke/ gaaer det uden for Cen
tret/ da ftutti ved det selvsamme ffee at Planeten ruller omkring sin Axel/
og altsaa bor det ey confunderes med arbitraire Determinationer/ som
beroer paa Tingenes Brug. Paa denne Maade kand Vceltningerne
om Axlerne have en vis Forhold til den aarlige Bevcegelft/ som den berommelêge Johannes Bernoulli har agtet/ endstiont tiet smukke Proble
ma om det Eccentrif^e Stod er forst opfundet flf Mr. Daniel Bernoulli,
font foruden sine mange andre Meriter i Geometrien har og havt denne/
endstiont da Cartefianetne holder for/ at disseBevcegelser ingen ret Aarsag finder udi det Neuroman^e Syftemate, vil tiet dog ey sige meget/
thi om tie beseer tieres egen Hypothek stal tie neppe funtie fyldestgiore
tiette Phænomeno, uden ved at antage nye og meere arbitraire Aarsager/ thi tiet folger ingenlunde afHvirvelens fimpie Bevcrgelse/ og kanti
ey heller forklares af Halv Kuglernes ulige MafTer og Drift/ som Mr.
Meiran har meent/ men meget mindre lader tiet sig forklare ved saadanm Aarsager/ som tie vi har (eet en Prove af§. il

§. 64.

Endelig forekaster man / at saa fænge tien Neu tomante Hypothec
fe staaer/ maae man billig ftygte/ at Verden engang ffal falde sammen.
Men det har uden Tvivl ingen Fare/ thi hvad et Syftema af atiffillige
Central Corporer angaaer/ ß)m staaer uendelig fra hinanden/ da kand
tieres indbyrdes àtraâioner ansees som intet/ thi er Diftancen uende
lig/ kand tieres Virkning ansees som en staaende Kraft/ = -J- og
dt=dv, og ~ t—V.

Altsaa fand saadanne adffilte Syftemata end

ikke udi en uendelig Tiid faae nogen Hastighed imod hinanden/ hvad sig
an-
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angaaer diverfe Corpora udi et og det samme Syftemate, da ffal jeg
derom handle udi det folgende. Meget mindre er den Frygt grundet/
at fordi den mindste Diftance fra Solen er mindre end den storste, Pla 
neten derover endelig maatte falde ind udi Solen, thi som vi har seek er
dette nodvendigt afLobe Liniens Natur. Jeg vil ey opholde mig med
Mere.
§. 65.

SaaledeseredttNeutomanffe og CartefianfFe Syftema hinanden
gandskeimod/ thi ligesom det Cartefianf^i Syftçma betragter de himmelffe Rom/ som gandffe opfyldte/ fordi den holder Materien og Rommet for eet/ saa tvertirnod betager det Neutonianffe dem vel ey all Ma
terie, men efterlader dem saa lidet, at Planeternes Bevcegelse ey deraf
kand lide nogen anseelig Modstand. Dette er nodvendigt udi det Neutoàsse/ thi er Hastighedens HoydeuV, Tykkelsernes Forhold i

Planeten og den flydende Materieu-, Kuglens Diameter - d, da

sindes Storrelsen afModstanden-

dt for en uendelig liden Tab

Tiid/ og altfaa for Bevægelsen i en ret Linie er/ A c—x, c d — dx, y d v~

dx og fordi at V -

om V er Hastigheden/ da er

- V = Ï • “dx> ^L7 = |7

*denstaaende

Storrelse c giver Hastigheden tilkiende udi A, saaledes kand vel den
heele Bevcegelse ey tabes uden i en uendelig Tiid, men den halve maatte
tabes, dersom
sten.

mens et Corper igiennemlob

1.2—d Re

Altsaa i den Hypothefe at alle Ting ere opfyldte^ ffulde tt Cor

rer ey komme langt, rhi enten blev Planeternes Bevcegelse overmande
langsom, eller og det de gik frem ad, i en meget lang Tiid blev ukiendelig,
eller og deres Hastighed maatte meget tage af. Ligeledes er for Tiden
,
»dM
_ a ( IdM
)
* = c
;V3
* c
Í x ~ ‘ altsaa Nim X er c« er

z.
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t oo, gives c i visse Fodder og Secunder, og Sterrelserne 6 og x
ogsaa i visse Fodder haves t i Secunder ; CEv m—Mer for de forste Mimiter t-x, chiman finder 8 d/*. ( • d-x _ j _
,

I Almindelighed saa længe som x er enten mindre end d, eller og lige
med samme/havTiden ikkun et lidetForhold til det igiennemlobneRum,
saasnart x faaer en anseenlig Storrelse i Henseende til Planetens Dia
meter/ da ere de Tider overmaade ulige/ som svarer til de lige Rum,
som etCorper gaaer igiennem/ og de nemner sig til den c-eometriste
Progreflion of O, endelig naar - i kand forkastes ere Rummene
som l-OgaritKmi af Tiderne. Altsaa fordi c er et Tal som er storre
end L/ da bliver efter at Bevægelsen nogen Tiid har vcrret Tidernes
Forhold til de lige Rom forfærdelig stor. Dersom M er i Henseende
til y. en meget liden Storrelse, er

og altsaa maae

Materien hvori en Planete stal bevæges uden at tabe kiendelig afsin Ha
stighed være af ulignelig mindre Tykkelse end som Planeten. Da nu
Tingenes receive Orden udfordrer et tomt Rum/ erdet ey urimeligt,
at samme er til.
§. 66.

Ellers maae man vel agte, otiet imaginaire ey confunderes med
det virkelige. Et tomt Rum er ey noget virkeligt/ men ikkun en vis
imaxinair Hensigt afKmfterne. Sætter man at a og b ere alleene
til/ folger deraf ikke at de stal rore hinanden/ hvilket dog nodvendig fol
ger udi den Hypothefe, at alle Ting ere opfyldte/ derover antages i sam
me/ at naar a og b exitterer sammen/ de da stal vcrre hinanden faa
nær som mueligt, det er/ at de stal ove paa hinanden de allerstorste Kræf
ter som dem ere muelige. Betænker man ret hvad det vil sige at være
nærværende, stal man ey utydelig see, at dette har sin Rigtighed, saa
at nægte et tomt Rum er det samme, som at nægte mange muelige Hen
sigter afKræfterne, og ey at tillade uden en eeneste nemlig den allerstor
ste Kræfternes Virkning. Den Tanke, som vi giore os om Rummet er
ey alt for accurat, og har Journalifterlte ûf Trévoux artig agtet imod
den berommelige Experimentator Mr. Mufchenbroek, at Rummet
' hver-
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hverken kunde vcere Aand eller Materie, og maatte dog vcere en Subitan
ee, ellers seer jeg ikke, hvorledes Subltancer kand vcere til uden at have
nogen Kraft, ikke heller hvorledes at det Principium om de uadskillelige
Ting kand bestaae efter det almindelige Begreb som man gier sig om
Rummet.
§- 67.
Det er utroeligt/ hvvrmegetMaterien kand fortyndes/ og var det
derover at ynste/ at man havde en concentre« Materie, hvorfra man
kunde flutte til Resien, thi den mindsie Deel Materie kunde da opfylde
de allerftorfte Rum/ naar ikkun de allermindsie tomme Rum bleve tilstaaede. Antager vi, at vores Luft ved en idelig Forkyndelse continueredes l de himmelffe Rum, og at den æthenCe Materies Forkyndelse
dermed kunde lignes; da faaes tre Ligheder, fordi vi antager fom bekiendt ved Erfaring ar Luftens Tykkelse er udi Forhold med den Tyngde
som trykker den, altsaa ornad —f — Jordens halve Diameter, Tyng
den i bzzg: ad~x, d ez=dx, i fk er Tykkelsernes Scala, df eller
ge —5, gh nids. Da er Liigheden for den Luft som er ncrrJorden

-gdxzzy.

For den Luftsom er lcrngere borte fra Jordens oversie,

men som horer endnu ril dens Kugle er

og endelig for 24J
££

den Luft som er uden Jordens Kugle er gralerne tages

I) g. (f-x) —L~

3/

r) g.

J
gdx — -y, og naar Inte
3) fg.

Z Zy, altsaa i den forsie Tilfcrlde, naar x çr i en arithmetic

Progreflionev s t en GeometriC, og den Linie ifk er en I^ogarithå
misk Linie; i den anden Tilfcrlde naar x x ev t tn arithmetic, da er £
i en geometriC; iden zdie, naar X er udi en rnulicaiff Progreñion,
da er S i en geometric, hvilket kommer fuldkommen overeens med den
22de Propofition i den andenBog hos teuton og hosfoyede Forklaring,
og kand derover et andet Tal sindes end det åi^emon har lo.Proposi
zdie Bog, eftersom enten den eene eller den anden Formul beholdes, thi
det siorsie som kand scrttes for xi den forsieFormul erde hoyesieBierges
Hoyde; MelTr, Puis de Dombe og Caswel har observeret Ñt Luften
Kk
var
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var paa de Vierge, som vare 7- Miile over Jorden fire gange tyndere
end hos os. I den 2fcen Formula er X störst i en Diftance af5O. Miile
over Jorden, thi det er ey at tvivle paa, at jo Athniofphæra strcrkker sig
saavidt, efterdi det er bekiendt dfObfervationerne over Tnsmorket og
Jordens Skygge udi Maanens Formorkelse, at Lyset endnu refleéteres udi den Diftance. Den berommelige Mr. Cote i hans Leétionet
over Experimental-Phyiiquen har givet folgende Tabelle udi den Neutonianffe Hypothefe :

Hoyder. Forkyndelser.
7» Miile.
4.
i6.
1464.
21.
28.
ZZ6.

Hoyder.
35.

70.
140.
210.

*
-

Forkyndelser.
1024.
I.OOOOOO.
1.000.000.000.
I.OOO.OOO.OOO.OOO.

Hvoraf at man kand flutte sig til Resien, ellers at denne Forkyndelse el
er saa utroelig mindre umuelig, er tydeligt af den Theorie om Luftens
Forkyndelse i det tomme Rom under Luft-Pompen.

§. 68.
Ved den Anledning kand jeg ikke gaae det Argument forbi fom den
store Mr. Euler har givet imod Neuron udi sit smukke Verk om Lyset.
Thi naar de mindste tomme Rom tilftaaes, da bliver det tydeligt, at den
allermindste Materie kand opfylde det storste Rum, og altsaa folger det
endnu ikke, at fordi Solen idelig udkaster Partikler af Lyset, at derfor
alle Ting ere opfyldte ; thi omendssiont at i Henseende til alt maaleligt
Lysets Partiklers Diftance er uendelig liden, saa dog kand de have en
overmande Storrelse i Henseende til enhver Lysets Partikels Diameter;
Synet taber derved ikke noget, thi antager vi at en Tilffuere blev sat i
noget Punct, hvor ingen Lysets Partikel var, saa maatte dog i en ukiendelig Tiid Lyset komme derhen, for den overmande Hastighed, som Lyset gaaer med. Imidlertid synes det ikke vel nt kunde ncrgtes hvad den
ne berommelige Mand har agtet om Planeternes Relaxation, efterdi
en sandan Forkyndelse kunde maaffee i et heelt Seculo vel giore nogen
Forandring; det er altid vist, at naar ^ther hviler, maae Modstanden
Mretaastorsomdeneranfork §. 05., thi Rum tomere gandffe opsyld-
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te, kandeyvcrre af ulige Tykkelse. Derfore, om og en ftor Deel af dm
himmelsse Luft kunde gaae igiennem Planetens Poros, da om man ven
der sin Betragtning fra Planeten/ og sietter i dens Sted de allermindste
Partikler/ som den åerisse Materie ey kand gaae igiennem/da gaaer
vores Betragtning for sig i dem/ og hvad her validerer om de allermind
ste Maller hver for sig/ det validerer og om deres Sum.

§.69.
Jeg har heri vceret noget vidtleftig/ jeg ffal vare saa meget desto
kortere i det efterfolgende. Jeg har allerede sagt/ at det fuldte ikke udi
den Qarteüansse Hypothefe, at de samme Regler/ som man kunde bru
ge for de reguiaire himmelsseBevcegelser/ at de og vare nok til de irregulaire at forklare/ rnen det maae nodvendig vcrre udi den Neutoniansse.
Saafremt da/ at de irregulaire Bevcegelser/ for saavidt at vi kiender dem
afErfaringen/ ftemnrer overeens med de regulant/ hvor ftor Styrke er
det ikke for det Nemoniansse Syftema ? da Erfarenheden beviser den be
standige Forhold afBevcrgelftns Love/ som det antager. Jegvilherafanfore en Deel i Almindelighed. Haves z. Corporer A, B, c, af
hvilke B bevcrges om A og A om c, eller c om A, hvilket kand
vcrre det samme/ da om deKrcrfter/ hvormed de trcrkker hinanden ere Tab,
som Quadraten af Diftancen forkeert/ Og A C=z x, BCzx+«, 3.
BA=y Centrets c Kraft paa A-a er sammes Kraft paa Bu Pig.

ognaarden deelesudideSideåfter

be

parallel met a c, 25»

parål med BA, da er Kraften efter BFu-^-z, og den
(x^a)
heele Kraft efter b f om Centrets A Kraft udi Bu du b.xfråjaxxy,

og

ed

(x db «•?
2 og d tager afnaar x og y voxer. Ligeledes findes Kraften eft^r
BE_(ax3): x
og over den Kraft som kommer af den Central-

Kraft som er tilfcelles for Corporerne er den heele Kraft - a.
(x
x* « ) hvilken om igien deeles udi de to lb og BE, ogå
(x*k)
Kk 2 7

af
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af Vinkelen BAC = s, Cofinus "c er den forsinkende Kraft som
kommer fra BE^ea. (x3
og den anden som er
perpendiculair pññ sñMMe Z s a. (x3_^ÿ^3)): x * a’, derftre 0M

er en Linie som stiller meget lidet fra en circulan-, og x har et
d x2
stortForholdtilyog «, er,om Zux*«,
udiQuadratuibn

imellem hvilke og Samlings kunåerne i og g, zdx2
x*«, derover da « kand lignes med dx er — imod«—oogiQuarerne n og

m,

draturerne Zzx og derover udi samme ere begge Kmfterne efter lb
og LEzo, og Corporet bestriver Rum omkring A, som ere i For
hold med Tiderne. Fra M til G, fordi «ernegativ, formeeresHa
stigheden indtil udi g, hvor Szzo, derfra tager Hastigheden astil i
N, fordi « tager stedse af, fra N til i tager Hastigheden til opad,
fordi Kraften er negativ, og er den der störst hvorpaa den tager igien af
ril M»
§- 70.

Fordi den Linie ingm holdes fast for circulair, og ienQvartCirkel er den samme Forandring af Sinus og Cofinus, faa er dog den
Forandring, som den Kraft c a (x . x*«“3) ; x^« gior udi Hastig
heden ulignelig mindre, end den som samme foraarsager naar den dri
ver et Corper udi en ret Linie, og derfore ved den idelige Formeering fra
M til G og N til i ere de storste Hastigheder i Samlings Puncter-

ne, de mindste udi Quadraturerne, og fordi den Kraft a (x3 x+if
”x + « er sterst udi fyzygns, og i Quadraturerne zzx, og fast dobbelt
saa stor som den Kraft der kommer af axxy:
gaaer Corporet
lcengere fra A i fyzygns end udi Quadraturerne, da udi de ovrige Pun
kter Snittenes Forhold med Tiderne gandste forhvirres.
§. 71*

Om man udelader de Storrelftr hvori « sindes, da er
b.
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vcrre en staaende Storrelse, da harman ey alleene den Kraft/ sym udfordres til den Ellipse Bevcegelse men endnu en anden/ hvilken er fern
Diftancen, og derovrrkand Lobe Linien sammenlignes med en KrumLinie, somZenereres/ naar en EMpñs ruller over sit Kraft Center med
en Vinkel Bevcegning. Det er tydeligt, at i saadanne Linier CentralKraften og retter sig efter en bestandig Lov ; thi om to Fore-Linier B P,
Bp og B», Bp ere hinanden i de to krumme Linier uendelig ncrr, og
Forholden afVinklerne som i samme Tild beffrives afCorporerne i beg
ge krumme Linier er—1: n, og de smaae Elementair-gntt ere BPp
eg BPir, da ffal de i begge Linier have en staaende Forhold med hinan
den, og altsaa tillige vcere udi Forhold med Tiden. Derover kand et og
det samme Corperbevcrges ienhver af dem omkring Kraft-Centret ß.
Er nu BP—y Perpendiklen paa Rore Linien Brzp, *s og pr ere
elementair Cirkel-Buer, Pszzdy, Perpendiklen Bt—p Hastighe
dernes Forhold i p og 'tfzzajb, 6ilfi:pP=ydy: ryy_pp , pv -Pdy:
Fj^Tpp og ns-nPdy: Fyy-PP, P>Z¡(ydy> Fyy-PP). î,Br~nP. t
og om Perpendiklen i A~ *, Hastighedens Hoyde ~A.et Central-

Kraften Z 2A2dnpy : Vyy.^. nn) PP — aAir’dP: nnP3d yHF 2 Aw,<
(nn -1) : nny3, og er altsaa Forfficellen afKrcefterne udi begge Linier-

cåir henfores til samme, saamanhar ^og

«--tí.

nemlig naarde

hoyere Dimensioner udelades fordi de ere saa smaae, da findes abfidnm
Bevcegelse, naar man sammenligner denne Qyantitet med c - igo*
vI ± ? . og altsaa gaaer abfidum Linie tilbage i Henseende til denne
I >f<

Kraft, betragter vi nu de Kræfter, som vi hidindtil har forsomt ca;
(x - X -p « ') : X 4- « og sa. (x~ X hf « ):

da efterdi de sainme

ry kand udelades uden i Qvadraturerne, da gaaer Abüdum-Linie stcerKkz
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ker tilbage udi Ovadraturerne, men fordi at naar « eren meget liden
Storrelse, disse Krcefter ere som « taget negativ, da gaaer ÄbfidumLinie ved disse Krcefter frem ad, og det den gaaer frem, er som i8o°
V—’ og fordi denne Kraft er störst udi Samlings Púneteme, gaaer
fi-47

den stärkest frem ad udi Samlings Puneterne, naar begge Krcrfterne
ere imellem Samlings-Puncterne og Quadraturerne, gaaer den snart
fremad, fnarttilbage, eftersom enten den eene eller den anden Kraft
driver stärkere til/ men fordi denne sidste er i Samlings-Púneteme fast
to gange storre end den forste i Qvadraturerne/ da bor Abfidum-£iiue
gane frem ad med det der er meere udi Krcrfterne udi den eene end udi
den anden Tilfcelde/ kommer Samlings Púneteme sammen med Abfidum-Anie, da gaaer den allerhastigst frem ad/ og ligeledes gaaer den
allerstcrrkest tilbage, naar den samles med Qvadraturerne. Eccentriciteten maae og nodvendig Viis stedfe forandres, ved det at Krcrfterne
idelig forandres/ og derover og Stykkerne af Abíidum-£inie, men den
ne Forandring maae vcere den storste uaar Abíidum-Stnie samles med
fyzygiis, den mindste naar den samles med Quadraturerne.

§. 72.

Dette har jeg saa loseligen vildet anfore/ at man derafkunde see, at
det dreutomanisse^yüerna er eens overalt/ og at de selv samme Love
svarer bestandig til de himmelffe Phænomena. Men da det er det allervanffeligste og meest forviklede Problema at finde Banen, naar Krcefterne aftrende Centrer virker paa hinanden indbyrdes/ saae maae man
ty undre/ at Neurons Formulfor abfidum Bevcegelse ikke er noy ere/
hvori hans Hypothefe ey har ffyld men Regningen ; thi Geometræ har
nu viist ved noyere Approximationer, at man meget ncrr kand finde den
rette Storrelse afdenne Bevcegelse, og at det ikke er en Feyl afñypotllefen, seer man tydelig heraf/ at naar man sammenligner det, som man
udelader i Krcefternes Expression med den Mangel, som der er i Virk
ningen, saa findes de alle Tider at vcere iForhold til hinanden.

§ 73-
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§♦ 73*
Det vilde blive alt for vidtløftigt, at give sig ud i alle de Limitatio»
net/ hvorefter Cartefíanetne retter deres Hypothefer, at de kand kom
me efter noget/ som kand have en flags Ligning hermed ; og derfore meener jeg at indste Aarsagerne/ hvorfore deres Meening i alle Henseender
har saa mange og store Vanffeligheder ; thi en Verden, som man efter
eget Tykke sammenscrtter, bør komme overeens med vores rette og na
turlige Verden ; men hvem kand ikke lettelig forsee sig i at treffe den rette
Maade i at flette et saa stort og vidtleftigt Verk sammen paa/ dog er det
imidlertid sandt, at den Carterian^e Meening nytter os meget lidet,
naar vi vil give Aarsag for Naturens Virkninger. Efterdi vi da ferst
kand komme efter hvad Art af Limitationer der ere nedig, naar Virk
ningen af Naturen 06 er bekiendt, og virkelige« efterdi Krcrfterne er os
givne i det Neutonianffr Syftema, benytter Larteñanerne sig faa skient
deraf, at de meener/ at der er intet meere for dem tilbage at giere/ end
at opdigte nogen flags Orden, hvorved de kand beholde Neurons Expreilionn* for Krcrfterne : Men jeg saae gierne/ at Carteflanem vilde
devise paa hvad muelig Maade at Hvirvlerne/ som til den Ende anta
ges af tøm, enten de ere langagtige eller forkortede/ og i Almindelighed
ikke haver en circulair Figur kand bestaae, saa at der ikke stal stee i dem en
inderlig Bevcrgelse, hvorafden storste Uorden kunde komme. Saa og
efterdi en Hvirvel er inden i den anden/ at den Forandring da, der er
som Summen afCentralFlugten, og kommer afden Trykken som ffeer
paa Siden, ikke stal blive Kendelig, maae Hvirvelen altid vcrre uende
lig; men jeg seer ikke hvorledes uendelige Hvirveler kand tillige vcere i
hverandre, det er ikke nok at man betragter den flydende Materie, som
er rundt omkring; thi fordi den mindre Hvirvel foruden dens egen Be
vægelse, hvorved den gaaer om Planeten, maae have en Bevcrvcrgelse tilfcrlles med den Hvirvel, som den svømmer udi, saa maae
Hvirvelen, som den flyder udi, i Henseende til den Bevcrgelse, som den
gaaer om Planeten med, betragtes som en flydende Materie der staaer
stille, og derfor maatte Summen afCeMral Flugten, som kommer der
af at den gaaer omkring Planeten, bryde ud, og Hvirvelerne maatte
splitte sig ad i den staaende flydende Materie eller den, som haver en til*
Mes Bevcrgelse. Jeg vil nu ikke handle om Le abfolute Størrelser af
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de irreZulår Bevægelser/ thi det er meere vidtloftig og vanskeligt end
jeg for ncrrvcerende Tiid har fat mig for og maae jeg tilstaae/ at man ikke
gandffe fuldkommen og neye kand finde dem hverken paa Gattern ey hel«
ler paa Neutons Maade; Geometræ har lcenge arbejdet og arbejder
endnu derpaa at faae dem gandffe noye udfunden/ vi kand have Haab
til noget fuldstændigt herudi ved den berommelige åEulers Mid, som
for nyelig har givet Prever paa dette flags Udregninger. Men da den
Indretning og Maade, som Hvirvelerne ere satte i Orden paa, synes
gandffe umuelig, og den Nemonianffe Harmonie og Overensstem
melse (som jeg forst og fornemmelig har sogt at vise) ikke er umuelig,
faa er denne meere ffikket og passer sig meere end den anden paa de Phænomena som der kommeros fore i Verden; thi efterdi de uordentlige
Bevcegelftr kand komme afde samme Love, som de ordentlige ffeer ef
ter, saa veed jeg ikke, om det kand bestaae med don Simplicitet og Fuld
kommenhed, som Naturen virker med, at saa mange Indffrenknivgee
og nye Ordener ffulde giores nodige, thi dersom Naturen virker ved saa
mange flags adffilte Love, da veed man ikke Aarsagen og Grunden,
hvorfore den virker saaledes. Der kunde vel vcere Hensigter, som vi ey
vide, dog er det bedre ikke at opdigte alt for mange, ey heller at sammen
blende i hinanden Ting efter eget Tykke.

§» 74
Omde ovrige lrrexulariteter ved de himmelffe Corpora og deres
Bevcrgelser vil jeg gandffe kortelig melde : Man veed afObfervationer«
ne at Planeternes Baner ere inàerte paa Eclipticam, atdeoverfficrrer den og formerer nodos ; formedelst denne inclination maae den
Kraft, der er som a. (x- x * « ’): (x * «)’, oplofts i tre, hvoraf den

rene er perpendiculair paa Banen, de andre tvende ere udi Planen af
Bauen og ere Lodrette paa hinanden, afdisse har den eene den Direétion
som radius. Den forste er perpendiculair paa Planet, dersom Cofinus
af den Vinkel, som formeres af vireåionen, hvori den Kraft a.
(x3-x¥a): x+a Virker, og af den viréåion som er normal paa
Planet-2, saa maae den Kraft, som kunde foraarsage Afvisningen
udiBreden —za. (x3- x * «3 ); xf«3, formedelst henne Kraft trekkes
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kes Corporet bestandig tilbage fra Banens Plan, og naar Banen be
tragtes som bevcegelig, faa gaaer nodi alletider imod Corporet. Der
som nu nodi mi Sy zygiis, saa steer afdenne Kraft aldeeles ingen For
virring udi Breden, naar z—o; wert imod imellem Syzygias og Qvadraturerne har z bestandig en vis Storrelse, og derfore naar nodi ere
udi Syzygiis er Inciinationen stvrst, og ligeledes Resten; imellem Syzygierne og Qvadraturerne faaer Inciinationen stedse nogen Forandring,
som bliver störst i Qvadraturerne i Henseende til den Storrelse Z, naar
man ikke udelader vilkerential-Storrelferne afdet andet flags, som tilforn ere angivne ved —.

Naar nodi nu gaaer imod Corporet, og ma»

betragter de adstillige Linier, hvori Corporet Did ester anden hcrnger,
ligesom paa Superficies afben samme Sphæra, saa folger deraf, at in
clination«: formindskes i det Corporet gaaer fra Qvadraturerne til
Samlings Púneteme, ogderfore, da den Kraft, som forvirrer, er ulignelig storre i Syzygiis end i Qvadraturerne, efter det forregaaende,
naar da Corporet er i Syzygiis, og nodi i Qvadraturerne, er inciinationen allerstørst, og naar man saaledes supponerer en Bane, som er mesten Cirkel rund, saa stulde alle Ting igien reåeres, naar den halve
Revolution var giort. Paa gandste samme Maade fom i Qvadratu
rerne folger afdet, at Banen er bevcegelig, og naar nodi ere imellem
Qvadraturerne og Syzygierne, at fra den Knude som er Oppositionen
ncrrmest indtil Qvadraturenmaae inciinationen foreges, men fra den
ne Qvadratur indtil den halvfemsindstyvende Grad imod Conjunétionen formindskes inclination«: ; derfra foreges den indtil den anden
Knude; fra denne nodus til den anden Quadratur imod Oppositionen
foreges endnu Inciinationen, men i complemento til den 90. Grad fra
nodo formindstes den, dersta tager den igien til indtil den nodus, som
Corporet gik ud fra, og derfore foreges inciinationen meget meere end
den formindstes; Paa samme Maade tO&anterne, naar nodi ere bag
Qvadraturerne, formindstes inciinationen meere end den foreges, naar
nodi kommer Corporet i Mede, da gaaer de stem ad, naar Corporet er
imellem Qvadraturerne og den noeste Knude, ellers gaaer de tilbage, og
altsaa gaaer de meere tilbage, end frem ad, uden de vare i SamlingsPuneterne.

Ll
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§. 75-

Manveed dfObfervationetne/ at Jordens Arel foruden den paral
lele Bevcegelse, som kommer af den aarlige Gang om Solen, gaaer en
liden Vinkel aarlig tilbage i den Cirkel som den ved denne sin Bevcegelse
beskrev, og derfore synes Jevndognene at bevceges tillige med denheele
Himmel, Grunden til dette Phænomenon seer inan lettelig ; Dersom
Jorden var gandste Kugelrund/ er det klart, at paa hvad Maade den
vendte sig imod Sole«/ saa var der altid een og den samme Aarsag til
dens Situation, saa naar begge Hemifphæria blkve eensdan attrapere
de/ kunde Kuglens Diametre ingen Bevcegelse faae paa Siden, men
dersom en Kugle pike ved at rulle om sin Axel, faaer den Elliptoidi^e
Figur gekaehg, og emcn erden storste Kugle/ som kand indstri»
ves i den ElliptoidifFt Figur, saa kand enhver liden Deel, som ikke horer
til den ftorste Globus, hvilken er indskreven, betragtes som et meget lidet
Corper, som i den Tiid bcvcrges omkring Kuglen, i hvilken Kuglen velter omkring sin Axel ; heraf folger paa selv samme Maade, som nyttig i
det foregaaende/ at der bliver en trlfcrlles inclination af Axen/ saa og en
ofciliatoriff Bevcegelse, hvilken reüitueres, naar Revolutionen er til
Ende/ saa folger og at Knuderne maae gaae tilbage. Dette har sig saa«
ledes/ naar man abüraperer fta den Forvirring/ som kommer afMaanen, Mr. Neuron har udregnet hver i sier, oa har fundet ligesom Ob
servationerne ere at Jevndognencs aarlige Fretngang var 50". An»
gaaende Jordens elpptiste Figur, da er man ved de Franste Aftronomi
deres berommelige Fliid tydelig overbeviist derom, man kand derover
lcrse Mr* Maupertuis Berk, Figure de la terre déterminée.

§. 76.
Alt dette folger afen og den selvsamme Lov i Naturen; men den
ubodelige Mr. Neuton lod det ey blive derved ; Man har i gamle Dage
meent, at Cómeteme vare virkelige Corporer/ som horte til det him»
melste Syftema, men Ptolomæi Efterkommere fatte dem underMaanen
af Frygt at de faste Himle som de havde optcmkt, maakte ellers ved dem
komme afLave. Den store Tygge Brahe forskaffede iglen Cómeteme
deres
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deres forrige Sted, i at observere at de ey havde den daglige Parallaxin
(thi samme fandt hand ey udi den ffionneComete, font saaes Aar 1577.)
siden er man kommet efter ved at observere Cometernes aarlige Paraiiaxis og deres B.etro§ra6atiotter, at de undertiden ere neere iblant Pla
neterne. Mr. Neuron har beviift afsine Observationer over Cometen
Aar 1680./ ar de ere ligesaavel faste Corporer, som Planeterne, ogat
deres haler Dunster er ud fra deres Hoveder, thi samme Comete var ey

uden om -- Deele afden aarlige Kreds fra Solen, og var da nodvem
TOCO

dig Cometen blevet split ad, om den ey havde vcrret andet, end det nogle
meener, nemlig en Samling afadffillige flags Dunster som allevegne
sra havde samlet sig. Observationerne beviser, at der er en stor Mæng
de afdiste Cometer, hvilketodelegger baade det Ptolemaide og CartefiandeSyftema, thi ligesom tilforn de faste Himle triumpberede overCoMeterNk, saa triumphed de NU igien over dem. Det CartefianfFe Sy
lte ma har ey mindre vcrret ubillig imod Cometerne i at ansee dem som
vankende igiennem Himmelen uden at folge visse Love, og har det i den
Henseende at forsvare sig. Thi om Cartefii Meening skal staae ved
Magt, da kand ingen Aarsag findes til Cometernes Bortgang, naar de
ferst engang ere bortrykkede afSolens Hvirvel, maae de siden folge den,
hvor den vil drive dem hen, og kand de paa ingen Maade igien meere
gaae tilbage. Philofophi har strcebt paa adstillige Maader at hielpe
Cartefii Meening om Cómeteme, afhvilken de har beholdt det almin
deligste, saaledes har detvceret noget med af det forste som Mr. Jacob
Bernoulli har bemoyet sig med, hvorledes hand kunde finde nye Hvir
veler til Cometerne, mm da de alle ere over Saturn, svarer de ey til Ob
servationerne. Saaftemt at Cometerne ey haver deres egne Hvirveler, men drives alleene igiennem Solens, da maa den Modstand de fin
der vcrre saa stor, at den s Hastighed langt fra at vore, maatte tage af,
og naar alle Ting antages, som opfyldte, maatte efter §.67. deres Ha
stighed strax blive intet uden at de kunde gaae igiennem nogen kiendeligt
Rom. Tilstaaer man dem en Hvirvel som fficrr Solens Plan, da maae
den vcrre meget stor, om den ey stal odelegges affin egen Central-Flugt,
ja den maae vcrre uendelig, altsaa maatte Planeternes Gang lide meget
afdiffe Cometernes Hvirveler, thi lad os antage det fom dog er umneligt, at Cometernes Baners Tykkelse ey har uden en endelig Forhold ttl
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Planeternes Diftance fta Solen, og at frflc Cometernes Hvirveler
kunde blive ved Magt udi Planeternes Hvirveler, da maatte Planeter«
nes Hvirveler hvor de stedte sammen med Cometernes, beyes, hvorved
Le fik en uordentlig Bevcegelse, og Planeterne ved at paffere Cometer
nes Hvirveler maatte faae en langt hastigere Gang, som man veed af
Le almindelige Regler om de flydende Materiers Bevcegelse, men dette
strider aldeeles med Observation erne. Man har en heel Deel fleere
Ting, som heri ere Cartefianernc imod, hvilke jeg vil dog gaae alle for
bi, i at agte, at Cometernes Halers Bevcegelse bliver gandffe umuelig,
om man tilstaaer den Bevcegelse afHvirvelerne, som Cartefianerne har
antaget. Mr. Jacob Bernoulli har vel givet en artig Tanke om Haler
nes Apparence, men den samme kand hverken bkstaae med Situationen
ey heller med det bekiendte Optiffe Axioma at Synet er bestandig mue»
lig under en ret Vinkel. Derover flutter Mr. Euler og ret afHalernes
Bevcegelse, at den fiine himmelste Materie maae hvile, folgelig, at
Len Bevcegelse, som Cartefianerne giver deres Hvirveler er umuelig,
med mindre at Oartellanerne vil paastaae det Mr. Bernoulli har anfort
udi sin Hydrodynamique, at mueligt fleere Hvirveler kand oversticere
hinanden, uden at hindre hinanden, og at da den eenes Virkning bliver
gjort til intet af den andens.

§. 77Mr, Neuton har tagetdet paaen langt hoyere Tone; hand obferverte ferst at Reglerne for Attraåionen kunde ligesaa got give Cometer
nes fom Planeternes Bevcegelse, saa at Cometerne maatte bevcrges i
meget Eccentriste Baner, hvilke her neere mod os kunde holdes for Paraboliste, thi i den fer anferte Formul er nedvendig A * ■< 77 om Ba
nen er Eiliptist, Att—77, om Banen er en Parabol, thi da ere begge
Axlerne uendelige, A» > 77 om Banen er en Hyperbol, eller at den
store Axel bliver negativ, den anden imaginair, saa Centrum falder
imellem Spitserne,-2 A5—77, naar den Eiliptiste Bane bliver circulair, og altsaa beroer det alleene paa den forste Hastighed i hvad Ooniff
SeSion at Planeterne stal bevcrges om Solen. Neuron gav forst en
negligeant Determination paaCometernesBaner, men samme var god
nok til at bevise, at Cometerne rettede sig efter ben Paråbollsts Theorie,
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som blev bekræfter af de Obfervationer, som man havde giort i Enge
land, Frankerige og til Padua over den Comete, som saaes Aari68o.
Den Observation, som man havde taget til Rom, gik vel noget meget
ñffradenParabolffe Theorie, men Kirchs Obfervation til Coburg kom
derimod saa juft overeens med den, at man maatte falde paa de Tan
ker, at der var nogen flags Feil begaaet med den Romerske. Mr. Hal
lej har t den NeutonianfFe kolirion afBanen noyere udregnet Cometens Sted, og har fundet dens Omlå Tiid ved at agte paa en scrrdeeles artig Maade, at Cometen for havde vceret her meere imod os. Den
ne store Geometre hor med megen Moye bestemt 24.Cometers Stader
udi Himmelen/ og deres Baners Petition, hvilket maae vare Efterkom
merne et behageligt Verk, at de deraf kand see, hvad helleren Comete
har tilforn vcrret seet eller ikke. Dog er det at beklage/ at man ey saa
gandffe vist kand regne paa CometernesOmlobe Tider, fordi de bevtrges langsom i deres Aphelüs og kand derover forrykkes af den indbyrdes
Lrcrkning som de over paa hinanden/ maaskee og det kand Virre som Mr.
Euler meerm'/ at de lider nogen Forandring afden himmelske Materies
Jmodftand. Derforuden kand den differente Petition i Himmelen, ef
tersom Jorden er paa adskillige Steder til, give en Deel Vanskelighed i
at sige, enten det er den samme Comete, eller en anden, allermeest, da
Fix Stiernernes Stcrder ey overalt ere paa detnoyeste bestemte. Hvad
Forvirring Jordens ^mation kand giore er deraf klart, at Mr.Caflini
holdt den Comete som saaes i December, for en anden end den, man
havde seet udi Novembre, det kand og ffee, at endeel Cometer kommer
imod Solen, som vi ey seer hos os. Mr. Euler en Mand, som synes at
vcrre fod til at forbedreGeometrien, har og udregnet denneCometes Pa
rabolice Bevcrgelse, saa man ey meere bcrr derpaa Tvivl.
§. 78.

Geometri havde let kündet fluttet sig til afden idelige Hastighe
dens Formeerelft ua Cómeteme, atde ey bevcrgedes udi en ret Linie,
fom Kepler meente, ey heller udi en Cirkel, men for Neuton agtede
mandet ey uden lrdet. Siden har den store Geometre Mr. Bradley i
Engeland bekrcrftct benne Theorie med sine Observationer over de Co
meter, fom saaes Aarme 1723. og 1737» Mr.Euier har ligeledes fundet,
Ll 3
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at den Comete, som blev stet i Aaret 1744. kom overeens med tønNeutonffe Theorie. Det var at ynffe, at de Gisninger, som man gier sig om
CometernesTilbagekomsi, maatte blive lykkelige. Saaledcs ventes en
Comete Aar 1758», hvis Omlebe-Tiid er paa 75: Aar, og en anden Aar
1789. hvis Omlebe-Titd er af 129. Aar. Hallej fandt at den Comete
Aar i68o.lob sin Bane igiennem i575.Aar, Mr. Machin nuente, at
den Comete som saaes i Januario Aar 1737. var den samme som blev
stet Aar 1556./ saa dens OmlebeTiid blev paa 180 Aar, Mr. Euler
har tillagt den Comete i Aaret 1744» en Omlobe-Tiid afigo. Aar.

§- 79-

Vi har uden Tvivl Cometernes Attraktioner at tilskrive en og an
den Forandring, som er steet udi Himmelen, hvoraf i fur Ecliptica?
Forandring meårer at overleggts, da Aítionomi ey vist veed enten
Ecliptica bevuges eller ikke. Mr.de Louville i at conterere de Gamles
Observationer med sine har meent, atEcliptica havde en ordentlig Bevugelse, men da de Gamles Observationer maae rettes, kand man der
ved ey saa let overtales til at bifalde denne Meening. Ellers kand vi ey
saa lektelig troe, at Ecliptica har tn ordentlig Bevugelse, da det fast ey
er mueligt, at Maanen kand giere nogen Forandring paa den og meget
mindre de andre Planeters Attraktion, da deres Krufter ere at ansee
som intet imod Solens. Man kand med sierre Feye sige, at om Ecli
ptica bevugks uordentlig, det da kommer af Cometernes Ncervcerelse,
allermeesi naar de har en lodret Drift imod Eclipticam. Ingen har til
lagt Cometerne stärkere Virkninger vaa Jorden end Whifton, hand
talte 7. gange 575. Aar tilbage paa Halleji Maade, og fandt at den store
Comete havde vuretJorden meget ncer udi Syndfloden, altsaa meente
hand, at det kunde stee ved den sicerke Trcrkning af tøffe mugtige Pla
neter paa hinanden at Jorden kunde brekkes, gandffe visi, at Vantene
kunde stige meget hoyt, da vcd Maanens og Solens Attraktion alleene,
endstiont de ere langt borte, Ebbe og Flod er saa anseelig, imidlertid
overlader jeg til de Skarpsindigeres Dom, hvad heller denne Mr.W hiftons Diicours er afnogen Vigtighed eller ey. Det veed jeg vist, at om
tøffe Revolutioner ey ere komne afen Comete, da kunde de dog komme
deraf.
§. 80.

Wet Neutoni og Cartefii Syftemata.
§. 8o.
Mr. Maupenuis har givet en sinderiig Forklaring ved Cometerne
over de Stierner som til visse Tider sees, og ti! andre forsvinder. Saa
ftemt de store Pletter/ som sees i Himmelen ere Planetisse Corporer,
og at de haren Kraft at trekke til sig i Forhold af deres Storrelse/ da
maae deres Virkning paa de Planeter/ som de driver omkring/ vcere for
fcerdelig/ og ftrcekke sig ud i de lcrngste Diftancer, derover kand de og
magelig drive deres Planeter om i de mest Eccentri^c Baner. Denne
berommelige Author holder endnu for at Saturns Ring er kommet afde
Comtters Haler, som har gaaet forbi Saturn, og som ere blevne trokne
ftcrrkere af Saturn end af deres egen Planete, maassee det kand vcrre saa !
Neuron meenfe, at naar Cometernes Haler bleve trokne ind paa So
le«/ at de da underholdte dens Lys/ saa Solen derved fik igien hvad den
mister afsin Materie i at udkaste Lysets Straaler/ dette holder jeg dog
ikke for nodvendigt/ som jeg ssal vise siden. Jeg er metre af den Meening/ ak Solens MaiTa formeeres af Conreternes Haler, og derover formindsser vores Aar. Ellers er der intet urimeligt i Neurons Meening,
thi det lader som at baade de ildsprudende Bierge og 3iî>»Phænomena
udi Luften havde deres Aarsag udi Fugtigheden, og Chymici paastaaer/
at man nodvendig maae have Vand tll at underholde Ilden. Men Cometernes Virkninger kand og vcere hsyst ffadelige, thi om de stedte paa
Planeterne/ da maatte de reede dem elendig til. I svrigt/ da de Cor
porer hviler udi Himmelen/ som har en meget stor Forhold til de andre
Corporer i deres Syftema, da kand det ssee at ey alleene de morke Corpo
rer bevcrges omkring de lyse/ men endog de lyse omkring de morke, og
saaledes kunde Stiernernes Stcrder udl Himmelen forandres, som Hal
lej har agret No. 335. af Transaétionerne, deres Lys maatte herved
uden Tvivl splittes ad, saa man paa denne Maade neppe kunde vente et
bestandigt Antal Srierner.
§. 8i.

Saaledes er alt/ hvad vi forefinder udi Himmelen/ et Beviis paa
at Corpormre rrér hinanden indbyrdes, med Krcrfter/ hvilke ere
som
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font Mafien og Qvadraten afvàncen forkeert. Vi vil ftemdeeles see,
om dette ellers og bekmftes for de store Diihncer for saavidt man kand
overalt tage Erfaringer. Og maae vi da forst betragte de tunge TingS
Direétion, om famme bestaaer med den Meening om Attra&iontn, og
seer man da meget let Z. 37. endog naar man gandffe loselig overlegger
det, at i den Hypothefe om Attraåionen de tunge Tings Direction maae
vcere imod Kuglens Center, naar samme hviler, og de sp^riffe Lav ere
aflige Tykkelse. Erfaringen tiener heri til Beviis, og lider den Cartefianffe Philofophie herved i scer meget, thi kommer Tyngden afen Hvir
vels Bevcegning, da maae alle Ting soge imod Axeln og ey imod Cen
tret, som den store Geometre Hugenius vel har agtet, denne store
Mand har selv optcenkt til at redde dette SyfiemaHvirveler,som ffar hin
anden over, men det er umueligt at de kand bestaae. Mr. Saurin har
ingen Behag fundet udiñugenü Objeâion, og har derover angrebet
den paa en dobbelt Maade saavel i Journal des Sçavants Aar 170z. som
udi Be Paris Mémoires
1709. men jeg begriber ikke hvorledes sga
berommelige Mcrnb kand scrtte sig imod en saa afgiort Sandhed; om
et Eorper bevcrges eensdan udi en Cirkel, da maae det beffrive om Cen
tret Snit, derere i Forhold med Tiderne, og da bordet soge til samme
Center, som man veed nfMechaniquen ; naar dette er, maae Corpo
ret nodvendig viis soge til et Center udi Axeln, om det ellers bevcrges i en
enkelt Hvirvel; Lad os nu antage, at det ikke sog^r til et Center i Axeln,
men ti! Kuglens Center, da efterdi een og den samme Cirkel kand scettes
udienhverKugleudi denvifiance ^xx-dcb om x er Kuglens halve
Diametre, d ben halve Diameter afCirklen, og folger da at Sognin
gen maatte v^re lige «determineret imod et hvertPunct i Kuglens Axe.
Man maae derover antage en anden Trykning end den som gior den
hàriffe Figur. Men ved den samme maatte Hvirvelen forandres fra
at vcere spkLriff, efterdi en dobbelt Kraft nu virkede, een ved hvilken
Hvirvelen blev iphænO®, og som driver imod Axeln, en anden som vir
kede, saa den heele blev imod Centret. Warignon har optcrnkt en
Trykning afben fubtile flydende Materie alle Kanter fra, imodJordenS
Center, men ^porsmaalet kommer igien, nemlig hvoraf den ætheri(re
Materie faaer fînDireétion imod Jordens Center; derforuden maae
hand antage, at den åriffe Materie virker paa de allermindste Partlkler,
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tikler, som ere muelige, ellers blev Tyngden ogsaa udi hans Hypothek
som Omfvobet. Den skarpsindige Philofophe Mr. Bilfinger har strcrbt
at afgiore denne Sag ved Experimenter, hvilket vel er vanffeligt, Log
har hand tilstaaet, at Direktionen blev fundet imod Axeln. Hand har
vel i den Piece, somAar 1728. vandt Prisen til Paris, betragtet en dob
belt Bevægelse udi Kuglen, og har paa den Maade vildet hielpe dette
Syftema, men det er umueligt, nt æther herved kand .bringes ril atcheffrive de storste Cirkler paa en Kugle.
§. 82.

Jeg vil nu ey tale om Planeternes Figur, thi det er vidtleftigere
end at jeg her kand afhandle Let, jeg vil vcere fornoyet med at have sagt,
at man finder ved Obiervation?tne just de samme Figurer til Planeter
ne, som den Hypothek om Attraktionen udfordrer. Mr. Clairault
har herom handler fuldstændig i sit smukke Berk over Jordens Figur.
Vil vi nu tilstaae Cartefianeme alt, nemlig at i deres Hypothefe de tun
ge Ting bor soge Centret, da er i det heele Syftema ingen Aarsag at fin
de, hvorover i en Kugle som omdrives af den ætheriffe Materie de tun
ge Ting ffulde kunde soge til noget andet Punct end Centret, og derover
faaer Axerne i den Cartefianffe Hypothefe nodvendig den Forhold af
176.177. men fordi i den Hypothefe om Attraktionen de tunge Ting ey
bor soge gandffe til Centret, uden i det Tilftklde, da Kuglen hviler, 'thi
derved at Kuglen veltes om, gaaer Tyngdens Diredion fra Centret,
saa kand derover haves det rette Forhold afAxerne som 177.173., hvil
ken er med megen Moye fundet ved Observationerne under Polar-Cirkeln, og si)nes Mr. Bouger og de andre Aftronomi deres Observationer
ey at vcere derimod, endffiont de Barbariffe Folkes Mistanke har beta
get os dern. Ellers beroer dette Problema om Figuren meget paa Ku
glens indvortes Egenffab, saa det er ey nodvamdig, at den ffal være for
kortet, den kunde og vcrre langagtig, og dog kunde i Almindelighed, Er
faringerne om Pendulen staae ved Magt. I den naturlige Hypothek
aset dobbelt Kraft-Center har Mr.Mac-Launn beviist ar Kuglens Figur
maatte blive EUiptiff.

274

jX Bemnkninger
§. 8Z.

Vi vil nu så atJorden er til deels flydende og omringet afen
Athmofphæra, og at den fsrft hviler, men siden vcelter om sin Axe, da
er det klart, at formedelst inertien, maatte Vandene stige, og de allerhceftigste Vinde blcese, hvilke dog strax maatte sertte sig, faa at den Ebbe
og Flod, soin vi nu har, maae komme af en langt anden Aarsag. Erfaringen leerer, at Ebbe og Flod holder det ordentlig med Maanen, Neu
ron har dertil brugt den Theorie om Attraétioncn, og har beviist, at
Maanens Krcrfter vare tilftrålige nok til at beverge Havetkiendelig.
Dk store Meend Mr. Daniel Bernoulli, Euler og Mac-Laurin har i de
Piecer derover, som vant Prisen Aar 1740. til Paris, fuldkomnere gi
vet det absolute Maalpaa Floden end tøm Mr. Neuton, der ikkun loselig havde besternt den, men jeg vil ey lcrngere opholde mig herved, da det
baadeervidtloftigt, og jeg dermed ey intenderer andet, end at vise, at
det Neutonffe Syftema er ulignelig fuldkomnere end det Lartefianffe.
Cartefianeme havde vel tcenkt, at ideresttyporbefe intet var lettere at
forklare end just Ebbe og Flod, thi antager man, at Jordens Hvirvel
bliver sammentrykt afMaanens som lober ind i den,da synes detat folge
deraf, at Vandene under Maanen ffulde gaae tilbage, folgelig maatte
bestige, hvor Trykningen er mindre; men just dette at Vandene burde
falde under Maanen, gior denne Hypothefe til intet, thi det er meer
end bekiendt af Erfaringen, at Vandene stiger under Maanen. Man
Tab. har derover sogt andre Udveye; og har antaget, atJorden blev saale3> des trykt afde omkringstaaende Hvirvelens Columner, at den nodvendigmaattevigelidetaffraCentret, saasom om ML for Exempel var
28. Jordens Hvirvel, K derimod Maanens, og dennes Diameter havde
en endelig Forhold til Jordens, da antages det som afgjort, at naar Jor
den blev trykt afde Pyramidal-Se&ores fag og rab, om da et andet
Corper K faldt ind i Hvirvelen, maatte Trykningen af den Coiumne
fag blive stärkere end af r a h, og maatte da Vandet og Jorden vige
bort under K; Lad os nu antage alt hvad her udfordres uden at bcrre
nogen Tvivl om, hvad heller alle disse Ting tilsammen kand verre rime
lige eller ikke, saa sees dog let, at den Ebbe og Flod, som heraf ffulle
komme, ey lernge kunde blive ved; thi saa snart Maanens Hvirvel fik
eens-
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eensdan Bevægelse med Jordens, da blev ingen Forsticel meere paa beg«
ges Trykning/ eftersom de flydende Ting og tynger med og igiennem de
sammenhængende/ Maanen selv maatte tynge imod Jorden i Forhold
assit Omsvob, og kunde altsaa Floden ingenlunde tilstaaes uden for de
forste Tider. Ellers maae Cartefianerne selv see til, hvorledes de kand
giere at en Hvirvel kand staae ved Magt udi den anden, naar de begge
har eensdan Bevcrgelse.
§. 84.

Saaledes har jeg vel kortelig men dog fuldstændig nok i Henseende
til mit ncervcerende Forscrt afhandlet Krcefternes Egenstab, Tom trcekker ndi store våncer; saa jeg haaber, at man heraf seer, hvor vanske
ligt det vil blive at forsvare Hvirvelerne og forkaste Attraktionerne,
Kunde man saa let afgiore Attraktionerne for de smaae Diftancer font
disse andre, da kunde vi haabe at have Negelen til heele Naturen, og
Videnstaben om Naturen blev ey saa opfyldt som den er af unyttige
Gisninger, saa meget seer vi,at efterdi i de floreDiftancer den Attraktion
alleene virker, hvilken er som Quadraten afvàncen forkeert, da maae
de Attraktioner forsvinde i Henseende til den, som virker i smaae Diftan
cer; hvorvidt dette 8yftema om Attraktionen kand give herudi noget
Lys, vil jeg da forlege at vise, og til den Ende gier jeg i Forveyen fel«
gendeAnmcerkninger: Er AD Bi en Kugle, FCB dens Axel, C
Centret, DIB en afdens sterste Cirkler, hvis Diameter og Axel er trok- Tab
fet ud, og i samme ligger det Corper F ; vil man da indbilde sig at fra 2
det Center F, Cirklen er deelt i en utallig Merngde Snit Gl,Hm, fom Fis
ere hinanden uendelig ncrr, og at ved deres Omvæltning en Kugle be- 2q7
strives, at FG=zr, im—x, fcaer Gi^F2rxixx> tager man nu det
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Element nn, da fordi den halve Diameter — r, er nnzz-^

-g Attraktionen efter FC = à ^U-XX. r - X=rdx -,xdx—
r • ^2tx — XX
rx n-',xx uden at legge nogen ftaaende Stsrrelse til; er nu r foran«
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da er Elementet af Kuglens Traekning—ö X - str MI ak
integrere/ maaeey haves uden en ubekiendt Storrelst/ paa det da at
Neutons Formul tillige kand haves/ tages NCzx, td er Cirklens
RsreLmit NE zz ;FE, FA zz b, NA zz c, NC zz d, FB = e,
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hvilken Storrelst altid kand integrere^/ og ved Logarithmes , naar
nz:izz3-5*

§- 85.
At man da kand vide/ hvorledes de Krafter ere beskafne fom vir
ker stark inde ved Kuglen og fast i Rere Puntten/ men som fast forsvin
der/ naar Diftancerne fra Kuglen bliver ktendelige; da vil vi betragte

»en Tilfalde naar n—i, i hvilken haves
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ßß) — — (ß4-Z4)*cf Z/Ê, nemlig for det huule Stykke af Kuà
-le»/ hvortil ß svarer er Pzzb, zzze, er for den heele Kugle er bzzo haves for RorePun-
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beete Kugle - -If- * - aa. (bb-ee) * -f. (ee-bb) er for Rore-Pun2d8
2
cten—co—C, hvilket og ffeer, om ß=a, og er da ogsaa Trykningen
i Rore-Punctet afden huule Kugle uendelig.

§. 86.

Herafkand man flutte sig til en overmande artig Lov udi Naturen,
som er denne, at de Krafter som virker strax inde om Kuglen eller i me»
getsmaaevàncer ftadenog derere uendelige, at de samme forsvin
der udi de store vàncer^ og derimod at de Krafter, som virker kiendelig udi de allerlcrngste våncer fra en Kugle, ere ikkuns endelige inde
ved Kuglen. Man seer tillige, at de Krafter som i Rore Punctet og
inden i Kuglen ere uendelige, at de maae vare udi et ftorre Forhold end
som Quadraten flfDiftancen forkeert, og i jo sierre Forhold de ere, i
destomindre Diftance er deres Virkning kiendelig. Antager man da, at
der foruden den Trakning, som observeres for de store Diftancer, ere
andre, som Cubus eller biquadraten af Diftancen forkeert, da maae,
naar Corporerne kommer sammen, de allerhcrftigste Forandringer skee,
eftersom samme Krafter ere uendelige udi Rore-Punctet, men i denne
Henseende har man ey uden de mindste Corporers Figurer at see paa,
efterdi samme Krafter ey virker uden udi meget smaaevittancer,og kand
man afdet foregaaendeved Erfaringen bestemme àaâionerne.

87.
Det Cartefianfh Syftema er ikke udi Stand ril at fremfort noget,
hvorved det kand udfore noget saadant, thi man kand her hverken benyt
te sig af Hvirveler eller flydende Materiers Trykning, saa lange som
sammes sidste og mindste Partikler maae endnu vare sammensatte. At
man vil med k.^lalebrancbe og fast alle Larteñaner efter ham optanke
saa mange Hvirveler, som dcr ere til sidst smaae Vasener til udi Natu
ren, er at sammensatte et Arbeide, som ey kand vedligeholdes uden ved
en sardeeles og miraculeux GUds Hielp, deels for den indvortes Riv
ning, som disse Hvirveler maatte have paa hinanden, drels fordi en
Hvirvel blev den anden i Veyen og fordi de bevagedes efter rmodsatte
Mm 3
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vireâioner, hvilket falder enhver udi Synene, som end og lsseligoverveyer den Sag. Derover haver og Cartefiancnie aldrig kundet give
nogen Aarsag for Tingenes Fasthed, i det ringeste ikke nogen fem duer;
Tilforn har de confunderet ^Kommet med Materien, og meente stråle
des at have udfundet en Aarsag til Fastheden, denne Meening er nu ey
meer i Verden udi Mode, og Mr, de Jariges íjar nyelig udi de Berliner
Aéta vist, at den ey gaaer an, thi man veed atRommcter aset andet flags
Vasen end Materien, og altsaa har denne Meening ey meere nogen
Anseelse. Det er derimod ikke vanffeligt at finde Aarsagen til Fastheden
udi det Neutonianfie Syftema, eftersom Krcefterne udi RorePuncret
kand blive uendelige, og sees ey med mindre Tydelighed, hvorfore Fast
heden ey kand overvindes uden med en determinert og anseelig Kraft,
endssiont samme virker udi en anden Direktion end Attraktionen, thi
naar Krcefterne ere retinddeelte, da beroer det heele Sporsmaal paa at
sige, hvor det kand komme, at man stråledes kand sammensoye to per
pendiculaire Krcefter som begge virker paa et Corper, at deraf ingen For
andring kand komme, men det lader sig altid giore, naar den eene er udi
en overmande liden Forhold til den anden, i hvad Aarsag det end har, thi
dabliverden heele Forandring paa en Vin kel, ferner—o, og saasnart
Stodet holder op, bliver den forrige Tilstand igien reitirueret ved de omkringstaaende Partiklers Trcekning. Man maae derover tage Erfarin
gen til Hielp for at see, om de Krcefter, som virker udi Rore-Punctet
kand lignes med Tyngden og i dens Henseende holdes for uendelig store,
man maae heri meest see paa de Krcefter, med hvilke Tingene hcenger
sammen, hvilke ere befundne af Mr. Mufchenbroek at vcrre som folger
udi to Corporer der vare » Tommer breede, og som bleve smurte med
Tallig og siden varmede i sydende Vand.
Glas
Messing
Kaabber
Solv
»
Haard Staal
Jern
»
Tin.
-

130.Pund. Bismouth

150.
200.
125.
225.
300.
100.

-

iQv.Pund.

Guld Marcatitti 150.
Blye
»
Hviid Marmor
Sort
Elfenbeen

275.
225.
230.
iog.

over Neutoni og Cartefii Syftemata»

279

Og i en stärkere Grad afHeede

Glas
«
Messing
Hvid Marmor

zoo.Pund.
800.
600.

Jern
Knabber
Solv

-

#

«

950.Pund.
850.
250.

Men vilde man have den allerstørste Forhold at vide af diste KrcrfterS
Storrelse, da maatte man soge at erfare ved hvad Tyngde Partiklerne
afde allerfasteste Corporer stiltes ad, og ey dertil bruge de med Konst
sammensatte/ men de naturlige. I ovenanforte er der scrrdeeles at agte,
at man ey maae confundere den Tyngde som udfordres til at brcekke Ltimingen udi Luften, med den man dertil maatte bruge udi et tomt Rom.
Saaledes om man vilde vide Styrken afCohæfionen udi Guld, maatte
man erfare, hvad Tyngde der udfordredes i Centret af en lllle GuldC/Undertilat brekke Guldet i Stev, thi det lader som Guldets Par
tikler hcrnger over alt sammen med een og den samme Kraft, og tvivler
jeg ikke paa, at jo hertil udfordredes en uendelig Tyngde, saa man sik
kert kand antage, at den Kraft, hvormed Partiklerne hcrnger sammen,
er uendelig stor i Henseende til samme Partiklers Tyngde.
§. 88.
Altsaa beroer det abfoiute MaalpaaKrcrfterne hvormed Tingene
hcrnger sammen i Henseende til Mafien paa det Antal Puncter, som ro
rer ; men man maae ey her tcenke paa nogen anden Materie end den, som
virker i meget fmaae Difiancer. Mr. Muskenbroek har anfort et Beviis for fltAttraétionen strcrkker sig udenRore Punctet i enSilke Traads
Breede, og har samme Argument virkelig noget at sige, endstiontman
har vildet bevcrge nogle Vansteligheder imod det, thi jeg troer neppe at
Uievnhederne i polerte Corporer stulde have meere end en dobbeltSilkeTraads Hoyde; det er derimod afstorre Vigtighed, at man tvivler
paa, om ogsaa Attracfiionerne, som virker udi de smaae våncer, vir
ker overalt udi samme Forhold af Diftancen, tí)i jo storre at den Forhold
er i Henseende til Dåncen forkeert, i desto kortere Diftance virker de
kiendelig, og er det rimeligt at de smaae Corporers Virkning er i meget
adskillig Forhold, thi uden at antage dette kunde man ey vel give Aarsggen for de mangfoldige flags Sammenhlandelser, som findes. Man
seer
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seer og, at man ey accurat kand udregne disse stags Ting/ uden man til
forn viste de Corporers Figur, som rorer hinanden/ efterdi at Attra&ionerne kand faa meget stille fra hinanden i de mindste Diftancer, og te
over maastee at engang ved Attrêonerne figurem af de smaae fain»
menhcrngende Partikler kand blive bekieudte.
§. 89Heraf folger/ at jo mindre de smaae Corporer ere, som attraherer,
jo stärkere virker de, naar alt for Resten er eensdan, herpaa beroer
mange chimiste kroblemata, men da disse Attrâoner beroer paa Fi
guren, da har scerdeeles denne Lamiste Specifica attraétio (at jeg faa
stal kaldeden) sit Fundament udi den absolute Quantitet af Kraften,
som attraherer, og en flags forkeert Forhold af Diftancen. Nemlig
om de poreufe Salt-Partikler virker stcerkere paa Partiklerne afen siy
dende Materie/ end fom disse virker paa sig felv indbyrdes/ da maae Par
tiklerne af den flydende Materie gaae imod Salt-Partiklerne med en
Kraft/ hvilken om den er ftorre, end den/ hvormed de hcenger fammen,
maae de lofes fra hinanden; det feer man oyensynlig udi Sukkerets
Oplosning/ og Salt-Partiklerne felv maae ligefom flye hinanden ved
det de foger henimod Vand-Partiklerne. Det lader som de fyrlige Par
tikler i sier havde en stor Attraction ved det de ere af en anseelig Tykkelse,
ere de da tillige meget fmatte og flydende, da gior de at Metallernes Par
tikler foger at bevceges imod dem, hvorved den Kraft, hvormed de hcen
ger sammen forringes, og steer derover en Fermentation naar de syrli
ge Partikler trcenger ind i deres Aabninger/ da de virker paa den samme
Maade som Kiler/ Metallerne bliver derved oploste, og synes at for
svinde. Mr. Freind har meget smukt viist, hvorfore Fermentationen
syntes udi en Tilftelde heftigere end udi den anden, nemlig om Partikler
ne ere elafiiste, da maae de syrlige springe tilbage, og derved en meget
heftig Fermentation stee. Antager vi nu, at Metallernes Partikler
svommer i den flydende Materie, og at andre kommer til, fom heftige
re trekker dem til sig, da naar de syrlige Partikler bliver trokne stcerkere,
er det klart, at den forste Metal maae falde, og heraf kand de Avaliste
Tings Natur fuldstcendig forklares.
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§. 90.
Det Mr. Hamberger fjat antaget til at forklare cohæfionen/ nem»
lig at de tungere flydende Materier ikke hcenger ved de folide Ting, som
ere lettere, dette kommer overeens med det foregaaende, thi det er ey at
tvivle paa, at jo den indbyrdes Attraction kand vcrre storre i Henseende
til der tyngere cnd i Henseende til det lettere. Men man macre forstaae
denne Regel om de allersidsiePartikler udi Materien og om Ting afsamme flags, chi blcendes Ting sammen udafadstillige flags, er det noget
andet. Deraf, atTingafadstillige flags sammenblandes, beroer de
stede og humide Tings Natur, thi det er eu almindelig Aarsag hvorfore
Tingene hcenger sammen, at Ting som ere lidet eller og flet intet attra(ftive (om 03 diste sidste kand haves) blandes med andre som trcekker
tilsig.

§. 9i.
Olie blandes ey med Vand, fordi Olie Partiklerne har en sierre
indbyrdes Attra&ion, end den, som de har nrod Vandet. Fordi at
Vand Partiklerne i Almindelighed hcenger sammen, er der i alle flyden
de Materier en flags Tenacity som gier at de lettere Ting ey altid sti
ger, og at de tungere ey heller altid synker. Dette har sig stråledes, om
de Partikler, som flyder oven paa ere meget smaae. Saaftemt at SaltPartiklerne, naar de engang ere rensede komrner igien til at rere hinan
den, da bliver deraf en Cryftallifation. Paa samme Maade steer og
Caicinationm derved at Partiklerne ved Ildens Kraft bringes dertil,at
de ey rorer hinanden rneere, og at de fineste Parter ved Ildens Stod
fores bort, saa der bliver saadanne Figurer tilbage, som ey rorer hin
anden uden udi faae Puncter; naar da Cohæfionen stråledes er svekket,
avles Stovet. All Diihilering og Sublimation beroer ligeledes paa
Attra&ionemc, og jeg tvivler ikke paa, at jo alle Chym^e Operationer
kand ligeledes forklares afdiffe Grunde. Det var at onste, at Chymici
vilde paatage sig at erfare hvad de smaae Materiers Krcefterere for de
fmaaeDiftancer; de kunde i intet andet bevise det merimstelige Klonen
storre Velgierning, thrviseerafdette, somsaaalmindelig erhandlet,
Nn
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hvor stort et Haab man kand giere sig om at reducere de C hymi^eXing
til eu vis Calcul og tydelige Tanker.
§♦ 92.

At de flydende Materier stiger over Æquilibrium udi HaarRorene, har sin Aar sag udi Glassets AttraQion j JForstningen fegte man
Aarsagen til dette Phenomenon udi Luftens Trykning/ thi almindelig
viis confunderesAarsagerne tilTingene med det som odserveres at vcrre
tilligemed; men benne Hypothek havde saa mange Vansseligheder,
at Philofophi if ort Tiid bleve tvungne til at tale om igien. Ikke destomindre var dog den Tanke som man giorde sig om de flydende Tings
Virkninger saa hoy/ at man sogte andre Udveye for at finde Aarsagen
tíí bette Phaenomenon. Mr. Jacob Bernoulli bragte M anden Hypo
these paa Banen/ og meente/ at heele Sagen beroede paa ben ætheri^c
Lufts Trykning; men benne berommelige Manbs Meening stemmede
ty overeens med Phænomena, hvorover og Mr. Daniel Bernoulli hjalp
hans Hypothek noget med sine CorreÄioner, men det er ey at undre/
at denne ffarpsinbige Manbs forste Tanker ey forflog til at udvikle en
faa vanffelig Sag, da hand ikkuns afen Hændelse men aldrig med Fliid
har foretaget sig at trañere denne Materie. Man seer endog afbisse be
rommelige Mcends Betragtninger hvor lidet det Carteüanffe Sy ft ema
destaaer meb sig selv/ thi for at forklare dette Phænomenon har de maat
antaget ben Hypothek, at de mindste ætheri^e Partikler vare storre
end Äanb Partiklerne/ og seer jeg ikke/ hvorledes at dette kand bestaae
mebden store Fiinhed/ som Cartefianerne ellers tillcegger benne Mate
rie/ ellerskand man see afbet man har afMr. Bilfinger i be Petersbur
ger Mémoires om VoíHo og andre/ at man ey i Begyndelsen har vieret
meget lykkelig i at bruge be Grunde om Cohæfionen eller Attraåionen,
hvilket just er et og det samme ; Den berommelige Mr. Clairault har beviist i sit artige Oerk om Jordens Figur/ at Vandet stiger formedelst
benAttraSion, som den allermderste Vand Partikel ved Glasset lider,
hvorved alle be Vanffeligheder, som hibinbtil haver Vieret bevcrgebe
imod denne Hypothek tillige ere afgjorte/ og Mr. Jurins Theorie over
HaarRorme meget er blevet forbedret. Denne berommelige Mand
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har tillige anfort nogle Egenffaber afdiffe Attraktioner, som ey ere mim
dre ziirlige end uventelige.

93Jeg vilda betragte de faste Tings Natur. De samme ere enten
haarde/ eller blvde eller eialtiffe. Abfoiut haarde Ting/ eller de som
ingen Forandring lider afStodet cre ey muelige, thi da maarte Kraften
af Attraktionen vcere uendelig i Henseende til all flags Stod, hvilket jeg
ikke veed, om man og vel kand tiistaae. Tingene kand da vcere haarde
i Henseende til et vift og determineret Sted, saa at ingen ret Haardhed
er uden i de allersidste Partikler maaffee ; thi efterdi deres Diametrer ere
overmande urnae/ da kand deres Attraktion vcere saa heftig, at den
kand ansees for at vcere meer end uendelig. Saaledes har Mr. Johan
Bernoulli meget smukt givet de haarde Ting Sted iblant de eialtiffe,
de faste Ting derimod, som tillige ere eialtiffe, synes at have denne Na
tur/ naar Parterne formedelst et Stod nodes til atvige lidet af fra hin
anden/ da naar de eybliver saa sicerk trokne paa de Stader de kom hen,
som afde de forlod, hvilket Partiklernes Figur paa begge Stader kand
foraarsage, bliver Lo igien trokne tilbage til deres forske Sted, og fordi
Aarsagen er i Attractionen, hvorfore de just gaaer saa langt bort, saa er
og i den samme Aarsagen, hvorfore de kommer med en vis Hastighed
tilbage/ derover maae Partiklerne i tynde elalliffe Corporer bevages
ved at svinge saa lange, indtil deres Sving maae enten ved Rivning el
ler nogen anden Forhindring holde op. Naar Partiklerne gaaer saale
des tilbage, maae det Corper/ som har stodt an paa det eialtiffe og som
derved har mistet sin Kraft, faae en contrair Direction, faafremt det elaLffe ey kand vige af. Dette kommer i Almindelighed overeens med
Phænomena, maaffee at fpecieilerc Undersogninger eyblevt saa lette,
efterdi Krafterne ere som Jndboyningen, naar denne er liden, men ikke
naar den er stor ; Man seer og, hvorledes det kand ffee, at eialtiffe Cor
porer/ som haver lang Tiid vcrret spente/ kand tabe deres Elaiticitet, thi
naar Parternes Situation fyrst er forandret/ kand Partiklerne ved den
langvarige Tenfion komme udi en anden Orden over den indbyrdes
Tråing/ og er altsaa ingen Aarsag meere, hvorover de skulde kunde
gaae tilbage. Det forholder sig tverrimod med de blode Corporer, thi
Nn
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fordi at Partiklerne, som gaacr tilbage formedelst Stedet, traekkes otiet-,
alt enten med en lige stor eller mueligt storre Kraft end paa de Stader,
som de forloed, da maae de blive der uden at kunde gaae tilbage. Det
er Umagen vcerd, at lcese de Love fbrAttractionen, som Mr.Keii har fast
sat/ endstiont at endnu ikke alt kand fuldstcrndig forklares ved dem.

§. 94»
Hvad sig angaaer Theorien om de flydende Materier, da er den
noget vanffeligere end denne anden. Man seer strap, at de flydende Ma
teriers Partikler enten maae rere hinanden nemlig i den Tilfalde, da de
trcrkker hinanden til sig, eller og, at de maae drive hinanden fra sig. De
flydende Materier af forste flags kand ey sammentryktes uden med en
uendelig Magt, thi deres naturlige equilibre udfordrer, at de maae vcrre
meget comprimertf/tbi for lader de ey afat virke paa hinanden. De fly
dende Materier afdet sidste flags kand derimod ikke rere hinanden uden
de trykkes sammen afen uendelig Kraft: saafremt nemlig at de attra
heret i en forkeert Forhold af Diftancen, og altsaa om de stulde rore hin
anden, maatte den flydende Materie forandres til et meget compaft
og haardt Vcrsen. Men saafremt de af det forste flags stal udgiore en
flydende Materie, maae de fast vcrre fphærifFe, paa det de ey rore hin
anden udi alt for mange Puncter. Og beter rimeligt, at Attractions
udi et hvert Punct for sig ey er uden liden, og i storre Forhold end som
Cubus af Diftancen sorkeert. Ligeledes folger, at de mindste Partikler
af flydende Materier, som ey ere eiaüiffe, kand antages for at vcrre
haarde.

§- 95»

Ved denneAnledning vil jeg handle kortelig om de Krafter som dri
ver fra sig, alleene, at jeg i Forveyen med faae Ord faair meldet, at
den heele Natur har saa mangfoldige Phænomena, hvilke tient til Beviis paa Attractionerne, at enhver, som vel endog faa loselig hen be
tragter det, maae derom overbcviifes. Zeg har selv ridt observeret, at
de hoye Bierge ved klar Himmel bleve bedcekkede med en tyk Taage, saa
Kmt Luften blev lidet fugtig, hvilket og er Aarsagen hvorfore Regnen
haade
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baade falder tiere over Biergene og er der hcrftigere end noget ftadem,
fom jeg paa Reiser tidt selv har erfaret. Aarfagen til dette Phænomenon er alleen?/ at Bjergene trcrkker tilsig/ thi de store Biergcs Attra
ction kand have en endelig Forhold til Jordens Attraction, derover
naar enhver afdisse Attractioner virker uforhindret, kand, naar deres
Forhold er given/ den Direction sindes, under hvilken en Partikel, fom
fvemmer udi Luften/ feger imod Bierget. Den artige Obfervation
fom Meifi-, Bouger og de la Condamine har hñvt Ved det Bierg Chamborac udi Peru tiener herpññ til Beviis/ thi deres Blye Lod blev trokket
paa Siden fra Verticai-Linim afBierget. De Kilder fom findes paa
Toppene afBiergene kommer afdenne Attraction, og faa mange Par
tikler udi Verden, fom man finder at homge fammen, faa mange Beviifer har vi og paa Attractionem
§. 96.
Der er endnu en Ting tilbage, font betcenksom maae overlegges,
efterdt den er kommet fra en stor Pen; det er, om ikke inertien strider
faaledes med Attractionem?, at dm eme nodvendig udelukker den anden«
Naar man alleene almindelig hen betragter den Tanke man gior sig om
dem begge, fynes de at vcrreKridige, thi et Corper foger ved inertien ide
lig at beholde een og den selvsammeTilstand,men vedAttractionen foger
den idelig at forandre den famme, herafkommer den ffarpsindige Slut
ning af den fortreflige Mr. Euler, i hvis Raifonn ement man altid finder
noget vigtigt, at Attractione» strider med Inertien, og kand altsaa ikke
vatre tillige i Materien, Det vilde blive alt for vidtloftigt, at forklare
begge Kmfters Natur af deres virkelige Fundamenter, jeg vil derover
bruge en Gienvey, og alleene agte, at vi abftrahere inertien forst, naar
et Corper betragtes fom et eeneste, uden at tage noget andet i Betragt
ning, fom tillige er til ; i denne Tilfalde er det uryggelig vist, at et Cor
per, fom engang hviler, skal hvile bestandig, endffiont at denne Be
tragtning har ey meere Sted udi Naturen end at et Punck exitterer al
leene. Det folger og, at et Corper, naar man ey betragter noget, fom
forhindrer det, foger stedse at gaae fort med en eensdan Bevægelse, thi
faaftemt det ffulde begynde afsig selv at bevages paa nogen andenMaa*
de var ingen Aarsag hvorfor? det hellere ffulde tage den Direction end
nogen anden. 2. Naar man nu vil betragte det udi Foreening med anNn z
tre
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dre Corporer, da naar et Corper stoder paadet andet, bor Virkningen
vcere ligesaastor somJgienvirkningen, hvorfore ? fordi ar en Aarfag og
dens fulde Virkning bor altid at vcrre hinanden proportionelle. Derfore, da det er umueligt, ac et Corper A kand meddeele et andet B en
determineret Kraft, og dog tillige beholde den, da blev Virkningen ey
som den virkende Aarfag, saafremt ikke den Kraft blev tabt udi A, som
meddeeles b ; Altfaa om Attractionerne ikke strider med en af disse
Ting, strider de heller ikke med inertien, men da dm absolute Hvile er
ikkuns en Chimere, vil jeg ey opholde mig derved; et Corper kand ey
bevcegesmedeneensdanBevcrgelse, uden for faavitdet i ingen Con
nexion er med de tillige exillerende, derover kand dette ey heller, gisre
imod Attractionerne, efterdi Forskicellen er saa stor, thi saasnart at
sieere Corporer tillige betragtes, da kand en Aarfag haves hvorfor en
vis Direction bor holdes/ hvilket er egentlig det, fom man vil sige med
Attractionem z. Gaaer det og an udi Attractionerne, ar Virkningen
er saa stor som Jgienvirkningen, et hvert Corper har og fin inertie i Hen
seende til Attractionerne, om man end og vil antage, at Attractionerne
ey ere uden en Harmonie. Dersom Attractionerne betragtes paa den
almindelige Maadeloselig hen somEgenffaber der flytlcs fra et Corper
udi det andet, da er det tydeligt, at ved inertien intet andet antages,
end at et Corper ey afsig selv foger at forandre sin Tilstand, men jeg feer
ikke, atjustderafflyder, atdetey kand foge at forandre Tilstanden udi
andre Corporer, thi den Tanke om den absolute Hviile er ikkuns en Jndbilding, som jeg for har sagt, og altsaa ere Attraktionerne ey imod no
gen Propofition 0M Inertien. MñN veed og af Metaphyfiqnen, at
Inertien i sig betragtet ey er tilstrcrkkklig nok til at afgiore Tingenes Na
tur, thi til ald Exiftence udfordres en virkende Kraft, hvilken man umuelig ikke kand forestille sig, uden tillige at tilstaae at Corporet idelig
maae strcrbe at forandre sin Tilstand.
§. 97-

Vi nodes til at tilstaae Krcrfter udi Naturen, som driver fra sig,
thi Naturen afde elaltiffe flydende Materier kand ingenlunde forklares
ved Attraktionen, fordi at de åttlffe flydende Materier virker imod alle
Kanter, og soger idelig at udbreede sig, da de dog kand trykkes sammen
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afvisse Tyngder; atdesaaledes idelig soger atudbreede sig, kand man ey
begribe/ med mindre man dertil antager Krcrfter/ som driver Parti
klerne fra hinanden/ derfore har man alleene dette Sporsmaal at givre,
om disse Krcefter kand og umiddelbar komme afMaterien, uden at Tin
gene rorer hinanden. Cartefii Hvirveler ere/ saa vit jeg veed/ ey end
nu komne ind i denne Deel af Videnskaben om Naturen, og veed jeg
heller ikke om de og vel kand bemestre sig den. Neuton har meent at
Repulfioiurtu begynder hvor Attra&ionem flipper, og at de intet an
det ere end en negativ Attraétion, maaskee det kand have stg saa, og om
saa er/ har de to Naturens Riger, det eene som bestaaer afVcrsener
der kand forestille sig Verden, det andet af materielle Ting, Egen
skaber, som kommer hinanden meget ncer ; thi ligesom i det forste ere Inelinationer og Reclinatioiur, saa ere i det andet Krcefter som driver til
og fra sig. Dette vil jeg alleene saa loselig have sagt, i at observere, at
Partiklerne afen elalliff flydende Materie kand vel ansees, fom om de
bleve drevne afcn indvortes Bevcrgelse, men det er meget vanskeligere
at forstaae hvorledes denne deres Tilstand kand bliveved, eftersom Par
tiklerne baade kand komme fra hinanden ved at gaae igiennem Poros, og
deres Hastighed kand forandres naar de stoder vaa hinanden; tilstaaer
man ydermeere et Rom, i hvilket Partiklerne kand udbreede sig, da var
ingen Aarsag meere til nogen 6eterminert Tykkelse udi de mitlereDeele,
den flydende Materie maatte paa engang stige, og vilde der da flee en
stor Forvirring, allermeest naar den flydende Materie udbredede stg i en
Kugle. Derforuden, saafremtLlallicitetenkom afenBevcrgelsesom
Partiklerne engang havde faaet, da maatte Elafticireten forringes i alle
Partiklerne som steeg op ad afTyngden, og derimod af samme formeeres i de som bevcrgedes neer efter, og lader det da ikke, som nogen Hypotbefis var til, i hvilken den flydende Materies Natur kunde vedligehol
des, den eeneste undtagen, i hvilken vi maae henflye til at antage at
de Krcrfter, somdriver Partiklerne fra hinanden ere Materien vcrsentlige.
§♦ 98»

For da at vide Beskaffenheden afdisse Krcrfter i Henseende tit Diflaneen, vilvi antage at den viñanee,hvorudi hver af de Eiaíli^e Par
tikler
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tikler virker, er meget liden, og at Siderne af to Cubi, af hvilke den
eene er fyldt med en naturlig Lüft u a og af en anden, hvor Luften er
sammentrykt—b, da om Kraften afenhver Partikel kaldes og (sam
mentrykningerne ey ere meget store, erden Trykning som Logget lider

i den Cubo som indeholder den sammentrykte Luft—A,

nu veed

man af Erfarenhed, at Trykningen er som Tykkelsen, altsaa er
aa
a3
i
bbw~ T’
altsaanaar a erenstaaende Storrelse er
derover
er den Kraft som driver fra stg naar Sammentt.-kningen ey er stor, i
hver Partikel som Diftancen forkeert. Ellers kand dog denne Forhold
ey vcrre uden saa ohngefehr rigtig, fordi man kand ey lettelig begribe af
hvad Aarsag, at de Krcrfter, som tager af efter Diftancen, ffulde blive ukiendelige i megetsmaae Diftancer ; med mindre man tillige antager, at
Luften, som den er hos os kand trykkes sammen udi ct fast uendeligt lidet
Rom, thi i denne Hypothefe kand Kraften af en hver Partiel vcrre
overmaade liden, faa Kraften kommer meere afderes Mcrngde end af
den virkelige Kraftes Storrelse i enhver afdem. Naar dette tilstaaes,
da kand man tillige forstaae, hvor der kommer stg, at Luften kand saa
overmaade fortyndes som vi har seet §. 67. endffiont at de Krcrfter,
som driver fra stg, ey virker uden udi meget smaae Diftancer, oa maae da
den himmelffe Luft gandffe hvile, hvilket og Phænomena bekrcefter.
P. P« le Seur og Jacquier har givet fit Theorie over Lyden i denne Hypo
these ved at antage Krcrfter, som driver fra stg; ydermeere synes de
LleÄriffe Erfaringer at hore herhid, endffiont man intet vist kand stge
om dem, fordi det har den Anseende, som om samme meget beroede paa
Corporernes Figur, at nemlig en elaftiff flydende Materie som er indfluttet i et Corper kand begynde at oscillere, naar der bliver sat i Bevæ

gelse enten ved Rivning etter noget andet flags Stod,

og at ved samme
Oscillationer nogle Corporer kand synes at blive trokne hen imod det deÄriffe, og derimod andre virkelig drives bort fra det. Man seer af et li
det Verk, som er udgivet efter Mr. Haufens Dob, at hand har sogt at
forklare den Theorie om Éleétricitetfn ved Hvirvelers Hielp, m sam
me Hvirveler har ftorre Vanffelighed end som Eleftricifeten selv. El
lers er det saa meget meere rimeligt, at disse Phænomena kommer af en
flyden»
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siydende Materie, sinn er indlukt i Tingene, som at Phyfici har paa adffillige Maader fundet, at der ere mange flags saadanne elaRifFe flyden
de Materier udi Tingene, maaffee, om man over de samme havde noyere Erfaringer, at da denne Part af NaturLceren deraf kunde faae et
stort Lys, saa man ey fik andre Krafter nodig end de der horer til AttraLonen.
§ 99»
Det lader vel, som om den Attra&ion og Repulfion man merker
hos Magneten oyensynligbevssede Attråvnerne, men naar man be
tragter det noget noyere, da finder man derudi de allerstorste Vanske
ligheder. Overvkyer man ret det foregaaende, da maae man tilstaae,
at Magnetens Virkninger ikke ere fierre end de Krcrfter, som man med
Foye kand tilfiaae udi det Syitema om Attra&ioncit/ men ikke defio min
dre maae man tage fig vare for, at man ey misbruger denne Hypothcfe,
i at benytte sig afden paa en alt for llyporlletiff Maade, uden at vide
hvad heller Erfaringen stemmer dermed overeens eller ikke ; thi da gik det
just den d^euconlanffe Hypothefe, som
Cartefianffr; det er bedre
at tilfiaae, at man ey veed en Ting, end at falde til en opdigtet Meening.
Jegerfornoyetmedathaveviifi, at det åueonffe Syftema er ligesaa
mueligt som det Larreñanffe, og at det kommer overeens med Erfarin
gen og0bfervationerne,saa at det derfore maae frem for.alle andre anta
ges, og er det i sier hvad jeg har vildet faststrtte udi ncervcrrende Arbeide.
Man maae tilstaae, at det er ikkuns lidet, hvad inan har hidindtil faaet
Oplysning om i Henseende til de Krcefter, som virker udi sinaae Diftancer, denne Part afNatur Lceren er blevet forsomt og forsommes end
nu, saa vi neppe kand haabe at faae nogen Vished, om den kand Mathemarisk afhandles efter AttraÄionerne eller ikke, uden saa er, at chymiti
villcrggefigpaa disse Undersogninger. Det var at ynske at eengang
Chymie og Mathefis bleve sammenfsyede, eller og at Chymici i det
mindste vilde undersoge hvad Forhold disse Krcefter har i Henseende til
Diftancen, det er vel en Sag af stor Vanskelighed, da vittancerne ey
alleme bliver smaae men fast uendelig smaae, ikke destomindre meener
jeg at man ey bor holde det for gandske umueligt. Jeg holder det for
langt vanskeligere at bestemme ved Erfaringen, omdenåimeStorOo
.
relse
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reife afde fmaae Attractioner er som Maßen eller ikke. Vi veed ey endnu i hvad Forhold afDiftancen at Magneten virker ; Whiftons Erfa
ringer, som synes atv<rre de noyeste, bringer os billig paa den Tanke
st de ere i en Forhold som Cubus af Diftancen forkeert, hvilket i sig er tv
meligere enfc tiet Mr. Muskenbroek har sogt at bevise, at nemlig de vare
i en forkeert Forhold af biquadraten af Diftancen, thi de Magnetice
Krckfter virker udi temmeligt store Diftancer. Neuton Harvel antaget
udi sin Optica, at de Magnetiske Krcrfter ey virker udi store Diftancer,
men atde bliver ved de neste Corporer, hvilke siden igien virker, men
det kommer fast paa et ud, og maae man deri vente paa bedre Oplys
ning. Hvad sig angaaer Cartefianerneé Meening om de Krcefter^ som
virker udi smaae Diftancer, davil jeg derom handle gandske loselig og
uden stor Betcenkning, thi efter min Meening er den underkastet en tv
overvmdelig Vanskelighed,- som bestaaer derudi, at man ey kand vise
Mueligheden tíí, hvorledes at smaae Hvirveler som bevceges inden i an»
dre storre kand udi samme blive ved Magt, man kand vel optanke en
flags Maneer hvorpaa det kand stee, men det vil staae Haardt at bevise.
Hvad sig angaaer den specielle I i dretmng af den magnetice Hvir
vel, daerdenatansee, fom et nyt Miracle som Cartefius bar fort ind
udi Verden, da hand ey alleene har en Hvirvel någ, som ffà en storre, men som fast er i NaturLaren det samme lom man har debirert om
Proteo, at den kand snart antage nu een nu en anden Form, nu bevcrges hastigere inden i Corporet, nu bevwges langsommere uden det, ved
Polerne hliver deraf en to og faaer den der en dobbeltDirection,saa at en
ten harOarteftussornsyet sig med at fortcrlle os cnFabel, el'ier og maae
de flydende Materier rette sig efter andre Love, end de, som man almin
delig tilegner dem. Efter Des-Carres Tild veed jeg ikke, at man har i
denne Sag viist noget, hvorved at de Vanffeligheder kunde hceves, som
der forekommer os Udi denne Hypothefe. Den Hypothefe om Attra
ctione« harey endnu kundet afgiore den Sag om Magnet Naalens AfviigNing, Mr. Malle) har vel derover givet en meget sinderig Theorie,
men det lader dog noget selsomt uti hans Hypothefe, som man maae
antage, at den Magnet fom bevæges inden i Jorden virker til store Di
ftancer, da tmrtimod de Magnetiske Attractioner bor henfores ibland
de, som eyvirker Uden udismaae Diftancer. Naarman undtagerdenMAlviigning kand Resten af Magnetens Egenffaber mage lig forklares
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vet Attractionen paa en flydende Materie/ som ikke kand gaae igiennem
Magnetens Poros, thi naar den ey bliver af alle Puncter i Magneten
ligedan trakt til den, da kand det ffee, aten saadan Partikel bliver stcrrkere attraheret en Kant fra end fra den anden/ og derover/ saafremt Diítancerne ere meget smaak/ i hvilke Attractionen virker/ da kand det
ffee, at en Partikel/ naar den har palleret den Sphæra Attractionen vir»
ker ndi/ og har nogen Kraft evrig/ at den da med samme uforhindret
kand gaae fort, og derover kand Repulfionerne vcere kiendelige i Diftancer fom ere noget storre, end som de/ i hvilke man mcrrker at Attractionernevirker. Dersom den flydende Materie, som trcekkes til Magne
ten ey kand komme til den uden ved at stede imod andre Corporer, eller
og imod de som den er indlukt udi/ da om den ikke kand gaae igiennem
sammes Poros, mane den idelig drive dem imod Magneten, da tvertirnod alle de Corporer bliver paa sit Stced/ hvilke den flydende Materie
enten kand uforhindretgaae igiennem/ eller og i hvilke der ikkunser lidet
afben. De Erfaringer som Mr. de Fai har havt til Marseille, som fin
des ide Pariser Mémoires for Aar 173L/ beviser at diste Phænomena
meget beroerpaa Tingenes indvortes Beffaffenhed, saa sees det og derafatmamm i Engeland har fundet at giere Magneter; Mr. Geofroy
har Aaret 1705. agtet i de Pariser Mémoires at fleere Ting kunde trcek
kes til Magneten end Jernet; men i sier bliver det paa denne Maade forftaaeligt, hvorledes det kand ffee at Aste Lidt kand atrrahereé, da dog
de heeleCorporer ey lader sig trcrkke, saa og hvorledes det er mueligt/ at
Corvorer kand trcekkes til Magneten, naar deres Pori ere blevne mindre
ved Kaagning, som vi veed afMr. Muskenbroeks Erfaringer. Ligele
des kand det folge af Magnetens indvortes Beffaffenhed, at de samme
Poler driver hinanden fra sig, da derimod de imodsatte Poler trekker
hinanden til sig ; men alt dette er endnu uvist/ det alleene er upaatvivleligt, at den Hypothefe om Attractionen er endog i de meest dunkle Na
turens Virkninger langt tettere end som den Cartefian^e Hypothefe,
fordi at de Krcefter, som ere Materien vcesentlige, behover ingen scerdeles Confervation.
Z. 100.

dieutonianerne henforer den Theorie om Lyset til de Krcefter, som
O- 2
dri-
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driver fra sig. Saafremt der er noget i Natur Lcrren, som er ret vanffeligt, da er dtt jnftdette: Lyset og Ilden ere i?h»nomena, som ingen
Hypothefe synes mcegtig nok til at forklare. Den store Neuton har med
aandske nye og uventelige Erfaringer viist nogle meget deylige Egenska
ber af Lyset, men hand har aldrig med Fliid undersogt Lysets Natur,
det lidet hand derom har talt, har hand alleene anfort som en Gisning,
og imidlertid overladt andre at udfinde en fuldstcmdig Theorie. Da
det vilde blive alt for vitloftigt at indfore i dette lidet Verk alt det som angaaer Theorien om Lyset/ vil jeg en anden Did overlevere det hoye
Selstab den fornemmeste Deel deraf, ognu ikke tage andet i Betragt
ning, end som dette eeneste/ om nemlig de Tvivl, som adskillige store
Mcrnd i denne Henseende har giort sig, ere fuldstcendige nok til at kuld
kaste den Theorie om Attractionen, saa og om Lysets Egenstaber ere
muelige i den Oartehanste Hypothefe eller ikke. Mr. Bannières har gi
vet en mcegtig Objection, hvilken synes gandste at til intet giore den Hy
pothefe om de Krcrfter som driver fra sig/ thi hand har agtet, at Solens
Attraction var saa overmande stor, at det blev umueligt/ at nogen flags
Repulfion kunde tllstaaes, allermeest da Lysets Straaler gaaer fort med
en saa utroelig Hastighed. Saafremt at Planeternes Tyngder imod
Solen sammenlignes med Solens Tyngde paa en liden MaiTa, som er
ñweret yderst i den, da er det gandste vist/ at Planeterne ingenlunde
kand have den Kraft, at de kand trcekke noget fra Solen, og er derover
Repulllonen ikke engang muelig/ naar den alleene holdes for en Appa
rence ; men, naar man nu endog font det synes imod all Natur tilstaaer
Repuifionerne/ da er man endda i samme Tvivlraadigheb, thi eftersom
ingen Aarsag kand gives/ ved hvilken Straalerne igien kunde komme til
Solen, da burde Solen idelig miste en Deel af sin Materie/ og maatte
den da til sidst enten miste sit Lys, eller og dens MaiTa maatte blive saa
forringet, ak føn ey meere kunde drive Planeterne og selv hvile.

IOI.
Denne Objection er ey af ringe Betydenhed, tilstaaer man forst
Krcrfter som driver fra sig/ da har man ingen Aarsag meere, som kand
giore, at Straalerne igien kand komme tilbage, dog imidlertid folger
deraf ikke, at Solen endog i en meget lang Did skulde miste, en kimdelig
f
Deel

øløer Neutoni øg Cartefii Syftemata,
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Deel afsm Materie ; nogle Cartefianer har vel vildet rtdregne, at Solen
ren Titd af z. Timer 43' mistede et Stykke Materie storre end vores
Jord, saa der altsaa maatte en heel Deel Cometer falder den, om den
eyffuldeforgaae, og, i denne Tilfalde/ naar alt gik ellers vel, kunde
en Soel snart fortåre alle Planeter. Disse berommelige Mand har et)
taget udi agt/ at Materien er saa overmande deelelig/ hvilket man i
phyfiquen vidtloftig beviser ; vel er jeg ikke af deres Meening/ som hol
der for, at Materien er uden Ende deelelig/ der er Maade med alt/men
det synes mig at jeg tydelig kand begribe/ at man kand saa lange deele
Materien/ indtil den allermindste Mafia, naar den var gandffe concen
trerez kunde opfylde de allerstorste Rom/ alleene at man tilstod/ at alle
Maller vare borte fra hinanden om en liden Pittance, som dog burde
have en uendelig stor Forhold til sammes Tykkelse/ naar denne Deelelighed tilstaaes/ da kand man ansee et Rom som er opfyldt med SoelsStraalersomettomt Rom/ og folger ey deraf at Solen ffulde miste
ret meget afstn Malle. Mr. Eu 1er, som best har undersogtdenne Van
skelighed/har fundet/ at Straalernes Fortyndelse i Henseende til So
lens Matte, maatte vare i den Forhold af en til en Trillion ; saa at om
denne Deelelighed holdes for muelig, folger afhvad hand har beviist/ at
Solen indtil vore Tider intet har mistet affin Malle. Det ervel sa«/ at
denne Deelelighed synes at vare fast utroelig, men det bliver endnu ikke
den storfte Vanffelighed/ udi denne Meening/ det er vanffeligere at
forestille sig Aarsagen til denne Deelelighed: thi om man antager, ar
Lysets Partikler paa engang vare blevne ffilte fra Solens Matte og re
solverede i fine mindste Deele/ da kand man ingen Aarsag give/ hvor
for- de ey tillige gaaer ud fra Solen/ da det synes son; at afhvad Aarsag
den eene gik fra Solen/ at de andre maatte overden selvsamme og for
lade den. Saafremt man vilde optcenke nogen Aarsag som resolverer
disse Partikler, een efter den anden, da var det at befrygte, at vi ffulde
falde til lige saadanne Chimerer som de Qåfianffe ere.
§. 102.
I hvor vigtige at end disse Objectione? synes, faa kand de dog ikke
kuldkaste den Hypothek om Attractionen, det lader vel/ som om de
Kmfter der driver fra fig ey meere blive muelige, thi i Almindelighed
Oo 3
har
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har man at vcrre agtffm i at antage Krcrfter som driver fra sig, thi drt
kand ikke andet end blive Folk kiedsommeligt, naar man vil^vaadyrde
dem alle flags Krcrfter. Men det er tillige ikke vanskeligt at forklare Ly
sets Egenffaber paa en Masde, som kommer overeens med deovrige
Forandringer udi Naturen, saaman kand lade de Krcrfter, som driver
fra sig, fare, og ikke desto mindre vcere alle de ovenanforte Vanffeligheder foruden. Til den Ende maae man betragte enhver Partikel af Ly«
set som en Uden Planete, der er kastet ud i sit Perihelio tned en Hastighed

hvilken der bliver uendelig stor, eller og i sit Aphelio med en
Hastighed A, som er uendelig liden, i denne Tilftelde bliver Liigheden
yy—irA.) 74) yy zz 4^A. («’74—4 (77--^A2)

til en ret Linie, fordi at Parameter ~~ bliver ikkuns uendelig liden,
277

saavelsom den liden Axel —— og den store Axels Storrelse zz

er uendelig saavelsom Eccentricitetenå —-

i denne Ry-

pothefe bliver de fornemmeste Egenffaber af Lyset ved, efterdi det
maae gaae fort i en ret Linie, og hvad det viger af fta samme over det
mediiTykkelse, som det bevcrges udi, flyder af Attrå ihonen; derforuden
holder deanforte Vanffeligheder nied et op, thi forestiller man sig at en
uendelig Mcengde afsmaae taller ere udkastede efter den samme Dire
ktion, saaledes atderesDiüancer fra hinanden vel ere overmaade smaae,
Men at de dog haver en meget stor Forhold til en Lys-Kugles Diameter,
da bor de himmelske Rom endda ansees for tomme, og Lyset ffulde dog
ikke mangle nogen Beffuere udi noget Punct af Himmelen formedelst
densiore Forhold, som det Rom har som beskrives i et Second af en
Lys-Kugle omkring Perihelium til denDittance, som er imellem to Par«
tikler afLyset, i Aphelio selv kunde end ikke haves en kiendelig Mangel
paa Lyset. Saaledes har ey den Vanffelighed meere Sted, som kommer afden Tanke, som man gtor sig om de Krcrfter, som der driver fra
sig, thi vi har dem ikke meere behov, man har ey heller at frygte for, at
Soelen engang ffulde adspredes, ey heller at dens MaiTe skulde anseelig
formindffes.

over Neutoni og Cartefii Syftemata.
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Lysets hastige Bevægelse er en afde Ting, som Cairefianem hol
der for utroelig; man bor billig forundre sig over, at denne Bevcegelfe
udi Soel-Straalerne synes disse berommelige Mcend alt for hastig, da
de derimod ey holder det for urimeligt/ at Bevcrgelsen kand communiceres i selvsamme Tiid igiennenr en uendelig Rekke Kugler, faavidt
jeg seer er Antallet af 8ucceñíonern e ey lnindre udi denne Tilfalde end
udi den anden; det er ikke nok at man vil beraabe sig paa Erfarenhed,
thi de Erfaringer, som vi kand have om nogle faae elalliffe Kugler, gi
ver ey andet tilkiende, end at den.Tiid ndi hvilken Bevcrgelsen communicereé ey afos kand observeres udi faa faa Kugler, men deraf fol
ger ikke at jo en anseelig Tiid kunde vcrre nodvendig, naar disse Kuglers
Antal blev uendelig. Imidlertid er det klart afRoemers Erfaringer,
som siden ere i Engelland bedre beviiste, i sier til sidst af Mr. BradleJ, at
Lyset anvender en vis Tiid tit at bevcrges. Men det man allermeest
maae forundre sig over, er, at det holdes for tvivlraadigt, om og saa
hastigen Bevcegelfe, som denne Lysets, ermuelig,dadogved etsaadant
Stod, som det vores Jord er kastet bort ved, en lille Lys-Partikel maattehavefaaet en Hastighed, som var uendelig storre end den den har,
faa man enten maae sige, at Reglerne om Bevcrgelsen ey gielder over
alt, eller og at enHastighed er muelig, som er uendelig storre end den fom
Lyset virkelig har-

104»

Forestiller man sig da, at Lys Partiklernes Diameter har en uen
delig liden Forhold til den llden Diitancc som er imellem hver to Maller,
da kand uendelig mange Lys^Straakerfalde igiennem et lidet Hul efter
de aller6ckerenreste viråoner uden at stode hinanden, og om end en
eller
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eller anden Loiliñvn ffulde ffee, saa blev det dog ey alleene ikkuns stel«
den, men naar det endog ffeede blev det ukiendeligt, ogsaaledes kandde
vigtigste Obje&ioncv besvares, som man har giert imod den NeutoviLnffe Hypothefe. Hvad Cartefii egen Hypothefe angaaer,. da er det
beviistafOdfervationerne, at det ey er rigtigt, hvad hand har meept,
at Lysets Bevcegelse ingen Tiid udfordrede, man har siden corrigeret
tonne Hypothefe, og erden da, ister som Mr. Luler har fremsat den, ey
alleene taalelig, men synes endog meget beqvem til at forklare Lysets
Egenffaber, endffient de Vanskeligheder bliver altid af stor Vigtig
hed, ¡om Mr. Neuton har optcenkt imod denne Hypothefe, thi enten

man vil antage, at den Ttheriffe flydende Materie bestaaer af elaüiffe
Partikler som rorer hinanden, eller og som driver hinanden fra sig, da
de imidlertid ere ikkuns om et uendeligt lidet Rom fra hinanden, saa er
det dog vist, at i beggeTilsielde Trykningen paa Siden har samme Kraft
som den dire&e ; falder denne Hypothefe, da vakler de hydrodynamiffe Grunde, staaer den, da er Merke og Skygge ikke meer muelige.
Saafremt Lyset har sin Aarsag i et Stod; saafremt at de Xtheriffe
Partikler antages at rore hinanden, og man tillige strtter at Verden er
opfyldt afdem, da ere ey uden meget smaae Bevægelser mueligeludi en
saadan flydende Materie. Thi det var ey mindre smukt end nyt
tigt, saafremt nogen kunde bevise at gandffe opfyldte
Rom kunde have en adffillig Tykkelse.

W
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enmerkelige Fremgang, som Natur-Kundffaben haver giort
paa et hundred Aars Did og meere, frem for i de forrige man
ge Seculis, er endnu usigelig meget langt fra at svare til de
deste Natur kyndiges Attraae og Ynffer. For den gemeene
Hob afde Studerende, i soer for de unge og uerfarne, der pleye at have
den storste Indbildning om deres egne Tider, synes det vel at vcere noget
stort, hvad som hidtildags er oplyst. Ja det er det endogsaa virkelige»,
og var uret at sige andet, naar man vil ligne det med de celdere Tider.
Men afde rette Mestere, og afdennem, der ikke alleene vide hvad som
afalle foregaaende er pråret, men endogsaa have anvendt deres eget
heele Livs Arbeide paa Naturens Randsagning, tales der langt sagtere.
De sige oprigtige«, at det er endnu heel lidet, og saa got som intet, hvad
man hidindtil har fundet, imod det som for Efterkommende staaer til
bage. Da det dog imidlertid er vist, at efter et par tusinde Aar, i hvil
ken lange Did man ligesom stod i Stampen, og, (undtagen det ringe
som nogle Alchymister opdagede,) lod sig noye med Ariftotelis Lårdom
me, ere vore Natur kyndige udi eet Secuto avancent meere end tre
gange saa langt, som i tyve forrige. Man kand ligne dennem ved et
reysendeSelffab, der havde for en Snees eller fleere Aar siden foreta
get sig en Reyse at giore fra Kiobenhavn til Jerusalem, og vare dog ikke
kommen videre, end at flakke frem og tilbage imellem dette og Roffilde:
indtilde omsider i det sidste Aar havde grebet sig ulige meere an, og en
delig naaet Sicrland igiennem, ja hen over det store Belt til Fyen. Jeg
Pp
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er forsikret om, at ingen af de store Mcend, fom giere den sterfte 9Ere
og Prydelse til vort Seculo, vil finde denne min Lignelse urimelig. De»
res Klogstab og Modestie er herudi alt for aabenbar. Langt fra at mmi
udi deres Skrifter tresser noget af den Heytalenhed/ fom gierne folger
halvloerde ja undertiden ignoranter/ nemlig saadanne, fom meene, at
Lårdommen er bragt allerede til stn Fuldkommenhed, og at man nu i
vore Dage veed alt hvad der vides kand og stal. Saadanne, som lade
ingen Ting vcrre udecideret, men driste sig til, nu rttgiwRaiíbn til alt
hvad de fee og blive spurdte ont/ nu at fordomme, bencrgte og belee,
hvad som afandre forebringes, og som de enten ikke felv har paaagtet,
eller hort tale om af deres Lcerere, eller ikke endelig underftaae sig at
giore nogen Rede for. Tvertimod har det sig med enhver retskaffen
Natur kyndig, der jo sierre Mand hand er, jo frygtsommer ogbetcenksommer er hand og, saa vel til at decidere, som at give sig ud for at vcrre
kommen meget vidt i Kundskaben. Hand tilstaaer, at endogsaa de al
mindelige Regler i Naturen, hvorefter Bevægelserne stee udi de synli
ge stabte Ting, derafer den allerftorfte Deel for hannem og fleere indtil
denne Dag ubekiendte. Hand foragter i hoyeste Grad de saa kaldede
Hypothefes og Formodninger, hvorved Philofophien langt meere er
bleven hindret, end befordret, idet man har givet Ungdommen nogle
Chimerer ilt ponsk PÑÑ, i Steden for at bekiende sin Uvidenhed om Tin
genes rette Aarsager, saalcenge disse ikke vare ved tilstrcrkkelige Experi
menta bleven oplyste. Hand erkiender i all Oprigtighed, at man end
nu ingen fuldkommen idée haver om et Legeme og dets Vcrsen og Egen
skaber: og at intet er lettere, end at vise klart for Ovnene, det man er
utroligen langt fra alle disse Egenstaber at vide. Hand meener, at det
er kuns den yderste Skal af Legemerne, og et saare ringe Tal af deres
Egenstaber, som vi kunde snakke noget om, men af det inderste er der
intet endnu begrebet, til at raifonnere om Naturen tilgavns. Imid
lertid, siger hand, forundrer man sig over hvorvidt man er kommen i
pore Dage, og at man har udfundet nogle faae Proprietates Corporum,
fleere end de Gamle have paa agtet for os : Da dette selvsamme bor time
os til Efterretning, at naar Flittigheden bliver ved herefter, saaledes
fom i tort Seculo, ville Efterkommerne formsdentligen udfinde ulige
flere, og da forundre sig vel saa meget over vore Tiders Dumhed og Forfismmelse, som vi nu forundre os over vore Forsirdres. Hand stam
mte
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mer sig ikke ved, at opregne mange bekiendte Virkninger af Naturen,
som hand flet ingen Skicrl og Rede veed at giore for, blot alleene fordi
der endnu ikkeergiortProver nok derpaa, hvorefter man kunde faae dem
noyere indseete. Thi at tage sig for at forklare dem ved Gicrtninger
eller Suppofitiotter, holder hand for en stadelig Ting i Phiiofophien, oz
et halv Bedragene.
Herfore er det og/ at saadanne braveMcend intet heller see og ynste,
end at imedens de selv ere udi idelig Arbeide med Experimenter udaf
hver Ting at giore/ dennem da ogsaa rillige vorder meddeelt hvadsomhelst Observationer/ andre kunde have giorc om een eller anden Natu
rens Virkning/ og det i jo storre Antal/ jo kicerere. Til hvilken Ende
man haver holdet for billigt, herved at bekiendtgiore og meddeele dennem Beskrivelsen af et Phænomeno, hvorom her hos os for et Par Aar
siden er bleven talt, ja endogsag til visse Udenlandste refereret, og, paa
adskillig Viis, saavel af disse/ som hos os selv, derover raifonneret
Det betreffet en Afridsning eller Forestilling, som Naturen gior under
tiden om Vinteren udi Vindues Ruder, naarde med Iis ere overtrakte, hvorpaa grandgiveligen er at kiende de Corpora, som paa en vis Diftance ere llmerede lige for samme Vinduer. Historien derafer denne :

En vis Herre/ her udi Staden boende, Deres Kongel. Majests.
Geheime Raad og Ridder, reyste udi Aaret 1744. iJanuarii-Maaned
over til Fyen/ havende med sig udi sin lukte Vogn, eller Carosse/ sin
Frue og endnu een Person. Da de nu den 17. Januarii havde gandste
Dagen igiennem faret/ med Vinduerne/ som vare af heelt Speilglas,
optrokne, og det lige indtil Corsoer, hvor de om Aftenen ankomme,
blev Carossen straxen samme Aften og med optrokne Vinduer bragt ud
paa Smakken eller Farteyet, hvormed de om Morgenen efter vilde scette over Beltet til Nyborg. Veyret var imidlertid baade samme Nat,
saavelsom Dagen tilforne/ gandste stille/ og der rorde sig ey en Feder.
Om Morgenen den 18. Januarii, just efter Klokken 8v lode de sig brin
ge ud til Farteyet, så sig der i Carossen alle tre, Hans Excellence,
Fruen og hendes Cammer Pige. Her bleve de vaer, at SpeilGlassene vare frosne og med en liden tynd Jis overtcekkede udaf Dunsterne
ftadeu forige Dag. Men hvad derudi fandtes besynderligt/ var, at i
Pp 2
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Lenne tynde Jis/ tyndere end det fineste Papir/ saaes klarligenafM
Lrede de flienneste Figurer aset Landffab/ saaledes som det kunde voeret
den smukkeste Tegning eller Kobberstik afSkygge-Verk. Hans Excel
lence, med Forundring derover/ faldt paa de Tanker/ ak Tegningen
maatte vcere ufeilbarligen af det ncestliggende Lands Egn. De lode
Vinduet ned, saae ud til Egnen ved Corsoer/ nemlig den imellem Byen
og Vandet. De lignede den med Tegningen/ sunde at alting var saaledes rigtigt/ og at hver en Streg afde ommeldte Figurer i 3fat svarede
til de Ting/ som saaes paa Landet deruden for: Pallene ved CorsorsBroe/ Faare Stalde og Hytter/ som stode deromkring/ og adffilligt
meere/ vare just de Corpora, hvis livagtige Efterlignelser stode saa ar
tigen/ saa proportionerlig og fart ffarpt aftegnede og ligesom indgravede i den tynde Jis paa Glas-Vinduerne/ at end ikke noget c amera ob
scura kunde (Farverne undtagen) præsentere dem bedre. Hans Ex
cellence erindrede sig derved/ hvad hannem et Aars Tiid eller längere
tilforne var her udi Staden bleven fortalt afden Russiffe her ved Hoffet
vcerende Envoyé Hr. Baron KorfF; nemlig at samme Ministre havde
engang om Vinteren paa det Lyst Slot Petershof/ udi Kceyserindens
Forgemach/ seet og observeret udi Isen afde frosne Vinduer/ denuden
for Slottet liggende Allée med sine Trcrer/ saaledes at intet kunde virre
ziirliger og med sierre Accuratefle afffildret. Siden/ da her/ efter
Hans Excellence8 Hjemkomst (il KiobenhavN/ blev talt og raisonnent
om dette Phænomeno, haver en vis Hey Betjent i Deres Kongel. Majestcets Hof bekrcrftet med sit Vidnesbyrd samme flags Obfervation;
Nemlig at hand her paa Slottet Christiansborg/ paa et Vindue/ som
om Natten tilforne var blcven med tynd Jis betakt/ havde om Morge
nen bemcrrket Master/ Raaer og Stcenger afde Skibe/ som laae udi
Canrtlen uden for/ vel hundrede Skrit fra Slottet. En anden hoy Per
son havde endogsaa paa et af samme Slots Vinduer klarligen feet og
kiendt Taarnet samt Gavlen og Tagget af Holmens Kirke, der ligger
endnu flere Skcit fra Slottet.

At nu et saadant Syn og Phenomena fortiener en sårdeles Paa»
agtning/ Eftertanke og Randsagning/ bliver vel afde fleeste tilstaaet og
afingeu ncrgtet. Man maatte alleene ynEe, at det havde tilforne vcrret af Natue-kyndige paa-agtet, ogdetsAarsage og Udvirkning forkla
ret.

visse Tings Aftegning paaJis-ftosne Vinduer, zoi
ret. Thi her taler man flet ikke om det, som stedse og hver DaHm
Vinters Tiid forekommer, nemlig at man seer paa frosne Vinduer lige
som Blomster, Trcecr, Stierner, Fugle og inleår aspen flede. Det
te er noget hee! gemeent, og ingen vil, saa lidet her som anden stå,
passere for saa eenfoldig, jo at tage fligt for et blot Spilleverk af Natu
ren. Imidlertid haver dette samme opvakt et flags Forundring hos den
beromteHamborgiffePoet, Rathsherr Brockes, saa at hand derom
har indsatt, udi stne Irrdrschen Vergnügen in GOtt C) efterfslgende smukke Vers:

In Häusern findet man, zur Winters-Zeit,
Solch' eine wunderbar formirte Zierlichkeit,
Die keiner tüchtig zu beschreiben,
Wenn die gefrorne Fenster-Scheiben,
Von tausend zierlichen und schönen Creature»
Uns tausend zierliche Figuren,
In solcher zarten Nettigkeit,
In solcher lieblichen Vollkommenheit,
Die doch in dunckler Nacht gezeuget, früh uns zeigen.'
Man stehet in den kalten Zimmern,
Erhab'ne Berge, Thaler, Felder,
Nebst ungezählten krausen Zweigen,
In Diamant'nen Farben schimmern.
Man stehet Wolcken, Buschwerck, Wälder,
So Tannen bald, bald Palm und Eichen,
An Baum schlag, Zweig-und Stämmen gleichen.'
Man stehet von Sternchen, Vögeln, Thieren,
Von Blumen, Bienen, Fliegen, Mücken,
Sich mancherlei) Gestalt formiren,
Za stch zuweilen gar mit rechten Schlössern schmücken.

Menât denyligen anforte Exempler ere asen anden Beskaffenhed. meener jeg at vcere klart og beviist. Og eftersom, da Sagen her
blw omtalt, inan ikke vidste om noget maatte findes derom i Beger og
Skrifter, haver man gierne vildet vide, hvad de beste Phyfici, ikke alPp Z
leene

(*) Eksttt Thîil/ pag, ;n.
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leene hos os selv/ men ogsaa paa andre Stcrder vå sige hertil. Til
hvilken Ende det er skeet, at Relationen om Reysen til Corser/ og hvad
sammesteds paa Carosse Vinduet var sect, er bleven meddeelt til et par
lærde og i Natur Kundskaben erfarne Mænd i et fremmet Land, og i
adskilte Stceder boende. Begge have og givet deres Betænkninger
skriftlig/ og derudi noksom ladet mcerke/ at dette flags Observation var
tiennent gandffe fremmed og usædvanlig. Za af deres Svar og Slut
ninger er MM bleven overbeviist/ at Tingen behover endnu at^bekræftiges med mange flere Experimenter, inden den af Naturkyndige vor
der antagen, til at givre noget fast Raisonnement derover. Den ene af
disse brave Mænd haver flet ikke dolget, tiet hand ingen Troe havde til
voted Experiment, men var fast persuaderet/ at den grundede sig alle
ne paa Observatoris Indbildning. Hand fletter det "fom en ustridig
"Sandhed/ at alle deflige Forestillinger/ som bemerkest Glas eller paa
"Vinduer af de hosliggende Obje&is, maae virkes saavel ved Lyset/ som
"ved Luften. Men her kunde ingen afDeelene have havt Sted. Thi
*'(i) saasom dette Phænomenon stal vcere formeret om Natten/ imel"lem den 17. og 18. Januarii/ da man ey havde uden N Times Maane"Skin/ saa kunde Lyset ey have vceret Aarsage ti! tienne Aftegning udi
"Isen paa Glas Vinduet; (2) Kunde ey heller denne Tegning være
"kommen af Luften, eftersom Luften haver maatcet trykke alle Deelene
"af Speyl Glasset med lige stærk Kraft ; (3) Hvis man vilde hente Aar"sagen fra Vinden, som gik fra Landet afhen til Glas-Vinduet/ saa bit*
"ver dette at betragte, at Vognen stod om Natten paa et Fartoy i Soen,
"og folgeligen ey saa stille/ at Vinden kunde altid tresse Vinduet i lige
"Linie; (4) Meener hand/ at Obfervator havde vel maattet om Afte"nen tilforne/ den Tiid hand steeg udaf Vognen/ taget den omliggende
"Lands-Egn i Oyesyn, og derved bleven desstærkere indtagen af sin Ind
bildning, at det var selvsamme Egn og dens Omstændigheder, hvoraf
"hand om Morgenen saae disse Figurer paa tiet frosne Speyl-Glas;
"(5) Efterdi tiet om saadan Vinters-Tiid, som den i8- Januarii, maae
"her i Norden og ved Corsoer, være endnu om Morgenen Klokken 8.
"temmelig merkt/ saa troer hand/ at her ey har kundet været feet saa
"noye/ hvad Figurer der forestilledes paa det frosne Vindue, men at
"ObservatorsIndbildnings Kraft hertil haver giort det meestk/ saaledes
"som ellers mangfoldige gange piever stee. Ja (6) om enti bemeldte
• "Obier-
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’’Obfcrvation ffulde vcrre rigtig/ da kunde man ikke begribe, hvorfore
"det da ey ogsaa ffecde, at man hver Dag om Vinteren paa frosneStue"Vinduer fik at see de lige over for staaende Huse afffildrede."
Saavidt gaaer den eene af disse tvende Naturkyndiges Rationne
ment Den anden haver gaaet ulige meere betcenksomt til Berks/ og
givet noksom tilkiende sin bedre Indsigt og Erfarenhed. "Hand er in"genlunde for, at man bor tvivle om Observationen selv, helst den med
"trovcerdige Vidner er bekrcrftet. Imidlertid troer hand dog, at Ind"bildningen haver nogen Deel deri, og at denne ommcrldte Virkning
"ikke er alleene altsammen at tilffrive Naturens Kunst. Hand tager
"an, som en bekiendt Sag/ at paa Speyl Glasset i Vognen haver af
"de ommeldte Aarsager maattet samle sig en saadan Mcengde Dunster,
“at Vinduet er om Natten bleven derafovertrcrkt med Jis. Her spvr"ges, hvorledes drsse Dunster have kundet fryse saaledes, at det faa
"langt fra beliggende Objeétum har kundet forestilles paa Vinduet,
"Dette meener hand at kunde oplyses ved et faadant Schema :

"Man fatter nu, ot AB er Obje&um, eller Lands-Egnen, som lig"ger der uden for lige fra Vinduet af: a. b. er Vindnet. Man fatter
"derncrst, ot A o, c o, B o, ere Straaler af Lyset, hvilke sticrre
"hinanden igiennem i det kuncño o. Naar da disse Straaler efterlade
^kiendelige og synlige Spor paa Vinduet, saa bliver den Pun<ft A af*
"tegnet paa a, C paa c, B paa b; og fotgeligen, naar man fore"stiller sig stige fiereStraaler fra alle de ovrige Obje&etsPun&er til a b,
"bliver det gandffe Obje&um a B paa Vinduet aftegnet. Skal nu
''Naturen just udrette noget fligt ved den Frost, hvorved Dunsterne paa
"Glasset ere blevne til Jis, da maae den ffarpstrygende Luft ogsaa
"ftemstyde saadanne Straaler A O, C o, og b o, der stime hinanden
"igien-
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"igiennemidetPunâo O, ogdennemkand man her kalde Radios fn"gorifieos eller Frost-Straaler. Paa anden Maade sees ikke at det er
"mueligt/ eller kand verre tilgaaen. Men hvoraf det egentligen kom"mer/ at flige Radii fi-igorifici kunde produceres/ der igiennemfficrre
"hinanden i det Punâo o, lader sig ikke vel bestemme. Endeligener
"dog ikke sagt, at det giores foruodent/ det alle Radii frigorifici skulle
"just i een og samme Punit fficere hinanden igiennem/ naar det alligevel
"skeerudiPunåer/ derey ere alt forvidt fra o, og jo ncmnere de da
"kommer det Puníto o, desrigtiger og desmere accurat maae og Teg
ningen blive paa Vinduet/ ellerpaa ab. Men ligesom det er vanske
enigt at formode/ det Naturen skulde i alle disse Radiis frigorificis holde
"en Orden/ der var saa aldeles accurat, saa lader det sig ikke heller troe/
"at Aftegningen udaf Ob^eño paa Glas-Vinduet har varet saa fuld"kommen accurat, som den er forekommet de Herrer Obfervaroribus,
"men at man visseligen faaer herudi at indromme og tilffrive Znbbrld"nings Kraften en Deel deraf." Dette er saaledes oversat Ord fra Ord
af den anden Pfiilofopbi Skrift. Siden fremforer hand ogsaa eet og
andet Erempel af Indbildnings Kraften og dens Virkninger/ samt de
Liigheder/ som man deraf er kommen paa at fingere sig ; hvilke dog/
naar de noyere og med behorig Grandffning ere bleven undersogte/ ere
de forsvundne/ og befundet dem ingen fligGrund at have havt. Man
har agtet ufornodent/ dette sidste Stykke af hans Skrift her at indrykFe/ helst saasom det gandffe tilstaaes/ og ey alleene ved de to ellertre af
ham anfortt/ men utallige flere Exempler/ der snart dagligen hendes/
noksom for alle er bekiendt.

Mand holder sig da alleene ved de for anforte Observationer/ der
paa eens og samme Maade ere giorte; nu her i Kiobenhavn paa det
Kongel. Residentz Slot Christiansborg/ nu paa det Russiske Lyst-Slot
Petershoff/ nu her i Siceland ved Corsoer paa Speyl-Glas Vinduetaf
en VogN/ hvorudi om Dagen tilforne tre Mennisker havde siddet/ og
Dunsterne/ som havde famlet sig paa Vinduet/ vare om Natten Jisfrosne. Paa samtlige disse Observationer haves saa velffionnende/ saa
troværdige/ og saa anseelige Vidner/ som nogensinde kand udfodres.
Her bliver og ikke noget at indromme eller tilffrive deres Indbildning/
men meget merk bor her tales om deres Forundring/ og Langsomhed!
at
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ar rroe deres egne Hyne; da de meget lcrnge vare om, paadetnoyrste
at examinere Tingene, ferend de maatte fornemme sig overvundne af
Sen accurate
der faaes imellem Objefta, og de udi Isen beteg
nede og afffildrede Figurer. Hvorved jeg tillige mane erindre, at den
selvsamme Herre, som observerede det omtalte her i Landet vedCorsoer,
er selv saa stören Mester i Ridse Kunsten, og Kådere af de beste Teg
ninger, at hand ikke giver mange herudi noget efter. Imidlertid er det
saa langt fra, at man udi mindste Maader dommer ilde om de tvende
fremmede Natur Kyndiges eller andre deres Liges Tvivlsmaal, at man
end ikke heller haver fortcrnkt adskillige iblant vore egne Folk, saavel LcrrdesomUlcrrde, eller taget det ilde op, naar de have paa samme Maade
tvivlet, og givet deres Vantroenhed tilkiende med de selvsamme Argu
menter, ja vel ogsaa med flere og bedre ObjeQioner, end man nu afde
tvende Udenlandskes Bercrnkninger haver hort. Skal Tvivlsmaal,
Mistroenhed og Langsomhed i at samtykke, vcrre udaf de Requifitis, der
horer tilPbifofopbien, da kand vel siges, at derpaa fattes ikke hos os i
vore Lande, og i flig Henseende robe de deres Ignorance, som sige, at
borealium ingenia ère lidet beqvemme til Philofophie. Den veed lidet
grundigt om Nationer at fortrylle os, som ikke veed, at feptentrionaies
ei*e maxime fufpicaces & parum creduli. Jalad vcrre enten saaledts
eller ikke, saa bor man udi flig Cafo, som den omhandlende, ikke vcrre
saa ubillig, jo at tilstaae Philofophien sin Ret, og enhver Philofopho
den saanyttige, som hoytfornodne Frihed, i at tvivle og mistcrnke, og
at vcrre meget langsom og forsigtig, til noget nyt og endnu ikke noksom
provet at admittere. Da man derncrst ogsaa maae vcrre betcrnkt paa,
og udi Tilfcrlde afrare Observationer, arbeide derhen, atTvivlsmaalene
eengang faaer Ende, og Tingen vorder decideret enten fra eller til. Thi
ar decidere den saa hastigen, saa egenviist, og saa loest hen, som den
forste afde tvende Udenlandffe har fundet for got at giore, synes ikke at
vcrre pbilofopbisk. Det er fornuftigen og vel sagt, hvad Mr. de Reau
mur har eenstcrds skrevet: Les Savans font autant en garde contre le
merveilleux, que le vulgaire lui donne volontiers croyance. C’eft
une sage disposition. Mais auffî ne devroient ils jamais nier les faits les
plus surprenants, comme le peuple les reçoit, c’eft à dire, fans les
avoir examiné avec allez de foin (*). Som tt at sige, ñt de ey straxenQq
maae
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maae plompe til at fordomme flige Ting til ubedragelig Indbildnings
Virkning, fordi de ey har fundet dem i deres Boger, eller fordi de ey
paffe flg til deres hidindtil antagne Hypothefes. Den store Mand Baco
Verulamiu8 haver, i fin tredie Bog om Videnskabernes Forbedring,
iblant andre Forflage, fremsat dette, at man, til Natur-Kundffaben
at foroge, ffulde holde et eget Register over de endnu tvivlagtige og end
nu ey noksom beviiste Observationer, forat have dem desbestandigeri
Erindring, og giore Prover derpaa ved enhver forekommende Leylighed: og dette indtil man fandt, hvad heller de svarede til Angivelsen,
eller og de immer floge Feyl. Skeede nu det forste, nemlig at det fom
man i Forstningen havde tvivlet om, blev ved et stort Antal af rigtige
Prover confirmed, maatte det flettes ud afRegifteret, og for alle og
enhver bekiendtgiores, at herom var nu ingen Tvivl mere, men at saadan en Ting burde herefter ansees som en nye Forbedring i Naturens
Kundskab, hvis derimod anderledes befandtes, og gandffe ingen Prove
flog ind, maatte og samme ligeledes gaae ud ex Indice Dubitationum,
men i Steden for atrecornrnenderes, da indfores in Indicem Falfitarum. At sige allene, det fordi den eller den, nogle hundrede, ia nogle
• tusinde, ere ved deres Indbildnings Kraft forledte til at troe, det de saae
noget, somdogvirkeligen eyvarsaaledes; LrZo er man ogfaa her ble
ven ved nogle frosne Vinduers Anffuelse bedragen; er et Svar etter
Obje&ion, hvortil gandffe ingen Lcerdom behoves, og som den ulcerdeste Bonde kand lige faa let sinde paa, fom den i sine Tanker klogeste Profeffor phyfices. Her gicrlder det om at sige os, ikke hvad man veed af
Exempler paa en bedragelig Indbildning, (thi affaadanne veed enhver
afos meere end nok,) men hvad det er, som gior Tingen selv absolu
ment umuelig, og, saafom stridende med Naturens Love, plat utrolig.
Hvilket altsaa ikke gaaer an, eller lader sig Samere, saa lcrnge ikke alle
NaturensLove ere os til noye bekrendte. Fontenelle haver meget smukt
sagt om faadanne Ting : sil y a quelque choie d’incroyable en ce gen
re, il faut que ce (bit une imposibilité bien demontree (*).

At vilde derncest, med den forste af de tvende Udenlandffe, holde
Sagen for urigtig, fordi man ikke saa lige veed, ved Hielp af de hiding
til bekiendte Regler om Lyset og Luften, at forklare den/ er endogfaa
lidet

(*) Hißoire del'Atad, det Stiences, Van. 1709. fag. 2i. edit, de Hell.
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litiet philofophi^. Monne der ikke Mke mangfoldige andre Ting og
Phænomcna, som den gode Mand, saavelsom fíete Phyfici, maae lade
stage »forklarede, og hvortil deres bekiendte Regler ere gandffe utilsimkkelige; og ere dog samme Ting fuldkommen for ald Verden bcviiste?
Hvad siger hand os om Spiren volatili & odorifero i Planter og Vex
ier, hvorom Boerhaven taler saameget i sine chymifre Skrifter ? Er
nogen Philosophus kommen endnu saa vidt, at hand har kundet oplyse
Aarsagerne til den Kraft, som man kalderElalUcitatem Corporum?
Veed nogen, hvad det er for et Principium, som trcrkker det eene Cor
pus til det andet, eller hvorudi saadant bestaaer, og hvorledes det ind
vortes er i hvert Legeme conåeret? Ja er der noget, som burde vcrre
os meer bekiendt end Lyset, som vi hvert Oyeblik paa Dagen seer? Og
aUigevel findes intet, som for alle Phyficis i Verden er endnu mindre
klart og begribeligt, end Lyset, i Henseende kil dets Oprindelse og Ema
nation. Hvad vil man da meget ffrcrppe af, etter tale om NaturenRegler og Love, og om Principiis at grunde sig paa? Det er endnu nep
pe ti Aar siden, at een afde beste og klogeste Naturkyndige i vore Tider,
haver offentligen tilstaaet, at drt er ikkun en saare liden Fremgang, man
hidtildagshavergiortiNatur-Kundffaben; og ak, just fordi man har
forsomt hvad man burde, nemlig at giore idelige og mangfoldige Pro
ver, er man endnu saa got som ingen Vey kommen, (on n’a presqu’avancé en rien,) naar man alleene undtager nogle faae Artikler, som ere,
at Mevrnn har givet en meget bedre Forklaring om Lyset, end der hav
des tilforne; Doétor Boerhaven har smukt behandlet den Artikel om
Ilden ; og Mr. de kdeaumur haver best giort Rede for Jernets Natur
(*)• Sagen er, man haver i de fleeste Ting holdet sig til sine rimelige,
men derfor ikke rigtige, Tanker, til de saa kaldede Fornufts-Regler, til
sine Compendia & Sy ft e mata Philofophiæ naturalis, og i sikr til den
artige Maxime, som derudi pleyer fremsckttes, (i Skeden for at forma
ne til Arbeide og idelige Experimenta) Satisfecit officio fuo Phyficus,
ubi rationes adduxit probabiles.
Men at komme igien til vores Censorem, da maatte jeg vel sporge,
hvorfore hand endeligen vil have Lyset her til Hielp, t scer Maanens
Lys, hvis den omtalte Tegning paa Isen og Vinduet ffulde Viere bevirOq 2
ket?

,(*) P*

van Mußchenbroek

Ejjai <k Pbyfyue
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fet? Mon det være hans Alvor ak meene, det Aftegningen maatte uomgcengeligensteeved Lyset? Og hvad kunde det Da give dertil/ om
Maanen den Nat stinnede ikkun i halvanden Time, og ikke i longere
Tiid? Ja hvorfor vil hand paastaae, at Fartsyet, hvorudi Vognen
stod/ stal endeligen have vakler? Haver hand ep tøfl i Relationen, at
Det var famme Nat gandste stille Veyr/ og hverken Vind eller Belge
rerdesig? Hvo der kiender Beltet/ veed ogsaa at Det er ingen Spanst
See, og at et Fartey ligger der ved Corseers Side udi blikstille Veyr
lige saa ubevægelig, som hvis Det stod paa det terre Land. Saa haver
hand ogsññ/ uagtet hand var Profeifor Phyfices, forglemt Dette nfGeographien, (som dog er parsPhyficæ,) at her udi Danmark kand Det den
i8. Januarii ikke være merkt om Morgenen efter Klokken 8« (allerhelst
i klart Frost-Myr,) eftersom Solen staaer den Dag op paa vores Horizont ikkun i2.Minuter efterKlokken 8. Og var det paa sammeDaq Ao.
1744. her til Landet et meget stille/ klartog yndigt Veyr/ foruden Skyer
og Taage. Ja til Slutning siger hand, at "hvis Denne Obfervation
"var rigtig/ da maatte deraffølge/ at man hver Dag paa frosne Vin"dmr maatte faae at see Aftegninger afde lige over for ftaaenDe Huse."
Hvortil man giver sig Den Frihed at svare, at denne Folge er ikke saa rig
tig/ som hand formeener. Thi (i) ligge saadanne Husk/ som hand
taler om/ alt for nær ved, og, saavidt man begriber/ hverken i den behörige Linie/ ey heller i den Diftance, at Luften, som formedelst sine
Straaler og Partikler giorvel uden Tvivl en heel Deel til dette Arbeide,
kand have sit Rum, til at virke den omtalte Afridsning: Og (2) kand
der være fiere og anderledes Reqnifita, end Dennem vi kunde tænke paa,
til ommcldte Virkning at producer?/ ogsaafremt Derudi fattes endog
Det ringestk/ er Det rimeligt/ at Virkningen ikke steer. Ja, hvorledes
vil man prætendere, at een og samme Virkning stal o fte eller hver Dag
stee, saa lcenge man endnu ikke har begrebet/ eller er i Stand til at op
lyse, hvorledes den steer/ og ingen Forklaring er endnu deraf giort?
Hendes det dog ikke med mange Experimenter, af Dennem som man
veed heel god Besteed om, og har nogle gang feet at lykkes/ at de endnrr
langt flere gange ere mislykkede, og have ikke vildet treffe ind? SaaleDes har Boyle strevkt en egen Traéiat de Experimentis, quœ non Juccedunt.
Hand fortæller derudi en Deel Exempler/ sôm ere værdt at merke/ mm
uførnån her at anføre, helst Mandens Skrifter ere saa bekiendee.

Jet
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I et andet Skrift (*) taler hand ogsaa om en Prove, som hand eengang tillige med siere sine gode Venner havde giort ; men da de en anden
Dag vilde forsoge det igien, flog det mange gange feil, saa at de ncrsten
havde givet sig tabte, indtil at Machinai tog paa eengang til at blive
foyelig, og giorde deres Attraae fyldest. Skeer nu saadant med det
som man selv haver i Haanden, som man tiender alle ReiTorts til/ og veed
Maaden at regere dem paa, og at bringe dem i Virkning ; Hvorledes
kand man da tcenke anderledes om det, som Naturen allcene selv forarbeider, og naar vi hverken forstaae os paa ved hvad Middel det ffeer, tl>
ler hvormange stags Ting og Requà dertil concurrere ? Ja faa lerngetiptatignorete, hvor liden en Ting der bor forhindre og aldeles til
intet gisre saadan Virkning? Den Breslauisse Medicus Dr. Henrich
Vol gnad forttrller (**) om et Phænomeno afViintreee Vand, som
hand havde staaende i en Flasse/ og var frossen til Jis/ hvor det prælemerede de allerssionNeste Figurer afViinRanker ogDrne-Klaser/som
hand og sammesteds har ladet aftegne i et Kobberstykke. Men mon
dette ogsaa ffeer altid med samme flags Vand, naar man prsver det,
fatter det i en Flaffe og lader det fryse til Jis? Ingenlunde. Hand for
sikrer, at hand baade tilforne havde havtafselvsanime flags Vand, der
ogsaa froes til Jis i Glassene, saa og provede hand det siden igien man
ge gange/ ’ men aldrig havde der forhen, eller vilde siden præfentere sig
det ringeste/ uden den samme ene gang. Ligedan er det jo gaaen med
dem/ der have giort Lud afNallle Asse, og fundet i samme Lud/ naar
denvar Jis-srossen/ en Mcrngde Figurer afNcrlle Blade: men imod
eengang dette Experiment er gaaet an, er det vel tyve ja tredive gange
forgicrves provet.

Saa meget skulde jeg dog imidlertid troe, og holde for rimeligt, at
saafremt Phyfici vilde finde der Umagen vcrrdt, og ikke ansee det for
Borne Verk, at give undertiden Agt paa Figurerne i frosne Vinduer,
paa de Stceder/ hvor Situationen, Pladsens Rumhed/ samt Vinden
og et stille Veyrligt samtligen concurreredt/ maatte vel denne vores
Öbfervation vorde med flere Exempler bestyrket/ snart i hver en Vinter;
og omsider formodentligen bringe Naturkyndige paa nogle nye Tanker,
Qq 3
til

(*) Nov. Exp eri'm, Phyfieo Mechanic. Experim, XXX VIL
(**) Ephenm\Acad, Nat. Cur. Dec. I. An¡IV. Obfi 172,
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til at kiende Luftens Natur og Partikler noget noyere. De vilde da ikke
meere holde det faa tvivlagtigt, faa ftlfomt og uværtt at bemoye sig om,
fom dem nu fynes. Mange Ting ere faaledes bleven nu om Dage gemeene, fom man tilforne loe og giorde Vidunder af, naar de fortaldes.
Mange Ting bleve anfeete fom Jertegne og Mirakler, og fom Forbudde for Ulykker og store Revolutioner/ fom man nu holder for intet min
dre. Der var en Tiid/ at de Ringe omkring Solen og dobbelte Sole
bleve holdne for gandste rare ; man finder dem opstrevne og malede i
tydste Kroniker, fom noget forstrækkeligt. Nu forandrer sig ingen,
om der siges, at man feer dem et par fnefe gange om Aaret. Mr. Mußfchenbroek Reiver, at hand i Aaret 1735. har til Utrecht feet fra den i.
Januarii til den i. Junii faadanm Soele Ringe vel tyve gange, og at
Mr. van Aken til Rotterdam har udi eet Aar observeret iem 60. gange.
Hvad vilde man vel ikkun for en halvfneesAar siden havde domt om den,
der var kommen frem, og havde fortalt Folk, (foruden at fore Beviis
paa Banen, og strive en Bog derom, fom Mr. Trembley,) at der
vare visse levende Dyr til, fom man kunde multiplicere, faaledcs at
naar man star dem i mange fmaae Stykker, kunde man paa flig Maade
udafeet eneste giore 20. eller 30. ligefaa fuldkomne og levende, med Ho
ved, Hale, Fodder og Horne, fom det forste var? Vilde man ey sagt,
atdetvarenGiæk, der vilde binde Born noget paa SErmet? Hvem er
nu iblant os, fom ikke veed at tale om den forunderlige Reprodu&ionsKraft, fom Naturen vifer i Kræbsene, med at ftemstyde og give nye
Vext til de Lemmer, fom de eengang har mistet? Hvor gammel denne
Observation er hos os, stal jeg ey kunde sige ; mm veed, at jeg var end
nu heel ung, da jeg horde derom fortælle. Imidlertid er det vist, at
for 40. Aar siden haver Hartfoecker, i hvor beromtPhyikus hand var,
ikke vidst det ringeste derom, forend Churfyrst Johan Wilhelm afPfaltz
lærde ham det, fomhand felv bekiender (*). Mig salder endnu ind et
andet bekiendt, men langt fra ikke faa vigtigt Erempel: De fleeste nu
om Dage, naar man taler om at raabe Glas i Stykker, traélere det for
noget almindeligt, og fom enhver middelmaadig Phyficus kand forklare
Aarfagen til. Men, kiære, naar nogen havde fortalt det famme for
end

(*) Efter den Tiid haver andre novere randsaget dette Naturens Undervcrk, og Mr. de Reaumur
ffrevet os en fortrcffelig Diflertat ou om dr Reproduktioner, fom ffee i Krebs, Hummere og
Krabber. See Alem. de l'Acød. des Sc. de ijiz.fag. 29S--Î2L. cd. de Holl.
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end det Aar i66o. hvo var da, som vilde have troet det? Naar end«
ogsaa en lang Tiid efter bemeldte Aar, da baade Morhofs og andres
Tractater derom vare udkomne i Verden, og Manden, som havde raabt
mange hundrede Glas i Stykker, levede endnu i Holland/ har dog ?.
Athanafius Kircher, hand som lagde ald sinTiid an paa dejlige PhyficatfFe Experimenter, ftaaet i sterste Tvivl om Tingen, blot fordi den
ey havde gaaet an for ham, med allede Prever/ hand og mange flere
havde giort derpaa til Rom. Siden ere dog Preverne faa ofte forsegte
og gelmgede, at det for ingen felsom Ting passerer meere.

Saaledes haver man og her ikke forsemmet, udi den Vinter efter
Nyt-Aar 1745. paa visse Står at give Agt paa vores omtalte Phænomeno i frosne Vinduer, for at see, om man derafkunde og samle nogle
flere Prever. Dec samme haver da ogsaa et par gange gelinget, og,
omendssient langt fra ikke alle Tider, naar endogsaa Vind og Veyrlig
har siuntes beqvem dertil, og Luften stille, dog, som jeg sagde, een og
anden Tiid flaget ind efter Ynffe. Dîan har sect de Ting, som vare i
cnDiftance afZO. eller flere, ja engang over 60. Skrit derfra, livagti
ge» aftegnede, ey alleene Trceer i Haven, som man kunde kiende fra andre afderes siåles Top og Skabning,.men eengang ogsaa et Menniffe
med en Byrde paa Ryggen; hvilket var en gammel GaardsKarl, der
om Morgenen rilig bar Brcrnde igienncm Gaarden til Værelserne. Og
iblant dem, som dertil have vceret Vidner, have endogsaa nogle vcrret,
der tilforne have havt vel saa stor Tvivl om Tingen, og holdet den lige
saa iufpeå, som nogen afde foromtalte udenlandske Natur kyndige.
Men paa det der ey stal siges med noget Skicel, det vi akleene her i
Danmark ere siunffe, og kunde see hvad ingen andensteds seer, eller al
leene saa eenfoldige, at vilde give Agt paa eet af Udenlandske foragtet
og affornemme Phyficis negligeret Naturens Spille Verk, vil man til
sidst ogsaa ansere et fremmed Exempel af selvsamme Beffaffenhed; Et
Erempel, siger jeg, afden fuldkommenste Liighed med vores, fom er
paa agtet, seet og bemcrrketi Italien, attefteret af kcerde Medicis og
Phyficis, og for Lyset ftembragt i den Venetianske lcrrde Journal, kaldet
Giornale dé* Letterati in Italia. Derudi fortcelles (*), hvorledes en MedíCU6
(*)

tçft i det Aar 1716.
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cus (Venedig, navnlig Hieronymus Oddoni havde nogle Potter nr ed
Vexter og Urterstaaenvest et Jord Kammer, hvor hand lod giore Var
me, for at bevare dem mod den strcrnge Frost. Udi samme Stue var
eet Glas-Vindue bart og met» mangeRuder, men tvende andreVinduer
afdet flags, fom kaldes Laftre, med Ficeler eller Skaader for. Det
sieede da Ao. 1716. den iZ. Januarii, da der var indfalden en meget
siarp Frost, ikkun 2. eller 3. Grader paa Thermometro mindre, end
deni Aaret i7O9. at Vinduerne i famme Stue bleve Jis frosne; og
da bemærkede man paa det ene Glas Vindue og dets Ruder de rigtigste
og allernetteste Aftegninger udafde Vexter som stode i Porterne langst
fra Vinduet, men ikke afPomerantz Trceerne, som i sierre Antal stode
Vinduet ncrrmere. Det var med storste Forundring at see, hvor stint,
hvor kunstige«, ja med den fuldkommenste Liighed Naturen havde afpenflet i Zsen disse adsiillige flags Blomster, hvert for sig paa sin scerde«
les Rude. Manden kaldede ind til sig en god Deel sine gode Venner,
iblant hvilke vwe Medici, Botanifttr, Apothekere, Malere, samt leer«
de og fornemme Mcend afStaden, faa og en beromt Profeffor Phiiofophiæ ; hvilke alle havde nok at forundre sig over, ide tvendeDage,Isen
blev siddende paa Vinduet; indtil at Kulden den 20. Zanuarii form ind«
siedes i Luften, og Figurerne paa Vinduet forsvandte ved Teen. Den
heele Relation derom vil jeg hermed paa dette Sted indfore, (helsi da
Giornaie de' Letterati ikke er almindelig her til Lands/) og for dennem,
som ikke forstaae Italicensi, tilfoye Oversættelsen deraf paa Dansi :
Defcrizione d' uñó (Irano Fenómeno veduto nel meße di Gennajo di queft’
anno 17iff. nella Cafa del Sig. Girolamo Oddoni, Medico celebre in Ve
nezia, fatta dal Sig, LOTALIO GIVSEPPE LOTTI, Doctore di Me
dicina.

L’ottimo gufto oggidi in ogni forta di fcienza introdotto ha rendu
es a tal fegno gloriofo il noftro feculo, che non ha di che invidiare la
lode deglioltrepaílati» L’avanzamento, che le Mattem afiche, la No
tomia, la Fiûca, e la naturale ftoria hanno fatto, fie come un fommo
applaufo ha impartito a tanti felici ingegni, cofî ha arrichito il mondo
di fublimi cognizioni, e d’infallibili verità. Tante maifime Habilite,
tanti inganni feoperti rendons gli uomini favi, auveduti in quello,
*
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che difcorrono, ed in quello che credono, dimodo che prima di ftabilire una qualche fperienza per vera, con prudente au vedimento fifí,
fi rifa, e ñ oíTerva con tale attenzione il tutto, che il dubitarne appreffo iarebbe un’ evidente pazzia. Accadono tuttavolta alia giornata tali
effetti nella natura, che eíTendo fommamente ftrani, non furono mai
per l’avanti oíTervati. Vno di quefti al certo, per mió credere, ö
quello íucceduto nel mele di Gennajo di queft’ anno 1716. nella caía
del Sig. Girolamo Oddoni, rínomatiffimo Medico in quefia noftra
cittá di Venezia.

Cuftodifceil predetto Signore, non taftto per abbellimento del
fu o giardino, quanto per trattenimento del fuo virtuoío genio molti
vafi d’agrumi, e di rare piante medicinali, equeftenell’ invernó, per
difenderle, in una terrena lianza conferva, facendo con moderat»
fuoco addolcire lefiremo rigore del freddo. E queftÿ inverfo Maeflro fituata con tre fenellre, due pofte a Maeftro, ediína inverfo fei«
Iocco con la porta inverfo greco : le due prime chiufe con que* vetri,
che in Venezia appellanfi Laflre, e con le fue tavole; la terza co’ foil
vetri : come vedeíi diligentemente difegnata da Ila penna del famofo
Sig. Lúea Carie varis, celebre Pittore, da non pochi in quefta cittá, ed
anche fuoriben conofciuto. Nel pafíato mefe adunque di Gennajo a
i 18.19.20. ne’ quali il freddo fi fe (entire acutiffimo, avendo agghiaeciata quafi tutta la noftra Laguna, e che folo due o tre gradi fu minore
di quello dell’anno 1709. come fu notato dall’efatte oíTervazioni de*
termometri, curiofo e bizarro fpettaculo fi fe vedere nelf antidetta
fianza. Sopra i vetri della fineftra, che riguarda fcilocco, fi videro
agghiacciate, econfoprafinodifegno delineate le immagini di parecchie piante, e quelle furono riconofciute affarto fomiglianti (roltane
la grandeza) aquelle che nella fianza fi confervavano. Fu parimente allai riguardevole, che ogni immagine era andata collocarfi fopra il
fuovetroparticolare fenza confonderfi, in modo che, ove era ü difegno di una, non vi fi fcorgeua inpronto d’un altra, affatto voto re»
fiando il rimanente. Nelle due fineftre, che pofte inverfo maeftro
erano chiufe oltre la vetriata ancor con le tavole, unconfufo difegno
fenza difeernimento alcuno vedevafi. Notabile fu in o'tie, che le
piante degli agrumi, ed in maggior numero, non produífero una tale
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bizarra copia di fe ñeñe. II primo fcopritore di queña prodigiofa cofa
fu il cameriere di caía, in portando nella fianza il confueto fuoco, che
attonito per la maraviglia chiamô il padrone, ei figliuoli, perche reftaífero certi d una cotí grande ftravaganza. Accorfero efli, e ftupiranoatal veduta, benche per eifere fleuri di tal fatto non bifognaífe
aguzzarelavifta,
Come il vecchio fartorfa nella cruna.

.

Pure per non prendere fbaglio il prudente Sig. Girolamo ítrappó
un ramo dell erba detta da’ Botanici Barba Jovir, e paragonata col bailo
rilievo del ve tro, fu da elfo, e dagli aftanti aftatto fomigliante riconofeiuta. Fece in appreífo chiamare il Sig. Michel Nuzio, onoratiíEmo
vecchio, e fpeziale alf infegnode i dneAngioli, intendentiílimo della
Botanica, il quale in vedendo le foie immagini agghiacciate fopra i
vetri diffe : quefto e il ritratto della Barba di Giove? quel Io del Ranne afilo,
quello del Solano finoß? e cofi delle altre- Sparfafi fratranto la cofa
pel vicinato, concorfero a certificaffi di tal prodigio non pocht IN.
N. H-H. fratelli Zanobrio, ed abri di loro cafa, cioê il fopralodato
Sig. Luca Carlevaris, che col Lo fâpere confïderd il diiicato- difegno
fatto dalla gran pittrice natura, il Sig- Angiolo Carrara, nomo d’incorrotta fede, e difcclta letteratura, il Sig. D. Angiolo Mafori, che
moflo dalla curiofîtà, e dall’amore, che porta alio iludió della Botani
ca, quattro volte con lume alla mano fece il confronto delle piante,
che fono ne’vafi con le immagini, che ne’ vetri ammiravanfi. II Sig.
Giufeppe Cori, giovane ornato di pronto fpirito, e di dotre cognizioni, mío cariflimoamieo, vide, e ammiro con fuo placere un opera
tanto tirana della natura - Io pure non fui degli ultimi a confidcrare con
diligenza il tutto, e forprefo dal rifíettere al gentile lavoro, e dafl'igno*
ranza di non intenderne la vera cagione,
Vera, e a gli' o cchi miet negando fede?
Pien di nuovo- fiupor cbieder volea?
Corne fini far chi non intende, e vede.

IIgiorno fèquenteil Sig,Girolamo invito il Padre Achilli, Che»
rico
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rico Regolare Som afeo, Profefibre di Filofofia nella fuá chiariffima
Religione, col quale veduto e confiderato un fatto coíÍ raro, fi fece
fopra do qualche ragionamento, per venire in chiaro delle fuefifichee
naturali cagioni. Avea gia determinato d’invitare il venturo gioma
altri Signori e letterati, perché atutti folfe palefe il fucceflb ; ma il terzo giorno avendo quaícne poco ceduto il eftremo freddo, íl liquefe
cero confuo diípiacere le immagini. Queftae la diftinta, edefatta deferizione d’uno de’pid prodigiofi effetti, che oífervati fi fieno. Che
che ne fia dello fquitino, che far fi po trebbe con fenfata filofofia delle
fue cagioni, non e'qui mió inftitutô ilcio fare, eífendoquefto, per mio
parere, uno de’ piü difficili fenomini da intenderfi, di que tanti, che
noli’ ordine delle naturali cofe fucccdono. Ame bafta favere elpofto
11 fatto certiffimo ed’evidenre per dar luogo a tanti chiariflimi ingegni
di ragionarne a lor voglia» Potranno ben’eíli con facutezza de’ loro
intelkrti, e con la profonditâ delle loro fifico-meccaniche ípeculazioni inquirere, e mifurare le forze della natura diquefto mirabil lavoro
operatrice. OiTervanfi, non v’ha dubbio, alle volte maravigliofi ef
fetti, de* quali, non fapendofene chiaramente la reali cagione, pud
ancora della loro verita dubitarfi, come nord il divino Dante, a Horche
ferifie:
Veramente più volte appajon cofi,
Chedanno a dubitarfaifa matera,
Per le vere cagien} che fon nafiofe,

Ciononoftantein queftonoftro felice fecolo, nel quale tanti eccellenti filofofi, e tanti rinomati amatori delle naturali cofe fono giunti
tant’ oltre, mi giova credere, che ad eíli non riufcira né fatieoío, ne
difpiacevole in quefto propofito per alcun poco impiegarfi. Sudarono pure, e tnttavia fudano con gran placeré que’ valentuomini, i quali
rinrracciando le origini delle pid vili creature, a veruna fatica non
perdonarono, ne perdonano peracquiftare quelle notizie, chefurono
per tanti fecoli fepolte ; del che ad efíi il mondo letterato ne ha tanto
buon grado. Se dibifognevolicognizioni,e dibaftevole ingegnoio fofli
fornito per imprendere queft’ impegno, farei forfe fino ad ora entrato
in arringo, edavrei tentara l’imprefa ; ma riflettendo al mió debole
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intendimcnto, giudico cofa miglioreii tacere, lafciando a tanti famofi
letterati il campo per ben fondatamente ragionarne» e perciô a me
con tutta verita folamente fi potra dire :
Facefii, come qttei, che va di none,
Che porta il lume dietro, e fe non ¿¿ova,
■Ma> dopo fe, fa le perfine dotte.

Dette lyder saaledes i vort Sprog oversatt:

lotharii fofephi Lotti Beftrivelse
et nstrdvanligt Phenomena, seek
r Jannarir Manned t Anret 1716. ndr Hieronymi oddeni,
berømte Media rü Venedig, hans Huns.

Den meget gode Smag, som nu om Dage er indfort i alle flags
Videnskaber haver giort dette vort Seculum sag cerefuldt, at man ingen
Aarsage haver til ar misunde de forrige Tider deres Roes. Den Frem»
gang, somMathematiquen, Anatomien, PhyficaijgHiftoriaNaturalis have giort, faasomden har tilveyebragt saa mange herlige ingeniis
Len stsrste Bifald, saa har den ogsaa beriget Verden med hoye Kundffaberogmedde rigtigste Sandheder. Saa mange Regler, som ere
fastsatte, saa mange Bedragerier, derere opdagede, giere kloge Folk
Lcsforsigtigere ti! hvad de skulle tale om, og til hvad de skulle troe ; saa
ledes at, forend de fastsiette noget Experiment, og give det ud for noget
vist, foretage de det med en velbetcenkt Forsigtighed, ja igientage det
paa nye, og paa-agte alting med saadan Grandffning, ak Let siden efter
maae holdes for enaabenbare Daarlighed, at ville bcrre Tvivl derom,
Imidlertid forekommer dog hver Dag saadanne Virkninger i Naturen,
fom fordi de ere strrdeles meget usiedvanlige, er ingen Tud bleven paa
agtet tikforne. Em afflige Natur-Virkninger er visseligen, efter mit
Tykke, den, som hendedesig iZanuario ikette Aar 1716. iHr.ñieronymi Oddoni, beromte Medici her i Staden Venedig, hans Huus.

Denne Mand bevarede i sit Huns,, ey saa meget til sin Have at
pryde, wm sit curien!? Sind at fornoyé, mange Kar oq Porter med
Pomerantz og flrge smaae Trceer, samt rare Medicmffe Vexter, og for
Kt beffierme dem imod Frost om Vinteren havde dem stagende i enIord?
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Stue, hvor der blev giort maadelig Zld/ til nogenlunde at holde dem
varme/ naar Kulden var streng. Stuen er med tre Vinduer paa,
tvende imod Nord-Vest, og eet imod Syd-Ost, og Dorren imod NordOst. De to forste Vinduer ere med det flags Glas, fom man kalder i
Venedig
og med deres Skaader ; der tredie er alleene med Glas ;
saaledes sorn det her kand sees meget vel afffildret afden vidtberomke Hr.
Lucas Carlevaris, en navnkundig, og afmange bññde her i Staden
og uden for velbekiendt Malere. Nu ffeede det i forgangen Januario,
den 18.19. og 20. Dag i Maaneden, i hvilke Dage Kulden lod sig for
nemme paa det ffarpeste, saa at moren vores heele Canal lagde sig med
Jis, og Frosten var kun 2. eller 3. Grader, efter Thermomètres rigtige
Anviismng, mindre end i Aaret 1709* at der lod sig see et curieus og
heel besynderligt Syn i forbemeldte Stue. Paa det Glas-Vindue,
som vender ud mod Syd-Ost, bleve stete udi Isen Lignelser af samme
flags Planter, som stode der i Stuen, overmaade flint og net aftegnede,
og iden fuldkommcnste Lighed, (Sterrelsen dog undtagen.) Merkeligt var det ogsaa, at hvert Blomsters Billede var kommen paa sin egen
Vindues Rude at staae, foruden at confundere, saa at hvor den ene
stod aftegnet, var intet at see afden anden, men fuldkommen Rum til .
hver ovrige overladt paa andre Ruder. Paa de andre to Vinduer imod
Nord Vest, som var med Glasverk og Skaader, var alleene at see e»
confus Tegning, som der ey kunde giores noget af. Derforuden var
merkeligt, at de smaae Pomerantz-og Citron Vexter, endffiontdevare
Vinduerne meget ncrrmere, og i storre Antal, dog ey havde ladet sig
paa saa forunderlig Vris tilkiendegive. Den forste, som aabenbarede
dette Mirakel, var Karlen i Huset, da hand efter Scedvane ffulde giere
Ild i Stuen ; Hand faldt da i Forundring derover, og kaldede sin Herre
og hans Senner ind at see det, for at forsikres om saa rar og uscedvanlig
en Ting. De lobe strap did, og med storste Forundring beskuede samme
Syn; Og tilat flnde det klart og kiendeligt, og domme om hvad det
var, behovedes her ikke at gnie Oynerre, og plire dertil, som Poeten
siger om en gammel Skmder, naar hand leder efter Naale Oyet.
Dog for at ikke have taget i nogen Maade feil, varden gode Hr. Hiero
nymus saa forsigtig, at hand plukkede en Green af den Urt, som afBoraniñerne kaldes Barba Jovis, holdte den til og examinerdie den med
Billedet pññVindues Ruden, da bññde hand selv og de andre hosstaaen-
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de kiendte at det var en fuldkommen Lignelse af samme Urt. Derpaa
lod hand kalde ind til sig Hr.Nichel Nuzio, en cervardig gammelMand,
Apotheker i det afSkiltet saa kaldet tvende Englers Apothek, og sårde
les meget kyndig i Botaniquen ; Hvilken faa snart hand saae Tegninger
ne iZsenpaaVinduerne, sagdehand: Denne er Figuren gfBarda70vis, denne er af Rhamno afilo, denne af Solano fpinofo, Hg saaledes om
en hver afde andre. Rygtet blev derom udspreder i Raboelauget, og
der samlede sig ikke faae Meunister derhen at see dette forunderlige Syn.
IN* N. H. H. Brodre afden Slegt Manobrio, og sieere afderes Huns,
faa og den forhen velbemeldte Hr. Lucas Carievaris, som med lin Klog
stab og Kyndighed betragtede denne nette og fine Tegning af Råens
Malere-Kunst. Hr. Angelus Carrara, en Mand afuforfalstet LErlighed og afen udvalt Lårdom; Hr. Angelus Mafoti, font bevaget af en
scrrdelks C uriofitet, og afden Inclination hand har til det Botaniste Stu
dium, examinerez fire gange med Lys i Haanden de i Potterne staaeude Planter med Tegningerne, som saaes paa Glas Ruderne. Hr. JofephCori, en meget spirituel, lcrrd og i Videnstaber erfaren ung Per
son, og min sier gode Ven, saae og bestuede med Forundring og Fornoyelse denne Naturens rare Virkning. Jeg selv var og ikke den sidste/
til at betragte alt dette med Fliid, og havde nok at giore med mine Re
flexionen over Míe smukke Arbeide, og end meere med min Vankun
dighed, fordi jeg ikke kunde forstaae dets rette Aarsage. Za jeg var,
(som Poeten siger,) som den der ikke troede sine egne Øvne, men fuld
afnye Forundring, og vilde sporge, ligesom den pleyer som intet forstaaer, og dog seer. Dagen derefter blev af Hr. Hieronymo indbudden Pater Achilles, Clericus Regularis af Somafco, og Philofophiæ
ProfeiTor i samme Seminario, som hand viiste dette saa rare Syn, og
da blev og noget derover raisonneret, for at komme tilOp'ysmng om
dets phyfifFe og naturlige Amager. Saa havde hand og befluttet, den
efterfolgende Dag at indbyde andre Herrer og larde Folk, paa det Tin
gen kunde vorde desmere for alle og hver kündbar. Men saafom Kul
den havde staget sig og var paa tredie Dagen noget lidt aftagen, toede
Vinduerne, og Tegningerne ginge ud og forsvunde, til hans Fortry
delse. Dette er da en rigtig og nsyagtigBestrivelse paa een af dc allerforunderligste Virkninger, som nogensinde kand vare paa agtede. I
hvorledes nu Undersogmngen vit blive, og hvad angaaer det som med
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en sund Fornuft kand vorde ton ft og handlet om dens Aarsager/da er
ey mit Forsat fligt at foretage; allerhelst jeg holder dette for eet af de
allervanfteligste Phænomenis at begribe, udaf de mange, som iblant
naturlrge Ting hendes og forekomme. Mig er det nok, at have fortalt
og tilkiendegivet dette Faétum, med en fuldkommen og aabenbare Vis
hed, for at give saa mange ypperlige Hoveder Leylighed ttiatraifonnere derover, efter eget Behag. De kunde nu selv med deres Forstands
Skarpstndighed og med deres dybe Indsigt i Phyfi|Te og Mechanise
Ting give sig i Fard med at randsage, og maale denne Naturens Kraft
i at ftembringe dette forunderlige Arbeide. Jeg ftulde og ikke tvivle
paa, at jo tillige og med det famme kunde vorde observeret Aarftgerne
til andre forunderlige Virkninger, som man ikke saa klarligen haver vidst
tilforne hvorafde komme, og man derfore haver tvivlet om deresSandhed og Rigtighed, som den store Poet vanees siger, naar hand saa skri
ver: Sandeligen, mange gange feer man de Ting, der giver
Materie til ar tvivle om sia, men uretteligen, alleene fordr de
res rette Aarsager ere forborgne. Des uagtet, udi dette vores
lykkelige Secuto, hvor ud i saa mange fortreffelige Phiiofophi, og des
foruden faa mange beromte Elftere afNatur-Kundftaben haves samle
de, ftulde jeg gierne troe, at dem ikke ftulde falde enten befvarligt eller
kiedfonnneligt, at bemoye sig noget lidet med denne Sag. De brave
Mcend have jo faa ivrigen arbeidet, ja de arbeide virkeligm endnu nred
stor Fornoyelse, paa at udfinde Oprindelser til de allerringeste og flette
ste Creature, og have ingen Moye efterladt eller endnu forsomme, for
at fvrhverve Kundftab om de Ting, der har varet ftiulte og begravede
i faa rnange Seculis ; hvorfore og den larde Verden vider dein faa meget
storre Taksigelse. Hvis jeg fandt mig begavet med de dertil ndfodrende
Vrdenftaber, og med tikstrakkeligtin§eMo titrt faadant Foretagende,
ftulde jeg og gierne varet dertil fardig, og giorc et Forsog derpaa. Men
da jeg har eftertankt min Forstands Svaghed, har jeg holde t for bedre
at tie stille, og at overlade Pladsen tik saa mange beromte Larde, som
kunde raiibnnere herover tilgavns og noksom grundigen, og kand derfore
dette afPoeten siges til mig med all Rette: Du har giort, fom den
der gikom Natten, og bar et Lys bag ved sig, yvormed hand
intet gavnede sig stlv, menoplyste andre, dergrnge efter hanr.
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Hertil gaaer denne Venetianske Ph^ñciFortáing/ og man mer« ’
ker deraf, at, uagtet halls Profession og hans Erfarenhed i Natur Vi
denskaben/ haver hand dog ey fundet forgot/ at hazarded nogen For
klaring herover/ eller give sit Raifonnement tilkiendt/ om denne faa be
synderlige Naturens Virkning. Meget mindre kand nu saadant prærenderes afmig/ hvis ådium det ikke er/ og som i mange Henseende
billigen bor overlade fligt til andre langt urere erfarne, éndelig er og«
saa min Tanke om denne Ting/ at/ saaftemt den ey gandffe stal negliZeres/ som hidindtil/ og til de kloge Natur kyndiges Attention ansees
for ringe og uvcrrdig/ (ffiont jeg/ sandt at sige/ ikke veed hvorfore/)
maae den alligevel have sin Tiid/ og formedelst mange flere Obfervationer bekrceftiges/ inden at dens Aarsager vorder undersogre.

Men hvad tcrnker man ikke/ hvis et saadant Phenomenon, som
det i Venedig/ og de forhen omtalte Her i Landet/ var bleven bekiendtr
de ckldgamle Grcrkers/ Democriti, Empedoclis^ Platonis og Epicuri
Tider/ hvor vilde da det ikke have glrrdet oem ! Ja hvor vilde endogså«
ikkun for et hundrede Aar siden/ Epicuri store Forfægtere Cassendihave
triumpheret/ hvis hand havde faaet at see ikkun i een Time/ hvad fom
Oddoni og hans Selskab havde Tiid nok at betragte i tvende Dage ! Det
vilde viffeligen (at jeg her ffal bruge et gemeen Mands Ordsprog) vcrret Vand paa hans og de gamles/ fom hand holder saa meget af/ deres
Molle. Ikke er jeg den/ der i ringeste Maade vil forsvare deres Mee«
rnng om Synet/ og om hvorledes det gaaer til/ at de Ting/ vi have for
os/ falde os i Oynene. De sige/ at der udgaaer uophorligen og stedse
fra hvert et Corpore eller Objefto solido dets allersineste Atomi i saadan
Mcrngde og i selvsameGestalt ogOrden/ som Corpus er fkabt/til at fore
stille dets Efterlignelft/ ret ligesom det kunde vcrre dets Ham eller Mar
que; og denne/ naar som den ikke udaf Luft eller Vind dissperes/ sirster og imprimerer den sig/ paa Glas/ Vand/ Jis/ poleret Metal/og
andet/ og viser sig stor eller liden/ efter Rummets Beskaffenhed/ hvor
denttefferan. Saaledes heder det hos Lucretium, i hans sierde Bog,
v»34«

rerum fimulacra,
Quæ quafi membrane fummo de corpore earum
Decerpte volitant ultro citroque per auras«.
V. 46.
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V. 46. Dico igitur rerum Effigias, tenuesque figuras
Mittier ab rebus, fummo de corpore earum,
Quæ quafi membrana vel cortex nominitanda eft,
Quod fpeciem & formam iimilem gerit ejus imago,

Quojuscunque cluet de corpore fufa vagari»
V. 6l. Hæc quoniam fiunt, tenuis quoque debet imago

Ab rebus mitti fummo de corpore earum»
V. 96. Poftremo, infpeculis, inaqua, fplendoreque in omni

Quæçunque apparent nobis fimulacra, neceife eft,
Quandoquidem fimili fpecie funt prædita rerum,
EiTe in imaginibus miffis confiftere eorum»
V. 158« Perpetuo fluere ut nofcas è corpore fummo
Texturas rerum tenu eis, tenueisque figuras (*)♦
At

(*) Videre og mere herom kattd lceses i Lambini og Thomx Creech notis in Lucretium ; og fornem' mellgtN i GaíTendi Animadv erin lib, X. Laertii de Pbyfiolog» Epicuri pag. 2,40. feqtj*
Men foruden de Vidnesbyrd, som hand og andre årer af Anti^àten, saasom en Plato»
Cicero, Apulejus, Gellius, Macrobius, findes endogsññ herom Meldet hos Ariftot. de Ge
nerat. Çÿ Corrupt, lib. /. c. g. Plutarch, de Placitis Philofophor, /. 4» cap. 13.14. Galen,
de ufa Partium lib, 10. Clem. Alexandrin. Strom. lib. 5. p. 593. & Protrept. pag. 57 ed,
Potteri, Plotin. Erniead. W. lib. 5. cap, 2.&$. Nemef. de Natura bominis cap. 7. &c. dec.
Mig falder herved rå det som Ariñoteles fsrtEkler om en Mand, der havde et svagt Syn;'
Hannem steede det, at naarhand spadserede i tyk Luft, saae hand sig selv, for ved sig med
Ansigtet imodvendt, saa at Luften var hannem ligesom et Speyl, eller som naar man i Van
det seer sin Gestalt. Saaledes lyder Paflagen : (Aîip
Siú tv¡v TÍjí
oxpsttiç ,à<ôévEiav 'ttoîXaxiç '4 civ eu itwvtoCEwç itoiêi àvà'/.KaTiv. Qtfov tîots
ffvvsßetivs Tivi -tråd-o; ïiçêp,c4 nal ¿n o^v ßXi-trovji. ’Asi yàç si^wXov ¿Sonet
^ovrjelSat ßaSt&vjt cwrS, è% èvavjia; ßXsitov -trpoç avróv. tst» Ss
eira%e Si à to tv¡v ógiv àvaxKc-Sat irpoç ccvróv. era) yàç àâevv¡;
Xe-ttjvi -náp/trav tnt0 tï)ç à^wçiaç, <x>çe ‘¿voitfav èyivejo 4) irXwiov
nàf ¿n v$woi]o àitwdetv, wç 9 -jtóppw naj irvxvôç. Meteorolog, hfr, z. 0,4,
Ss
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At GaiTendi, der var een saa beremt Philofophus i ncrstforrige Seculo, har vceret indtagen af samme Meening/ som i disse Lucretii Vers
betydes, er ncesten ingen Tvivl om. Saadant kiendes ey alleene af
hans Lommemarier over Laertii tiende Bog/ men endogsaa af hans
Syntagmate Philofophiæ Epicuri (*), hvotudk hand ret gior stg Umage
for at pynte den ud, og at svare til hvad som pleyer derimod at indven
des. Jeg lader til andre at randsage/ hvorvidt hans Besvaringer ftaae
Prsve, og om de ere kraftige nok til at igiendrive den Spot/ man ban
de fordum hargiort/ og endnu gier afdenne saa store og seldsomme, som
erldgamle Forklaring om Synet (**). Meneste jeg vilde ynffet Gaffendo

(*) Her, «didet Capitel om vifu, som er det ellevte t den tredie Seétion, ffriver hand saakedes :
Dicimus itaqve, nihil repugnare, qvo minus fiant e corporibus extimis effluxiones
qvxdam avolantium continenter Atomonim, in qvibusidempofitus, idemqve ordo,
qvi fuerit in iolidis fuperficiebusve ipforum fervetur, ut tales proinde effluxiones fint
qvafi formx, five effigies, & imagines corporum, a qvibus dimanant, & delineatione
iis confirmiez fuperent longe fua tenuitate qvicqvid eft rerum confpkabiHum, Tales
certe funt fornix, five effigies, & imagines, qvas nobis eft moris, ut Idola, feu fimulacra appellitemus,
Non repugnare porro aliqva ejufcemodi fimulaera deripi, atqve avolare ab extimis corporibus, ex eo infimiatur, qvod cum ieniperab
intimis corporibus aliqvideffluat, odor, calor, frigus, âc. proclivius fit longe, efflue
re deripive ab extimis; qvia cum Atomi tam illeic, qvamheic in perpetuo nifu, fefe
extricandi & abeundi, fint, illeic tamen qvafî obduélis obfietaliqvid hele vero, tanqvam in prima fronte locatis, nihil fit qvod obftet. Ut praeteream, fieri qvoqve
¿eine pofie? cur avolantes ex fuperficie, eundem ordinem fitumve inter fe, qvem

in ipiamet fuperficie obtinuerint, fervent ; non fervent, qvx interne prodeunt,
qvod non poffint non varie ob duéhis varios conturbari » » - - Mirum videri
interim poteft, qvod, qvafi nihil delibetur, corpus nihil® deminutum appareat. Sed
facit nempe tenuitas, qvam incomparabilem jam fuperius dixi, qvxqve intelligi nifi
ex Atomorum perfpeéla tenuitate non poteft. Le, Le. Le.
üdkdmZkakàske Samling/ kaldet Raccoha d’ Opitfcoli fdentifid e filologid, haves î
ben ). Torno en Afhandling om Gxnet, og om og PÑ- hvad Mññde &yfet er dertil
foment ; Dens Autor er denlmdeog heromte Medicus i Ferrara, D. Joieph Lanzonî»
Man M er hannem derndi at fornsye sig med et flags Raillerie, over ben omtalte Democriti
Og Rpicuri Forklaring, pag. 542.03 54). faaledes t Democrito, Empedocle, Leucippo
ed Epicuro dicono che certi corpíccíuoli e idoletti fi fpiccanodalle cofe vifibili, efe
»e vanno all’ occhio ; ma come non vengono meno ima volta gli oggetti da tanto e
il
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fenLo den Fornoyelse, at have vidst noget af saadanne Exempler, som
vi nu i denne Time har handlet om. Sartnok, at fast intet afdeslige
antreffes iNaturkyndigers Skrifter: Ellermaassee er jeg ikke noksom
deri beloben ? Imidlertid har jeg dog fundet derom maldet hos en Hollandff Phyficum, men visseligen ikke afdet beste eller storste flags: Hand
heder Benjamin Broechuyfen (*), og har, foruden andre Skrifter,
udgivet eet med denne Titel, Rationes Yhilofiphico-Medic£ tbeoretico-praflicæ,
hvorudi hand aldeeles ikke better stg veltilfreds med Cartefio. Hannem
Harog behagetat üamere, (noget nar efter Platonis og Epicuri Maade,) nogle smaae og tynde Srraaler, derudgaaer af alle Corporibus,
og bringer et hvert Corporis Skikkelse og Figur med sig, hvilke Figurer
svaver saa hen i Luften, og faster sig undertiden paa andre Ting. Og
herved anforer hand til Exempel de Billeder og Tegrn'nger, som om
Vinteren bemartts paa frosne Vindues-Glas, saavelsom og de, der
sies med Forundring paa Agater og de saa kaldede Florentinae Steene.
Mm som den gode Mands Forklaring falder mig noget for obfcur, og
hand manger derudi jeg veed ikke hvad for en Spiritum vjtalem, entm
maaffee en Påtoniff, Paraceliift, eller af ham selv paafunden, saa dri
ster
$1 continuo fmenibramcntoî Laonde grande è il mønte Olimpo, arrivando con 1' augufta e ferena fronte a toccare qvafîJe (telle; ma in tanti mila anni , e in tanti milio«
ni di volte, ch’ egli è ftato <oggetto degli occhi, oggimai farebbe 11 pigmeo de’ monti,
anzi venuto meno. In oltre come effer punte, che non auvcnga una volta in tanta
qvantità d’ idoli e di corpicciuoli, che per tutte parti volano agli occhi de' veggenti,
non fi faccia una confufione grandifllma 3 ficchè ali3 occhio d’ uno vada 1’ idoletto e il
corpicciuolo deflinato ad un altro, in guiía che, mentre il vago fi crede ricevere
P immagine della fua Donna, e la Donna«qvelladel fuo fedele, ali’ uno veniffe veduta
gatta od una bertuccia, cali’ altra un afino od un buel E poi fe in qvel mentre«
che gi’ idoli fono in viaggio, un impetuofo vento fi levasse, idoli addio: cosí n’mi«
drebbero tapini per il mondo, e noi rimaneflimo fenza vedere. Lafciamo dunqve

Le. Sandt at sige, man stal herudaf ikke kunde siutte, atLanzoni haverno,
gen Tiid begrebet Philofophíam corpufcuiarem tilgavns/ Filer tofi Gafferai Skrifter med
Llgtsomhed.
qvefii fogni

C) Denne varenDoñor Medicin« udi Utrecht, vghavde, som hand striver sig, vmet KongeniEngelland Caroli H. Medicus.
Ss
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ster jeg mig ikke tü at bringe hans hele Paragraphum an t vort Sprog,
men vil afffrive den hernedenunderpqaLatin (**), og overlade dentil
andres Paadomme.
Vel haver man udi ncerveerende vort Secuio ikke varret uflittig, i
at randsage Isens Natur, forftaae dens Aarsage, dens ind-og ud«
vortes Beffaffenhed, og adskillige dens Phænomena. Mr. Mairan
har alt for 30. Aar siden ffrevet en egen Bog derom, som har fun
den Approbation. Hartfoecker har, udi en Samling af flere sine
Phyfi^e Traélatev, behandlet samme Materie. ,3 Robert Hookes

Pbilofopbica¡-Experiments, som Derham har udgivet til London 1726.
findes adsiilltgt dertil horende. Mr. Bazin, een af disse Tiders lcrrde
Phyficis, haver, ved sine Obfervations fur les Plantes & leur Analogie avec
les infettes, der ere trykte til Strasborg 1741., tilfoyet iblaut andrem
Remarque om Isens Bessaffenhed. I Journal des Savans af Anno
1723. findes nogle Cenjettures fur la Cdufe de la Glace, hvortil kN Medi
cus, ved Navn Noquez, er AuÄor. Ey at tale om, hvad som her

og der forekommer i Mémoires de ! Academie des Sciences, af Mr. Gauteron, Mr. de Reaumur og andre; item, (at jeg stal gaae lidt videre
til«

(#*) Ordene M bUe, ftg.jfo* feib

omn&us corporibus egrediuntur radii tenuiores, qui

figuras rerum fecum vehunt, five potius extrinfecus aliis cum vehiculis aëris, fimilibus*
qve illas componunt, & intra aétivitatis fuæ fphæram obtinent ; qvasqve in loco tene-

brefo ipfas mediante vitro convexo pellucido demonftrant, & docent nos qvousqvc
fubjeéhun plane in aliud converfum non fuerit ; fpiritumqve vitalem easdem fundió
les, ut antea qvantum poifibile, perficere. Sic paifiin hyemali tempore variis piéhiris
imaginibusqve vitra feneftrarum congelata eiífe cernimus'; L praeterea mirum in mo
dum Achatis lapillos varias imagines rerumqve fimulacra repræfentare comperimus :

unde fpiritus adiviitatem aliis corporibus dimiflàm ibidem dominium qvoddam exer.

tuifie luculenter probamus.

Sed qvia organis illa corpufcula carent reqvifitis, ideo*

qve fenfiles operationes perficere neqveunt, fed potius obumbrationes qvasdam dare

fpiritus ille fetegit.

visse Tings Aftegning paa M-fwsne Vinduer. Z25
tííbílQC/) i Petri Borelli Obfervationibus, l Aflis Acad. Nat. Curiofirum,

i det Engelle Societets Transafiions, og deslige flere Samlinger.

Saa

er og bekiendt den Mid og Vindffibelighed, som de Florentin^ Philofophi have anvendet paa mangfoldige Experimenter med Isen at

giere; Item, de fortreffelige Anmerkninger, hvormed samme Ex
perimenta ere forbedrede ved Peter van MufTchenbroeck (*).

Men

hvorfore ingen af dennem alle har havt nogen Attention til det her
Mit omtalte Phænomenon, lader jeg vcrre urandsaget.

At forundre

mig derover, gier jeg ikke; thi saadant er ikke usirdvanligt i NaturKundskabens Studio, der haver sine Epoques, fíne Moder, og de der

til bestemte Tider, ligesom meget andet i Verden.

Visse Ting ere i

langsommelig Tud holdne for smaae Sager og Bagateller, fom man
ey vidste hvad man ffulde gisre af, til nogen Nytte i Phiiofophien;

forend det langt om lcenge er falden een eller anden Phyfico ind at

Omsider, naar den rette Tiid er

give sig i Fcerd dermed for Alvore.

kommen, at et saadant for ringe anseet Phænomenon ffal bringes i
Moden, ffeer det/ at alle og enhver falde derpaa med lige saa stor Fy-

righed, som de tilforne ginge der forbi med Skiodesloshed.

Er det

ikke saaledes gaaet med Eleåricitæten? Haver man ikke vidst fra ukirnkelige Verdens Tider, at Rav eller Bernsteen, som de gamle Grcrker
kaldte Electrum, havde saadanKrast? Men hvad var det saa meere?

Endelig, nu for 120. Aar siden, kom den lwrde Engel.'cender William
Gilbert frem med et Skrift om Magneten, og derudi meddkktte nogle

Ss 3

(*) 'Effai di Pfyfyw, fra §. 90X, til z. 921.

stags

Z26 n.o. Dm Natmens Kmst-Verk i at forestille :c.
ffionne og cürieníe Obfervationer om den Eieitriffe Kraft i adffilllge
flags Ting. Hand blev roest ; men meere blev endnu ikke heraf. Thi
Rob* Boyle og Kenelme Digby jgientoge ikkun^ hvad deres Landsmand
havde sagt. Og hvad Otto von Guenke lagde dertil / forslog lidet.
Indtil at nu i vore Tider baadeEngelffe, Jralicrner og Franffe have
taget bemeldte Gilberts og Guerikes Experiment^ fore paa nye, combineret dennem/ og derved aabnrtVeyen til ulige flere og de allermcrrkeligste Betragtninger i Naturen. Hermed ere da Phyfici overalt i
Europa bleven paa eengang opvakte, og have faaet ligesom Convuifioner, til at blive alle tilhobe EleLncister. Mr. Fontenelle har derfore
begyndt stn Relation derom saaledes, ndi Hiftoire de I'Acad. des Sciences,
an. 1733.

Un petit Phenomene de Phyfique, qui fe prefente rarement,

& qu’on ne daigne preasquepas obferver, parce qu’il ne paroit con

duire à rien* a commencé depuis un rems à devenir plus conside
rable, grace aux yeux des Savans, qui Font regardé de plus prés %
5c aujourd’hui il eft fi étendu & fi important, qu’on

ne fçait plus oü cela s’arrêtera.
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rilrssññ og
om det Mands-Navn
rüdsîiid er udi sin Betydning et heel almindeligt og
kèendt Ord, og burde vel ogsaa vcrre det t Henseende til sin .
Ovrindelse og Derivation, Men naar vi ville eftersoge hos
de afvore Skribentere/ som derom have talt, stulle vi finde
anderledes. Vi stulle fornemme/ at dette Ord har vcrret ligesom en
fortryllet Skive/ fonmore Philologi, Antiquarii og Jurister alle have
studt ftyl ad/ og ingen har rammet Prikken. Vi stulle see/ hvorledes
enhver har vendet og dreyet det paa sin Maadk/ og at den letteste og eenfoldigste Maade ey har vildet falde dennenr ind. Christen Osterssons
Meening i hans Giojjario juridico Dan. er vel endelig eenfoldig/ naar
hand siger/ atAmldersaamegetsomAar rüg/ rug paaAar: men
det er dog ikke den rette. Thi hvorledes stulde dette g i Enden forvand
les til saa flet uvedkommende og fremmede Bogstaver/ som Ib ere i
Henseende til g? Denne gode Mand/ hvis Bog er nyttig og hvis Fliid
og Fortienester bor med ald Rette roses/ havde ingen Lcrrdom i boglige
Kunster. Men hvad vil jeg sige ? Andre som have havt den tilstrcrkkelig, dem haver den dog ikke vildet nytte eller lykkes/ til dette Ord at op
lyse. Tvertimod/ man seer at jo lcrrdere de har vildet vcrre/ jo metre
har de sorsteget sig/ og deslcrngere ere de henbragte fra Ordets rette
Her-

zrs________H. G. Smdet Ord Arilds-Tîid,
Herkomst. Heriblant kand man vel regne Jens Bicelke, fordum Nor«
ges Riges Canceller, der skriver i stne Terminis Legalibus Norvegicls
saaledcs : "Arrrlds Did, videtur at forstaaes om den Tiid man forsi
"haver vidst at bruge Aer og Ild i Verden ; deter, at bruge Ploug til
"Aggerverk, og Ild til at kaage Mad med: Esterat vilde og barba«
"riske Folk i Begyndelsen gemeenlig brugte raae Spise, samt maaffee
"liden Ild eller Verme, men murligt vare meer haardfore, og mindre
"kuldfficrre, end som nu; somvi seer vilde og afsindige Folk endnu at
"vcrre paa denne Dag." Hans Mening er da, at det er sammensat af
Let gamleOrd Ar, som betydde en Plovg, (hvoraferrie er at nloye, og
det Islandffe Armadnr, en Agerdyrkere, Agricola,) ogaf Ild. En
deel Islcrndere giere sig imidlertid et andet Begreb om Ordet : De fam«
tykke at det kommer afIld, men deres Forklaring cr endnu lcrrdere, end
Iens Bicrlkes. "Ann eller Arn, sige de, er Focus, et Ildsicrd eller
"Altere, og EUdnr er Ild : Og de gamle, naar de indtoge et Stykke
"Land til at beboe og dyrke, da bare de forst Ild omkring paa et lidet Al«
"tere eller en Arne, og dermed indviede det, malangt fom.dercs Grcend«
"ser ffulde naae. Siden blev dette Stykke deres Eyendom og deres Est
"terkommeres. Naar nu nogen i Eftertiden vilde paatale og disputere
"dennem det, beraabte de sig paa Arn ild, nemlig at de og deres For«
"fcrdre havde havt, ryet og brugt det fra Arn ilds eller Ar rlds Tiid."
Saaledes er da at forstaae Gudmundi Andreæ Anmerkning udi Léxico
Islándico, pag.14.1s. ’’Arrelids Tiid, pro fumma antiquitate, à primo
"ovo. Inventores enim regionum, terras à fe habitandas, jure fibi
"vendicaturi, finguli fuam, fuo igne, vel ara, luftrabant, & folcnni"ter confecrabaiit, veluti ex plurimis liquet documentis. Tantum
"enim erat cuique proprium, quantum igne luftrare potuit primus,
"feu fupra quantum ignitabula portaret.” Jeg for Min Dtkl ffulde
gierne ynffe, atIslcendcrne udafdisie plurimis Documentis vilde mcd«
deele os nogle faae, til en Prove, rkke just for at oplyse Oprindelsen til
Let Ord Arild, men til den gamle artige Ceremonie og Skik at stadfce«
ste, som Gudmundus her taler om, og som horer i saa Maade til Juris
prudentiam fymbolicam. Seert nok, at Arngrimus Jonas, der var
en langt anden Mand, end bemeldte Gudmundus, haver dog ikke for
klaret denne Jord Eyernes Possessions Tagning og Gmndse Maal«
tting paa flig Maade, men paa en langt ineere bekiendt og almindeliger,
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som var, at forfolge Grcendse-Skiåne med Zld/ og bemerke sine
Circumferentz-Linier ved at afsvie Greesset rundt omkring Eyendommen. Hvilket selvsamme jeg ffulde troe ogsaa at have voeret Skik hoS
andre Folk, og i de fleeste Lande fra gammel Tud. Amgrimi Ord ere
herom disse. Specif». Island, pag. 60. "Obtinuerat confuetudo in legem
’’abiens, ut agrum fuum, vel habitationis terminos defignaturi, adu"fti graminis quafi fulcnm ducerent, (vel in circuitu, vel ab uno &
"altero latere, ubi res ita poftularet,) qui cujusque poíTeffionem vel
"agrum, ab alieno, limitaret. Unde Onundus, quum fluvius Jókuls"aa eo loci elTet impervius, efletque maturato opus, pharetram igni"tam trans fluvium jaculatus eft, ê regione fui fundi, agrum fic in"cenfum vel adultum fibi vendicans; quem terminum Erico {isfeil.
’'fundum illum fibi defiinaverat, & occupare meditabatur,) non licuit tran
scendere. Atque hac ratione Onundus vallem Jókuls-aar-dal utrin"que fuam reddidit. Illam vero confuetudinem, per ejusmodi gra"minis duétum, agros & loca limitandi, Manufcriptum ita tradit:
tyeir fiord elide um Land nam fitt. i. e. Portabant ignem circa territorium fuum
occupatum. Man seer her, at det som den lcrrde Amgnmus her anfsrer,
er, og bliver vel alt, af det flags Beviis, fom Gudmundus Andreæ
ffulde have kundet frembragt om Tingen. Alleeneste denne sidste har
vildet raffinere derpaa, sogt Mylteria, og giort et flags Religions Verk
deraf. Hand kunde vel ikke heller have gotgiort, at den Ild, som man
brugte ti! sine Jord Grcendser at mcerke, blev kaldet Arins-eiidur. Thi
denne var hellig, og horde ey til verdflig Brug. Man regnede hos de
gamle Norffe og Jslcendere tre flags Ild: Det forste var Hellig-eller
Altere Ild, det andet Stue og Kiokken Zld, det tredie Vide-eller Baune-Jld, five ignis fpecularum. Det forste Slags heder i den crldgamle
Lov-Bog, kaldet Grågås, Arins Elldur, det andet Hybila-Elldur,
det tredie er Vita Elldur: hvorom kand lceses Olai Wormii, eller ret
tere Magni Olavii saa kaldede Lexicon Punicumpag. s. Kort sagt, Gud
mund! Application afArmsElldur til Arilds Tud har aldeles in
gen Grund. Hand har og selv ikke troet sig deri, men forladt denne
Tanke, og antaget en anden, udi hans Anmerkninger til Volufpa; thi
der gicetter hand, at i fordum Dage haver man, af det Ord Ar, som
bemcrrker Begyndelse, sagt Arens Did, hvilket siden ved gemeene
Mands fordcervkdkUdtalkérbleven til Arilds Tud.
Tt
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330

H. G. Omdet Drd Arilds-Tiid,

Vore Danste Lcerde ere gaugne en anden Vey, og have opdigtet en
Historist Oprindelse, i det de have supponeret, og faà got som fastsat,
at Arild maatte verre det samme Navn som Harald; og folgeligen
Arilds Tird betyde Kong Haralds Tiid. Men eftersom her haver
verret flere end een merrkelig Konge her i Norden, baade i Danmark og
Norge, afdette Navn, saa er man til sidst bleven uvis om, hvilken
af dem det stulde verre, hvis Tiid her meentes. Mange udaf det flags
Folk, der giere sig en Regel af, at troe hvadsomhelst en smuk tord Mand
har sagt, NlsitFcrdernelandsLEre, entender er Beviis for eller ikke,
have givet den Meening Bifald om Kong Harald Hyldetand : Og der«
te, siden at Joannes Lyfchander, (en farbroder df Mag. Claudio i
Herfogle,) bragte den paa Banen; nemlig at Danmarkes Rige under
denne Konge kom i sin rette Skik og Consistents, og hvad som i hans
Did blev reguleret, forordnet, fastsatt, og fort i Brug og Sædvane,
regnede Efterkonrmerne som en Rettesnor. Haralds-Did blev stråle
des Begyndelsen til en strrdeles og merkelig Periodus her i Riget, og
Æra Haraldina tM'sicn ligesom Æra NabonaiTaris eller Seleucidarum
fordum i Orienten. Thi saa siger Joannes Lyfchander i sine Antiquita
tibus Daniels pag. gu (hvor Hand beständigen kalder Kong Harald Halarieum, og ben Sanétionem Pragmaticam, som hand fingerer og famMt Koirge tillcegger, Decretum Halarianum,) ’’Inde omnes Dani tem"pora & antiquitates numerant hodierna die, perpetuam decretorum
"& conftitutionum chrono logiam ab ætate Halarici Hyldetandi dedu”centes. Derved fætter hand og udi Bredden Anlds Tud. Joan
nes Suaningius den yngere, Provst paa Samsoe, har vel fundet denne
Tanke artig og behagelig, i sin cbronoiogia Danicapag. it. men dog allige
vel ynstet, at der maatte findes noget sikkert Beviis paa denne Æra Ha
raldina fra Kong Harald Hyldetand af. Saa har og vores ypperlige
Thormodus Torfæ usgiott denne Eylchandrinste Digt den 9Ere, ñt
ncevne den i sin Serie Regum Daniæ, pag. jió.f. og at sige dette derhos: ’’Ad
edit tamen Suaningius, fe nullum ejus certum veftigium in Panorum
"hiftoriislegiiTe. Et nos ilia, quæ de æræ illius initio dicuntur, tan"quam dubia in medio relinquimus.” Dm samme Feyl 0g Mangel
afBcviislighed haver tonge tilforne Christen Ostersson stedt sig paa,
naar hand saa striver in Giojjario: ’Andre meene Arild at komme af Ha
rald, fra hvilken stal have verret udi gamle Dage en vis Tiid at regne
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"fra, at ligesom vi nu regne vores Aar fra Christi Fodsels Tiid, saa stul"de de i fordum Did have regnet fra K. Haralds Tiid/ Hyldetand fal»
"det/ for hand bragte Riget udi god Velstand/ efterat det havde verret
"af udvortes Fjender udi lang Did forvüsteh og moxen odelagt/ rc.
"Dog ingen/ som vores Fadernelands Historier ffrevet haver/ noget
"derom formalder." Derfore haver fotbenætonfeJoannes Suaningius
junior, (en Tildlang efter at hand havde sin Chronologien faerdig/ og da
hand ffrev Prolegomena dertil/ forend den kom i Tryk/) forladt den
omtalte LyfchandriThefin, og formeent at man rimeliger kunde her
satte en anden Kong Harald i Steden for Harald Hyldetand. Hand
erklarer sig da gandste for Harald Klack/ saasom den forste afvore Kon
ger/ der antog den Christelige Religion, og bar Omsorg for sit Folkes
Omvendelse fra Hedenstabet. Skal saa den Talemaade/ fra Arilds
Tud/ hede det samme hos os, som fra Chrrstendommens Old, eller
fra den Did Kong Harald Klack forde den Christne Lroe til Danmark,
circa 920. Aar fra vore Tider at regne. Dette Suaningii Erempel ha
vergivet åg.Peder Vinslov Anledning, tilatopsoge endnu entredie
Kong Harald/ nemlig Harald Hårfager i Norge/ udi hvis Did Norri
ges Rige blev samlet under eet Hoved/ og af mange smaae Kongedom
me giort til et Monarchie ög Enevolds Herstab. Kunde saa det omtal
te Ord vel derivere sig fra de Norste/ og fra dennem vare til os indkom
met; Dette haver da 1^. Peder Vinslov fremsat i sin liden Bog/ Far
ragine Ar¿loa-, hvor og findes det meeste afhvad jeg herindtil om Arilds«
Did har bemarket. Peder Syv i sine Betænkninger øm der Lim«
briste Sprog, pag. u. declarem sig for ingen vis Harald i seer, men
siger korteligen: "Arilds-Tiid, o: gammel Tiid, siden Kong Harald
"eller Arild var til." Og dette maae vcere noksagt om den Historiste
Ordets Herkomst.
Der have og varet de, jeg erindrer mig ikke hveny der havevildet
gl'ore det til Arv Md/ quafí ex vetufta hæredirate transmiilhm, som
udi den daglige Udtale l-ettelig kunde varet forandret til Arild. Andre
have tankt at det var sammensat af Aar og 2Llde, quafí Aar alds
Tiid. Og ved denne Meening har den larde Mand vr.Erich Pontoppidan staaet stille, udi sin Grammatica Danicapag. 32s. og varet tvivlraa«
dig, hvad heller denne Forklaring stal vare rigtigst/ etter man stal holLt
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Le med den Historiffe, nemlig den af Lyfchandro, eller Suamngio,
fremsatte. Mig undrer paa/ om ingen ffulde veere kommet i Sinde
Let seldgamle Ord Ar, der betyder initium, principium, allerforste
Begyndelse fra Ar-erld, à principio ævi, fra Alders Begyndelse, fra
Len allercrldste Tud. Og det fftklde vare scrrt, ont ey denne Derivation,,
hvis den var anbragt, var bleven tagen imod med ald Bifald, og be
holder Prisen frem for de endnu omtalte.
Imidlertid er dog denne Tanke ikke den rigtigste. Thi, sandt at
sige, Ar udi bemeldte vores Ord betyder ikke Principium, ja det er ikke
tt Nornen fubilantivum, men blot en particula præpofitiva, til at bemarke en Tings Fore vise og Tilvext. Slige Particulæ haves i de fleesie Tungemaale, saasom <«. og i« i Grcekiffen, in, ex, præ i Lati
nen, i Tydffen Er, og det gamle Ur, ex. gr. udiErhöheu, Erhe
ben, Erleuchtet. Erlaub og Urlaub, et Venia, plena permiïlio.
Uralt heder, iTydffen, meget gammel. Og dette er just vores Ord
Arild. Ltzi det er en gandffe bckiendt Sag, at denne Partikel omffifter sin Vocal, efter DialeLer, saa at det bliver alt det selvsamme, en
ten der siges Ur, Ar, Er, Ir, eller Dr. Diderich von Stade ha
ver ved sin smukke Bog, kaldet Erluuter-uud Erklärung der vornehmsten deutsthenwörter mLutheri Uebersttzuug derBlbel,
tilfoyet et Anhang, fom heder, Gründliche Untersuch- und Erfor
schung des wörtleins Ur, in welchem der Laut-Buchstab, in
Verwandten Mund-Arten wunderlich Verändert wird. Der
sinder man Tingen noksom oplyst. Hand haver derudi denne rigtige
Satz og Anmerkning: "Man must wissen, daß in alten Fränckischm
"und Deutschen Schriften für Ur, auch Ar, Er, Jr, Dr, Fr,
"gefunden werde, und diese Vorsatz Wörtlein einerley Bedeutung W
"ben, nur daß solches von verschiedenen Mund Arten, oder Dialers,
êcherrühre." Det samme havde og alt tilforne andre givet Agt paa :
Zblanthvilke money bor forbigase den velfortiente Engellaår Dr.
Georg Hickes, derudisin Dffirtatiene til BartholomænmShotrer, pag.
»é ffriver dette: "Ur, quod alias fcribitur Ar, Er, Jr, in veteri lin"gva Fran cica, perinde ac A 8c Ge, in compofitione ufítatur, Sc
"fimplicem vocem facit cum effe&u fignificare.’* Ja hvad vil MÑN
tale om denne Partikel? Vocaiet formurer sig jo heel ofte i eet og det
sam-
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samme Ord, efter Diaie&er i eet Land og eet Tungenmal. Ich er i
Danst Jeg, hos de Svenske Jag, hos Jyderne 2t. NBrpaa, udsi
ges af VendeldoeBondcr Ñaer paa. Og de stimme sige tføev»
Strand xro Norre-Strand: Og monne det samme Ord ey ligedan
haver vceret udtalt her i Sicelland i gamle Dage? Jeg stal vise vel 6.
gamle Breve og Kiobenhavnste Tings Vidner fra Dronning Margretes og Kong Erici Pomerani Tider, hvor Nørregade strives udtrykke«
ligen Narregade. ex. gr. "En Gaard og Grund liggendes i Narre"gade i Kiobenhavn i St.Peders Sogn,imellem Anders Clementfsn
"uppa Syndre Side, og Jens Andersson Sudere uppa then Narre"Side.'" it. I et Brêv afAn.i4O7. Afcerftorpæ Gardh liggende
Laland i Narre Hcrrerh. Men ar komme igien til Partie. Ar, Or, Er
&c, da iblant de Exempler, soin Dider ch von Stc.de ftemforer, er
dette öfTatiano, Aritalet, som nu udi Tydsten heder Erertelt, vanus
& inutilis fatius i og af Gloflis Hrabani Mauri, Arbepbet, det samme
som Erhebet. I Tydst heder Cania Urjach, men i Danst Aarsttg.
At domme heder i Tydst Urtherlm, hos vore Forftrdre var det Ordeele, hvorafer Ordåm, GUdsDom. Thi Ur eller Or, tr par
ticula præpofiriva & intenfiva i saasom verbum fimplex at deele, er
at domme, stille imellem Parterne, hvoraf siges Dannrarkes Riges
Ret og Deele, faa og en Dele Foged paa Landet, den Bonde som
i Herstabets Sted dommer imellem splidagtige Bonder i en Landsbye,
udi smaae Tvistigheder, der ey behoves at gaae til Tinge med- Kort
sagt: I de beflegtede og forvandte Tungemaale, eller rettere, i det
gamle Tydste famt Nordiste Sprogs adskillige Dialerer, Frankisk,
Saxist, Danst, Harden omtalte Partikel med flig Omstiftning van»
dret alle Vocaler igiennem, saaledes, at hvad der har vceret 2lr i eet
Land, haver hedet Er i et andet, Or i det tredie, Ur idet fierde. Og
hvad andet da, end at det som Francker og Hoy Tydste kaldte Uralt,
haver hos Saxerne vcrret Oreld? saasom endogsaa antreffes i de Engel'Saxiste Boger Oreald, h. e. valde feliex, admodum prifeus ; thi
told eller aid erfenex, prifeus. Og i Danst er dette da kaldet Areid og
Ariid, saavelsom og i eendeel vore celdste Skrifter og Beger Ændd, d.e.
megtt gammel.
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Her sporges nu derncrst/ om dette Anld etter 2Lxeld er et Nomen
fubftantivum ellet adjeåivum? Det Inder fig ansee/ som det maatte
helst vcrre det sidste/ og dette bestyrkes afadffillige gamle Documenter.
I den gamle Skaanffe Lov/ saavelsom i Haandffrevne Exemplarer af
den Iydske, samt dens Kidste trykte Editioner/ finder man 2Lreld
tnølle/ foin Canutus Epifcopus overscetter Molendinum ex antiquo
ædificatum. Sññ heder det ogsññ udi Kong Chriltiani III. og Kong
Friderici II. Bibeler/ Psñl. 74. v. 12. GUd ex vor Aottge afAnld
Tlid : men i de seenere Editioner har man satt s dertil/ og giorfSubttantivurn deraf/ Arilds Dld. I et Tings-Vidne af Stevns Herred/ i Aareti4ZZ. staaer: "Det har betret en Areld Seed/ at hver
"Bonde i Stevnsherred giver et got Hons til Soholm gen S. Nicolai
"Dag for Juel." Men derimod finder man ogsaa 2lxilds udi de gamle
Skrifter ; ja endogsaa i den forommeldte Skaanffe Lovbog/ nfHadorphii Edition, XII. Bogs 4. Cap./>^. 39. 2Erilds Maller r Og stden r
samme Cap. "Manmaey få Vatn affin 2LreltsRum fran mv
"nars Mans Fiffegardsa." Hvilket Ord/ 2Lrelts 2^mn/ Hadorph
i fit Register forklarer ved Odal Amn. Saa haver man og brugt den
Talemaade/ af Anld/ item af 2Lreld ; hvilket kand da vcrre ligesaa«
Vel adjeélivum neutrum, |bm Subftantivum, ex antiquo. Ex.gr. Ubi
en Dom, af Aar 1462. afsagt paa Hornsherreds Ting i Siànd:
"Hornsherreds Mcrnd ffulle nyde den Frihed/ som de have havt af
"Anld." Ligeledes i en Kong L!briñierni I. Dom/ afAari458« "som
"ret Markefficrl har vcrret af Arcrlde; " I en anden af 1469. af
2Ereld. Udi eet afErkebisp Byrges Breve/ af Aar 1498. "Som de
"nu bave/ og af2Lxeldhcr havt have." J eet Frue Helle Tagesdotters Brev/ af 1541. "Som afAnile/ og som nu tilligger." Men der»
imod i eet afEyler Romiovs/ af 1532. "Som afAanldts Did til«
"ligget haver." Endelig har mand ogsaa i)craf formeret det Subftantivum, Axeldom/ og 2Lreld0M/ betydende det samme som hoy Alder
dom/ eller Arilds Tud. Saaledes lcrser man i et Brev/ udgivet af
Abbeden i Ringsted-Kloster/ An. 1472. "Bonderne stulle giore saaledes
"som de afLExeldom giort have." Item i Mogens Trustons Brev
asNestved, An. 1480. som staaer indfort i det Danffe Magazin, forste
Bind/ pag. 271. "Saaledes som af 2Ereldom vceret haver." Jeg
meener saaledes athave beviist hvad jeg sagde/ nemlig at Anld er det
sam-
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me, baade i Ord og Meening, som Uralt/ og Uråe. Ur er udi
Dansken bleven til Ar oa ti! 2Er ; ligesom hos Engel Saxerne til Or.
Og afArilds Liid cr rkke andet, end afhFy Alders Tud. Derfore
har man og paa mange Stcrder satt, isamme Betydning, af Alder:
Saasom udi etJydff Brev afAar 1406. "Hvad som nu tilligger, og
"afAlder tilligget haver." 3 etFyenfk af Aar 1408. "Gods, som
«afAlder har hort Cronen til." I et Svenff, af 1454. "Hvad ther
"tilligger, ocaff2llder tilligget haver." I Kong Chriftiani IV. Re
céis, i Bogs z. Cap. 54. Art. heder dette, af2llders; maaffee efter
det Tydffe, von Alters her. Men udi Kong Chriftiani V. Danske
Lov Bog er, udiviffe Artikler, hvor den Iydffe Lov tilforne havde
ArüdsTiid, indsat deri Steden, afAlders Tüd: saasomi5Bogs
ri. Cap. 6. Art. jag.m.

af

Herncrst haver jeg og lovet, at tale noget om det Danske nomine
proprio viri, Arnld. Dette have mangeas vore lcrrdeFolk meent at
vcrre det selvsamme, som Harald: Og formedelst saadan Tanke og
faste Indbildning er det vel ffeet, flt Joannes Lyfehander og Suaningius
ere komne paa, udaf Arilds Tud at opdigte en Æram Haraldinam,
fra en Kong Harald, nemlig quia h non eft littera. Men jeg stger,
med de gode larde Mands Forlov, end vare de tre gange saa larde, og
syv gange saa mange, ar dette er en Fcyl. De have endogsaa vildet
node vores brave Arrild Hvitfeld dette Haralds Navn paa, imod hans
Vidende, Villie og Samtykke. Za de have vildet lare ham, at hand
uretteligen kaldede stg paa Latine Amoldas ; Paa Danske maatte hand
vel kalde sig Arild, men paa Latine fik hand at hede Haraldus, hand
maatte vilde, eller ikke. Men herom vil jeg ret nu tale videre. Arild,
til et Mands Navn brugt, ffulde jeg gierne, med andre, mene at vcrre
i Danff det samme, som hos de Tydffe Arend eller Arndt. Udi
Svenske Breve, som her haves, findes en Tydff Adelsmand, fom er
der bleven boesatt i Dronning Margretes Tider, ved Navn Arend von
Witzen: Hand kaldes derudinu Arend, nu Arnold, nu Areld von
Witzen, og hans Dotter Jomfrue Mcerete Arends Dotter. Ligesom
BeriUSkytte, derfindes i et Svenff Brev af An. 1391. maae vcrre
det samme som Berend : Thi endogfaa^l.P. der Berendsson (Petrus
Bernhardi) Cannik iKiobknhavn, An. 1520. og derefter, heder i em
deel
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deel Breve Peder BeriWn. De Bogstaver N og L verles ofte
om med hinanden i de fleeste Sprogge, som er en almindelig Anmerk»
ning hos Etymologisterne. Cælum hedde fordum hos de ganlle Tydske
Himin, hos de nye Tydsse, saa og hos os er det bleven Himmel. Amd
heder i Engelsk Child. Melior er af det celdere Menior, og dette af
oí/zeívwv. Palermus fif Panormo ; Ullus er öf unus ; bellus à venus feu
bonus ; Lympha à Nympha ; Oiemmel siger man i Jylland, pro
Jgiennem. Og findes der ikke mange Folk, som aldrig kunde udsige L
Ord, men scrtte i dets Sted N ? oßvice verfå? Og om end ikke faale«
des var, kand ikke Ariald og Arild have vceret egne Navne hos os, lige
som hos fremmede, og ey derfore det samme, som Harald? Der sindes
kN Aräldus, Epifcopus Carnotenfis i Seculo XI. og et Brev af hannem, t Dacherii Monumentis (if II74. Der sindes Clî Arialdus, Epi
fcopus C lufinæ, sidst i det X. Seculo. Der findes en Arold eller Araid,
Archiepifcopus Trevireniis, imellem An. IIS4« og Il88- Hand bip
ver ogsaa kaldet Arnoldus, ligesom Arild hos os. Jeg skulde dog meere
vcrre for, at Amoldas var i Dansken, ligesaavel Arend, som Arild.
Og til det samme videre at bestyrke, da haver her.levet en Adelsmand i
Danmark, i Dronning Margretes og Kong Erici Pomeram Tider, ved
Navn Arild Matthen ; hannem finder man ligesaa ofte i Breve kal
det Arend MatthesiHn, og i Latinsse Breve heder hand Arnoldus
Matthifon Armiger. Bissop Arnoldus i Lybek, som sad i Kong Chriüiani i. Tud, heder i Tydss Bischoff Arend ; men Hvitfeld udi hoystbemeldte Konges Kronike, ved det Aar 1460. kalder ham Bisp Arild
tilLybke, fag.ns. Ligesom hand ogsaa i Bispe Chroniken kalder Arnoldum Epifcopum Roskildenfem, som var til i Begyndelsen af det
XII. Seculo, og om hvilken Ælnothus melder in VitaS. Canuti; nemlig
hos Hvitfeld beder hand Bisp Arild. Med eet Ord, aldrig er nogen
Arild i disse Riger, forend Andrea: Velleji Tud, kaldet i Latinen med
andet Navn, enb Arnoldus; og de, som medVeiie^o meene at Arild
er det samme Navn som Harald, tage meget Feyl. Paa Beviser her
til kand man ikke fattes; helst da Navnet har gandsse ikke vaeret ugemeent
gamle Tider. I Kong Erik Erikssons, eller Menveds, Tiid, end og
forend detAar izoo. var en Herremand i Lolland, med det Navn Fol
mer ArrldWn: Jet Brev afhans Arvinger afAar 130$. kalde de sig
Heredes Domini Folmari Árnoldfun, Aar 1354» Opregnes Arild
(i La-

i
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(i Latin Arnoldus) Knap, iblant andre Adelsmænd, af hvilke ogsaa
var Arnoldus Wogen, som giorde Marke og Skovstiæl iinellem Gundetved og omliggende Byer. Aar 1365. var benævnte Arild KW
Landsdommer i Siceland : Jet Latinst Brev heder Hand da Arnoldus
diétus Knap, Judex placiti generalis Syellandenfis. DtN forhen 0M«
talte Arend eller Arild Matthrsøns Sonner, vareLafrentz Arildsføn, og Hr. David Arildføn Ridder : Dem finder man i adstillige
Breve fra Ao. 141O. til 1450. Udi eet derafheder deLafrentzAraldsson
og David Araldsson. Udi et Latinst Brev, udgivet afFr. Jacobo Lau
rentii, Fratrum Minorum CuüodeLundenñ, i Añret 1448., kñldes den
sidftbencevnte, David Arnoldi Miles. Arild ^.rnst var Raadmand î
Kiobenhñvn, Aar 1419. og kaldes hand da Arnoldus Krufe Conful Hafnienfis. Siden findes hand at have vceret her Borgemesier, fra Aar
1430. og længe derefter, nemlig over annum 1450. ; da hand imidler
tid heder i mange Latinste Breve, Arnoldus Krufe Proconful Hafnienfis. Hr. Arrild , Cantor og Canonicus i Ktobenhavn, Aar 1421.
Arrild Svendssøtt, Væbnere, i Siæland, Aar 1432.
peder
Arildsflsn, (Petrus Arnoldi) Prior i Sortebrodre Closter i Næst
ved/ Aar 1430.
Arild Vogtt, Borger i Kiobenhavn, 1473.
Arild Ulvstand, til Bonet i Falster, levede Aar 1520. Arild Ugerup, Lehns-Herre iAasumLehn iSkaane, Aar 1554.dod 1560. Og
endnu en yngre af samme Navn, Arild Ugernp til Urop, som blev
fangen i den Svenste Syv Aars Feyde, og kom Ao. 1568. tilpas los
afsitFængsel, oghiem, tilat vinde sin forlovede Brud fra en anden,
just paa Bryllups-Dagen. Hand var siden Ao. 1578. med Jacob Ulfeld i den Ambassade til Rysland. Arild Frank i Svenborg, circa
Ao. 1550. Arrld Hake, Borgemester i Kiobenhavn fra Ao. 1565. tU
1569., tilforne havde hand længe været Raadmand. Alle disse nu op
regnede, og mange flere, som forend Arild Hvitfeld vare saa kaldede,
have i Latinen ikke havt andet end Arnoldi Navn : ligesom Arnd endnu
i denne Dag, her saavel som i Tydstland. Magifter Arendt Tewes,
Vicarius perpetuus oppidi Wifmarienfis, Diœcefeos Razeburgenfis,
circa an. 1480. heder ogsaa i Latinste Breve Arnoldus Teives. Ha
ver nu een eller anden Arild hos os kaldet sig Aurelium, da erdet steet
ñf Affeélation, og for at klæde sit Navn i Romanst Dragt, ex.gr. Mag.
Uu
Arild
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Arild Bentzon/ Lat. Aurelius Georgii Benzonius, fordum Reâor
ScholæHerlovianæ, siden Preefti Jylland/ en lcrrd Mand og god à
tinffPoet. Men saadanne Exempler beviser intet ; og flige urigtige
Oversættelser afDanfke Navne har man flere; For Exempel: Iep og
Ib, har man kaldet Japetus, da det bor hede Jacobus ; àns Clau
dius, i Steden for Nicolaus ; Cañanus, i Steden for Chriítianus
Lee. öcc.
Jeg sagde tilforne/ at man haver nodt og tvungen Arrild Hvrtfelb Haraldi Navn PÑÑ/ imod hans Villie. Dette har vel Andreas
Vellejus verret den forste der har giort/da hand ky alleene i detBrev/som
Joan. Suaningius jun. {¿n Prolegom. adChronologiam Dan. p,21. a.} citerer/
mm ogsaa i Fortalen til Adarnurn Bremenfem kalder ham Haraldum
Hvitfeld, som var Anno 1579. den Tild vores Hvitfeld var Kongens
overste Secreterer, og forend hand blev Rigens Raad og Canceller.
Ligeledes flnder man hos Joan. Meifenium, in Petorfione contra Petr, Par
vum, samt i andre Mefíenii Skrifter. Olaus Worrnius kalder ham og«
saa i sine Monumentis Haraldum. Og fornemmeligen Joannes Molle
ras, overalt i sine Beger/ indtil endog at beffylde dennem for en mer*
kelig Vildfarelse/ der kalde ham Arnoldum. Thi saa skriver hand, in
Bypomnem. adAlb. Barthol. pag. 230. "Haraldus Hvitfeldius, quem per"peram Arnoldum vocant Cypræus, H. Ernftius, Suaningius aliique
"piures.” Pag saadan Maade kunde jo den gode Molleras have lagt
til med samme Ski cel : Quin & perperam fe ipfum Huitfeldius Arnol
dum vocavit, in omnibus fuis fcriptis, libris, epiftolis &c. Er det
ikke en Ynk/ at flig en Mand ikke maae raade for sit eget Ravn ? Og er
de tikke en besynderlig Paastand og Indsigelse at gime, imod en cdig
og derhos vel studeret Mand/ der veed sit Fcrdernelands Navne/ Skik
ke, Antiqvitcrter og Historier, at hannem ey maae verre tilladt, at
kalde sig paa Latine/ saaledes som hand meener at verre rettest? Naar
kand Vellejus, Wormius og Molleras bevise mig, at noaen Akild er
bleven kaldet i Latin Haraldus ? Aldrig. Og naar bar Arrild Hvitfeld
selv nogensinde kaldet sig Haraldum? Aldrig. Udi Andreæ Sunonis
Legibus Scanicis, kalder hand sig/ baade paa Titelen, eg l'nder Fortalen,
Arnoldum. I de Gesandtstabers Forretninger udi Engelland og Skot
land,
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land, som ere endnu til må og enDeelderafudkomne paa Tryk udi
Ry meri AElis & Fæderibus, staaer allevegne Arnoldus Hvitfeld. I SlUtningen afnogle hundrede Herredags Domme, som udftcededes i hanS
Cancellariats Tider, heder det stedse: Teile fideli & díleéto Juftitiario
noftro & Cancellario regni Amoldo Hvitfeld» I endnu Vel sññ MÑNge hans egenhændige Skrivelser paa Latine/ til lcrrde Folk inden og uden
Riget, hvorafjeg endnu nogle kand fremvise, ligeledes.

Men hvad om jeg vilde fortcrlle Mollero og andre en Obfervation,
om et langt andet og merkeliger Arrild Hvitfelds Foretagende med fit
Navn, end dette vi nu have hort? daffulde de vel forundre fig noget
meere. Dog Mollere er lcenge siden dod, og hannem kand dette og
nuere fligt Lapperie vcrre nu lige meget. Jeg vil have den ZEre at for#
tcrlle det for de levende og ncervcrrende ; thi Observationen kunde maaffee ellers doe bort med mig. Her maae da vides/ at Arrild Hvitfeld
har ikke hedet saaledes affin Ungdom, og, som det si)nes/ ikke vceret debt
med Arrlds Navn; men er bleven kaldet Arvid, af fit Moderne#
Slegtffab, som hand siden har fundet for got at omskifte eller forandre
til Arrild. Hans Herkomst og det omtalte Slegtffab var saaledes:
ChristopherHvitfeld til Berredsgaardvar hans Fader, og hans Mo
der Frue Allegaard Trolle tilLilloe, Sl. HerlufTrolles Soster: Disse
tvendes/ Frue Megaards og Herluf Trolles, Fader, og Arrild Hvitftlds Morfader, var Hr. Jacob Trolle Ridder, til Lilloe, en Son af
gamle Hr.Arvid Trolle til Birkevad/ Ridder og Sverriges RigesRaad,
i Kong Cbriilierni I. og Kong Hanses Tider. Hr. Jacob Trolle havde
havt en Son, og opncevnt ham efter fin Fader/ Arvid; og da denne
vardod/ haver Sosteren Frue Ollegaard Christopher Hvitfelds opkal
det een af fine Sonner efter sin afgangne Broder, Arvid. Og denne
var vores Arrild Hvitfeld. At dette, hvad jeg nu har sagt, er ingen
Snak eller Grutning, men den bare Sandhed, dette beviser jeg med
fem Original-Breve. Det fyrste, eren Haandffrift, udgiven afvo
res Hvitfeld selv i hans unge Aar, dateret til Strasborg Ao. 1563. den
9- Julii, medens hand der studerede, under den beromte Joanne Sturmio og andre ; der underffriver hand sig Arffvidt Hvitfeld, og hans
Segl ftaaer derunder, samt og hans Broders Jacobs Haand og Segl
Uu 2
ved
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ved Siden. Det andet er en Kongel. Obligation af Ao. 1-571. hvori
Kong irid. 2. tilsiger Arvidt Hvltfeld og Jacob Hvitfeld, Brodre, og
begge Kongel. Majest. Secreterere, at ville efter tre Aars Forlob betale
dem halvsyvende tusinde Jochumsdaler, som deres Morbroder Borge
Trolle havde St. Agnete Clofter i Rostilde i Pant sore/ eftersom de nu
havde overladet og indkommet Hans Majest. bemeldte Agnete Closter,
Dat. Friderichsborg den 16. Aug. 1571. Det tredie er en Qvittering af
hannem og hans Broder Jacob, udgiven til Peder Ore paa 8000.
Rigsdlr. i Aaret 1572. hvor hand striver sig Arviidt. Det fierde er
rt Brev til Peder Bilde, strevet efter Kongel. Befalning, da Hvitfeld
allerede var Hans Kongel. Majests. overfte Secreterer, den n. Augusti.
Men Aaret er noget ukiendeligt, enten det stal vare 1575. eller 78.
Det femte er et Brev til hannem strevet astre fornemme Adelsmand,
Jorgen Daae, Anders Dresselberg, og Axel Jensson, om nogen Jord
og Marke-stial, dateret den 5. May 1575. hvor hand kaldes i Brevet
klare Arvlld/ og uden paa, Erlig o¿ Velbyrdig Arvid Hvitfeld
B.ongel. Majefts. Overfte Secreterer. Alle disse, hvoraf Le tre
ere med hans egen Haand, og det fierde afhans Venner, formeenerjeg
(foruden at tale om hans Morbroders og Moders Farfaders Navn,) at
satte Tingen uden for ald Tvivl og Modsigelse. Hertil kommer og det
siette Vidne, som er Claudius Lyfchander, der havde kiendt Manden
fuldkommen og personlige«, og derforuden kiendte alle Adelsfolk og
Slegter paa de Tider her i Riget til Punct og Prikke. Hand kalder ham
i sin Traétat de Scriptoribus Daniæ, Arvidium Hvltfeld Chriftophori
filium. Her sporges NU, (1) Naar, og (2) af hvad Aarsage dette er
steet, at Manden er falden paa denne Forandring at giore med sit
Navn? Jegsvarer, at ingen af disse tvende Sporsmaale lader sig til
noye oplyse, helst det sidste, i det rmgeste ikke af mig. Om det forste
kand jeg saa meget berette, at jeg haver et Latinst Original-Brev, stre
vet til hannem afo. Paulo Matthiæ, Bistop i Sialand, anno 1)75. à
Jovis ante Pentecoften, hvor hand baade inden i og uden paa Brevet
kaldes Arnoldus Hvitfeldius, SereniíK R. Maj. Secretarais. Og dette
var ikke fuldt 14. Dage, efter at de tre Mand, som jeg for navnte, kaldte
ham Arvid. Ja, om jeg ret erindrer, har jeg endnu stet et celdre Pa
pir, hvor hans Navn i Latin har varet strevet
enten af ham
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selv eller en anden ; men veed nu ikke at fyitte det. Derncrst udi Davidis
Chytræi Epifloiis, findes en Skrivelse til hannem, pa^mS. af I. Julii
1576. hvor hand ogsaa kaldes Arnoldus. Omendstisnt den selvsamme
Ghytræus, elleve Aar derefter/ ncevner ham Aruddum Hvitfeldium,
i et Brev til Kong Friderich IL udi Aaret 1587« Men derudi har hand
folget Claudii Lyfchandri Forstrift, sañsom Brevet er blot en Recom
mendation til Kongen for Lyichander. Siden af Aar 1577. den 7.
Junii haves et Commissariers Forliig, ved de ypperste afRigens Raad,
oprettet imellem de tvende Brodre Hvitftlder paa den eene/ og Sl. Frue
Birgitte Gises Arvinger paa den anden Side/ og derudi kaldes hand
beständigen tre gange Arrild Hvitftld. Ligeledes udi een hans egen
Skrivelse til Christopher Gise, dat. Frederichsborg 1579. den 24. April
striver hand sig Arrüd Hvitftld, som hand og siden efter ffrev til sin
Dode-Dag. Aarsagen til flig Forandring veed jeg ikke hvad man kand
sige om, at den egentlig har vcrret, og hvorfor Manden ey har ligeså«
vel kundet kalde sig Arvidus, som Arnoldus. Arvid har vcrret et gam
melt og brugeligt Mands Navn, i Sverrige, Halland, og Skaane/
som og nyligen Grcev Horn, RigsRaad i Sverrige, har baaret. Jeg
har ogsaa sundet i gamle Skrifter Arnwirh, og i Aaret 1341. en Adels
mand, Benedictus
som havde til Egte en Soster af
de tvende fornemme Brsdre, Stigoto og CarlNiclessoner. Arve er
atter et andet Navn, som den bekiendte Aribo Epifcopus Frifingenfis,
i det VIII. Seculo, og en anden Aribo Archiepifcopus Moguntinus i det
XI. Seculo have havt, og deres Tydste Navn var Erbe, paa Latin Hæ
res. Om nu mueligt det kand vcrre steet saaledes, at det Navn Arvid
har ikke mere vcrret brugeligt her til Lands, som i Sverrige og Halland,
(det jeg nys sagde,) og at derfore Folki Almindelighed har kaldet vores
Hvitftld med tt her brugeliger Navn, og, saasom hver Mand haver
hos Ober-Seeretereren at de stille, alle have da ligesom confpirertt til
at kalde ham Arild, som dem var metre kamiller og bcvaant ; (thi udi
de Dage ncrvnte man aldrig Folk ved deres Tilnavne, enten mrrvcrrendes, eller fravcerendes, men fleed immer paa Fornavnet: ) indtil hand
selv endeligen har befluttet, at fsye dennem deri og at folge med Hoben,
lader jeg staae derhen. Mon hand ikke ogsaa kunde have stodt sig paa
det Ord Arvide, der udi de gamle Lov Bsger og andre Skrifter betyUu
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der, in fenfu appellativo, pññlñgt Acbeide/ Tynge og Hovene, labo
rem & fervidum, nobilibus indignum, & eorum colonis fervisque
proprium, og at hand derfore har byttet det bort med eet her i Landet
mere brugeligt i de Tider/ og ey af saa flet Betydning ? Endelig har jeg
observeret, at hos de Svenske er Arvid og Arild ligeledes bleven agi
tet/ som eet og det samme Navn- Thi Arvid AimdjM Sverriges
Riges Raad, circa an. 1490. kaldes i crldereBreve af 148z. ogsaa Arild
^nubfTøn. In Summa/ om Aarsagen hvorfor vores Hvitfeld har
funden for got saadan sit Navns Forandring, kand intet vist siges ; men
paa Faétum har man Beviis. Og Tingen er i siq selv uffyldig. Lind
orm er et Mands Navn, brugeligt hos de Svenffe fra celdgamle Tider,
fom man finder ofte i Documenter (if 14. og 15. Seculis og siden. Den
beromte General Torstensson var debt med samme Navn, og bar det
længe ; Men i Tydffland forandrede hand det omsider til Leonhardt.
Langt sierre Folkes Exempler harman ogsaa, saafom i denFranffeHistorie, hvor Kong Gari ix. varisin Barndom kaldet Maximiiianus, K.
Henrich III. hedde Edward Alexander: Deres yngste Broder kaldtes
ferstldercules, og siden blev hand ncevnt François Duc d’Alençon, See
le Ceremonial François par Godefroy Tom.2.pag.2?. Imhoff Geneal. Gall. &c.
De gamle Kcrysere Diocletianus og Maximianus have om fligt udgivet
denne Lov: “Mutare nornen, vel prænomen, vel cognomen, fine ali“qua fraude, licito jure, fi liber es, fecundum ea, quæ fæpe fiatuta fünf,
“minime prohiberis, nulli ex hoc præjudicio futura.”

Imidlertid, saa tilladt og uffyldig en Ting det har vcrret agtet for
af fornuftige Folk, at giore flig Forandring i sit Navn, naarsomhelst in
gen Bedragerie stikker derunder, saa har det dog ey altid vcrret uden Fortrced. Historien om de lcrrde Mcend i Rom, Platina, Pomponio Læto
ogsiere,erbekiendt, nemlig hvorledes de ragede an for fligt, og en Deel
afdennem forfaldt i stor Unaade bos PavePaulum III. Ligeledes hvor
ledes Majoragius i sin Did blev offentligen anklaget, fordi hand kaldte sig
Marcus Antonius til Fornavn, da hans Forceldre havde ncrvnet ham
Antonius-Maria ; hvorom man haver den ffionnc Oration, hvilken hand
udgav til sit Forsvar. Sandt er det, at vores Arrild Hvitfeld leed flet
intet derfor, mig videndes, i hans levende Live. MenSporsmaal, om
hand havde vidst, hvad hans Navn ffulde vederfares, nogle og 50. Aar
efter
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efter hans Dod, om hand da ikke ffulde vceret tilfreds, at have beholdet
sit forste Navn Arvid uforandret ? Jeg vil forklare mig, og fortcelle en
Anecdote, som dog ikke meget sortiente at giores publique, baade for sin
Sletheds, saa og for andre Aarsagers ffyld. Det ffeede i det Aar i66i.
atKongFriderichiil. afHoylovligstJhukommelse, anbefalede cnCommiffion tilatigiennemsee Lov-Bogen, og giore Begyndelsen til en nye
Lov her i Riget: om hvilken Hans Majests. Befalmng kand lceses Sl.
Etats-Raad Peder Refens Fortale til Erik Krabbes tydffe Overftrttelse
af den Jydffe Lov-Bog. Derudi blev Allernaadigst befalet, Begyn
delsen ar giore med at opscrtte en ordentlig og vel funderet Rettergangs
Proces og Form. Anno 1662. in Novembri/ fik i Særdeleshed fire af
Commissarierne, som vare, Hr. Niels Trolle/ Otte Krag, Dock. Hen
rich Ernst/ og Licentiat Peder Lassen, en Kongelig Befalmng afsamme
Indhold/som den forftbencrvnte: og indgave disse fire deres Betænk
ning ogOpsat, Anno i66z. den 26. Martii af dennem samtlige under«
ffreven. Denne Concept er derpaa bleven meddeelt til flere/ i Copier/
(thi og den jeg har seet/ var en Copie,) for at fornemme deres Tanker
herover. Paa samme Tiid var her en General-Fifcal, ved Navn So
ren Kornerup, hand som kort Tiid derefter blev for en vis Sags ffyld
domt fra sin 2Ere : Hans Anmerkm'nger over bemeldte fire Commissariers Betcrnkning ere endnu til paa et vift Sted, tillige med flere hans
Papirer afheel liden Betydning. Hvor god Jurift hand harvcrret, og
hvor fyndige hans Critiquer ere udi disse Annotationer, kommer mig
ikke til at domme om: og jeg kunde/ naar saa ffulde vcrre, lade dennem
alle passere for meget gode, undtagen een deriblant, jeg nu vil ncrvne.
Denne betreffer det Ord Arilds Tud. Hvor hand censurerer Comnrssarierne, og ffriver Ord fra Ord saaledes: "Commissarierne bruger
"ftedse det Ord Arilds Tiid, hvor de om gammel Lov eller Brug noget
^ssornlcrlder. Jeg finder det Ord Arilds-Tud udi ingen Boger eller
"Skrifter, udenalleenefte udi desom ere trykte i og siden Arild Hvit"felds Tiid : Ellers befinder sig udi gamle Skrifter/ (Steden for Arilds"Tiid, AldersTiid, baade udiJydffe, Sielandffe og Skaanffe Lov"boger. Og efterdi at det Ord Arilds-Tiid ikke findes at vcrre brugt,
"formd Arild Hvitfelds Tnd, da synes at Arild haver derudi confe"creret sit eget Navn, og villet forbinde alle Lover, Privilegier og Hoy
seder til sin Alders Tud, da Bal-Regeringen udi Chriitiani iv. Mino-
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"reniât, fornemmelig ved Arilds Fliid og Verk, blev bragt paa det
"hoyeste." Dette strev denne ublue Hyklere og Salumniant/ imod
ald Sandhed, imod sin Samvittighed og bedre Vidende, og som en
ftor Ignorant i Kong Chriftiani IV. Minorennitfté Hisiorie ; Ja dette
bluedes hand ikke ved at strive til en ftor Konge, som lersde hver Dag
Bibelen, hvori der ftaaer Arilds Tüd, udialledeVcrfivner, som da
vare trykte, i de hoypriscligsie Kongers, Chriftiani Hl., Friderici IL
og Chriftiani IV. Tider, ja udi KirkeOrdinantzen, som er trykt Aar
1537. lcrnge forend Arrild Hvitfeld blev fod tit Verden. Ikke at talt
om, hvor aabenbare usandfcrrdigt det er, hvad hand siger om de Jydsteog Skaanste Lov Boger, dem hand doa selv havde lcrsi, eftersom
ingen anden Lov-Boger vare til i hans Tild, og hvilke tømme ere jo
endnu i alles Hcrnder, tøa vel trykte, som gamle strevne Exenlvlarier;
item mange tusinde gamle Breve og Skrifter fra nogle hundrede Aar
af, med Arilds-Tiid ibencrvnt. Men eftersom Kongen har vel enten
aldrig lcrsi, eller og plat foragtet bemeldte onde Mennistes Skrift, tøa
erMennistet og bleven urevset og upaamindet om denne sin Ondstab.
Hvorfore hand siden, efter Hoysibemeldte Konges Afgang, haver til
Hoylovlig Ihukommelse KongChriftianV., for at trygle sig igien ind
i nogen Tienesie, indgivet en i Tydst forfattet Specification, paa hvad
Skrifter hand havde i Hans Majesis. Hr. Faders Tiid som en troe Tie«
ner og Undersaat forfcerdiget, og deriblant indfort dette: “No. 20.
"Habe ich Ihrer Majesi. allerunterthanigst demonftrftet, daß nicht
"das Wort von Arilds Zeit, sondern von Alters Zeit, gebrauchet
"werden muß, nachdem in Arild Hvitfelds Zeiten alles dasjenige, so
"der Königl. Souverainitet zuwider gewesen, zu einer bösen
"Maturitet gebracht ist worden."
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gen, 46. Hengstes psa Bornholm- 46. ©ua*
ningit urigtigeBerekning derom, 24.
Andersen (Paul) K. Christ. II. Gesandt til Rom,
alefisterir paa Amagerne
16. Sestikkes atter a. 1523.derhen, 61.
Abfidum Bevægelse, 261. fq«
s
................................................
Andrea (Gudm.) hvorledes forklarer det Ord
Acomia, et stags Lust-Skin, 156.
Arilds-Tiid, 328.
Adelstein (Hagen) inddeeler Norge; iSkibreder,
AngH indtage Britannien, som af dem kaldes
Anglia, 95.
Aereld og Arild, er det samme som ur-alt,
Aether, hvad er, eftít Ariftotelis Meening, IVI. Antipodes tttgtcS af Lactantio, 209.
Apollonii Myndu Meening om Lysningers Aarsag,
Aether'fflt Materies Forkyndelse, 257.
i6g. 172.
Afteignmger paa frvsoeGlas. Vinduer,r99.fqq
Ak, particula prxpofit. 128. l. 332. fq.
;I2. fq.
Agerdyrkning, fordum i Danmark forssmt, Arctmboldus klager over Kong Christ. II. til Rom,
16. Card. Puccius befales at forlige ham med
94.96.
X«/ et Luft-Skin, 149. hvad stal vare efter Senecæ Kongen, i/.
Ar, »id og A«'ld, Mands-Navne, 336.
gg 8áotñ Forklaring, 15c.
Alexandria forbum Stapel - Staden for denOst' Arilds-Tud, hvoraf det har sit Navn, og hvor«
ledes det bor forklares, 327, er ikke æra HaralInviste Handel, 105.
dina, 330.
d* /tleniberts Traité de fluides , kosts, i33‘
Armavar, hvad det bemerker, 32z.
Alkaliste Tings Natur, 280. •
Amager, hvoraf det har sit Navn, 123. Låttdeks ArminianerbyggeFridrichstadi det Slesvkgste,
14).
Bestaffenhed, 130. og Inddeling, 131.
Amagernes fmste Faderneland, 124. naarbe ere Arifiotelis Skrist om Luft-Skin, 148. Fortñllelse
kommen til Danmark, ibid, deres Privilegier VM en Mand, der saae sin egen Lignelse t Lufte«,
321.
brsndte i drnSvenste Kriig, 126.132. deres
Naring og Håndtering, 150. fq. Kongel. Breve Amoldas, erpaa Danst Arend og Arrild, 335.
og Benaadinger dem meddcclte, 13;. Tvistig Arnvith, et nornen proprium hos de Gamle, 34I.
hed med Dragserne, 140. Sprog, 141. Ved- Arrild, er ikke det samme, som Harald, 333.
tKgttrogAmts-Seigl, 142. Kladcdragt, ibid. Arvid, et Mands-Navn, 341. har og varrrt Arild
Recnlighed, 14;. Spise og Tarvelighed, ibid. HvikfeldS fvrstcNavn, 339.
Arvive, hvad bemerker appellative, 341.
Leeg og Dands, 141.
Aftropopleffa, hvad er, 15 J.
Anaclajes, hvad bemerker, 107.
Anaxagora, Anaximenis og Anaximandri Mee- Atmofpbara, hvad er, 162.
Attraíííonen kommer overeens med keibnitzens
ning om Lysningers Aarsag, 166.
Andersen (Jens) Biskop i Fyen, hans Lårdom Principiis , 236. fq.
og andre Egenskaber, 45. kaldes til at vare Attraéliva vis, som trekker det ene corpus til dek
andet, dens Aarsag erstiult, 307. dens Virk
Bistop i Strrgnes i Sverria, 17. Ueenighed
ning i Meáis og andre Ting, 305.
imellem ham og Diderich SIaghek,;;. hindrer
hins Tilbagekomst fra Sver rig, ; r. hans Brev I Auhigné (Mr. le Marquis de St.) Betamkm'ng
til Danmarks Rigens - Raad om Slaghck, I om Solens Atmofpbxra, 233. hans hypothefc
ibid har forud sagt Slagheks Ulykke, vg ved ! er umuelig, 2 .O. og utydelig, 219.
hvad Kunst, 45. var meget forhadt hos Kon i Augujiini Bettvukuingvin HimmelTegu, 188.
$X
Banisters

A.

Register.

B.
Banniers Objection imod Lysets NatUk, 292.
Bazin har flrevet om Gevcxter, Insecter og Zis/
324.
BevmgH (Vikl) Beskrivelse over Amager, r;r.
Bernoulli (Jo.) har sogt at hielpe de Cartesisse
Hvirvklers Syftema, 224. Haus hypothefis
overveyes, 227.
Berserker, Norske Kcemper, 91.
DevKgelsen i ligedanne krumme Linier fleer med
lige Krast, 242. f.
Brcelke (Jens) Gisning om det Ord Arilds-Tiid,
328.
Bibliothek, (det Danfle)dets Skrivere noteris,g.
Bircberod (Jo. Jac.) Biflop i Aalborg,roses, 7.
Bicrgrnes Attraéiion, kiendelig, 284. ildspru
dende, Aarsag dertil, 271.
Blod-xe, (Erich) en Sse-Hane, 92.
Blsde Lorperes Natur, hvorledes den erbeflaf
fen, 28;.
Boerhave hans Fortieneste »henseende til NaturL«ren, 307.
Bonde Leeg, Aiuagernes, 144.145.
Bonifadus, Erkcb. til Maynz, beskylder Vigi
lium for Kietterie, fordi hand ftatuerçt Anti
podes , 210.

Borglum, hvis tvende Bifloper indstevneS tik
Rom af Anton. Fürstenberg, 62.
Borringbolm, Anledning ti! Tvistighed imellem
Kong Christ, n. og Kirken i Lund, 35. naar
famine er overladt Kongen, 58. fq.
Botbinoi, hvad derved forstaaes, 152.
Boyle (Rob.) hvad hand har flrevet om Experi
menter, roh. 308. hans Stiftelse, 206.
Bradley roses, lio. hans Observationer over
Cometer, 269 er for Lysets Beva'gelse, 295.
Brandershu (Lamitz) en navnkundig Munk i
Danmark, Hoad hand har udrettet, 51.
Broecbuifen (Benjam.) hvad hand har flrevet om
Figurer paa frosne Vinduer, 32;.
Brockcs L-'rs om Forestillinger i Ils, 301.
Brun (Brod. Joh.) Guardian i Kiobenhavn,
ledsager jo. Franc de Fotentia til Hvlsteen, 52.
Buddel (Jo. Franc ; Jrring om Tidsn, naar Ama
gerne fsrst er kommen til Danmark, 124.
Büttner (Jo.) Cauzellistudi det Tydfle Canzellie
i Kiobenhavn. 30.
Burferti s (Jo.) Sogne - Prast tit Véggerlsse,
127.
Bfche, besettcsmed Hollændere, 127.

C.

Calcination, hvorledes fleer, 2gl.
Campegius, Card, beordres af Paven, af absol
vere Kong Christ, il. 70.
Lñnñlkcr i Lund overlade ugierne Kong Christ. II.
Bvrringhoim, 37. fq. naar det er fleet, $8.
Canonisation, dermed ggae Paverne varlig tik
Derks, 88Capelis Declination^ stoN'k VM AfteNkN kNd VM
Morgenen, 112.
Capra [altans, hvad S, eftS Schotti øgMairant
Tanker, 151. fq.
Carl V. Keyser, besoges i Ncderiandene af Kong
Christ, il. 19. advarer Kongen, ey at befatte
fig med Lutheranerne, 30. hvorfor hand har for
andret sit Gindelav imod Kongen hans Svo
ger, 69.
Carljladias (Andr.) I)a«å Discipel Martin Reynhard flikke- til Danmark, 7. er en Hadere af
Academifle Grader, 9. kommer i Forflag at
talbeé ind i Danmark, il. modtager Kongens
Tilbud, i2. kommer til Kiobenhavn, 20. om
denne hans Reise har hidtil ingen flrevet, 21.
hvorfor hand saa snart er reist tilbage fra Kiobenbavn, 22. s. Suauingii Feyl i hans Histo
ries Beflrivelse, ibid, varendnn, da hand var
»Kiobenhavn, eenigmed Luthero i den Artic,
om Nadverens Sacramente, 26. Vidnesbyrd
om hans Ankomst i Danmark, 27. hvad Tiid
hand er kommen og iglen bortrejst, 28. den ri
meligste Aarsag til hans Bortrejse, 29.
Cartefii hypothefe om Hvlrvåe, Urimelig,
215. fq.
Carvajal (Card. Bernardin.) striver til Dronnin
gen i Danmark, 42. havde betient Kevsex
Carl V. og hans Soster med Confirmations
Sacramente, ag. har spillet en merkclig Person
under Pave Julio II. 43.
Cajfini^ Römer, viser Flamfteds Misgreb, lOg.
Central R raftens Deffsffcnhcd, 220.
Ceratias, et flags Luft Skin, 1)6.
Cbaldceerne regnede Couietcrne iblant Planet»
Stjerner, i6g.
Chafmata, viste Luft SktN, I$2.
ôitJ2tVZ ni. en meget from og lykkelig
Herre i at reformere Kirken og den politiske
Staat, 5. hanMnordninger omAmagerne, 133.
Lhristirrn,det sameNavn (om Christian, 77.hvor,
for det saMedes er forandret. 78. f 81 Exempler
«sandre, der have havt samme Na. n 79. C
Cbrißiern»

Register.

Cbríftierna illet Cbrifiina af Danmark, HettUginse til Maytand og Lothringen , 82. hvis
Navn er fsrtplantet til andre/ 84. er Moder til
flete Bor«/ end g meeniig foregives/ 8Z. har til
bragt hendes sidste Lives-Tiid i Dertona, 86.
CHRlSTlERNi i. Historie beskrevet af Jo.
Suaningio, rr. hvorfor hand har antaget det
Navn Christicrn, 8*- hvorledes hand kaldtes
tilforn, ibid.
CHRiSTiERNUS il. havde vigtige Aarsagcr til
at forsoge en Reformation i Kirken, 4. hans
Dyder og Lyder, 5. kand ikke undfkyldes for det
Swkholmske Blodbad, id. fq. 56. fqq. hvad
dcr har givet ham Anledning dertil, 5- forskriver
en Lsrcre fra Sachsen, 3.7. har Godhed for
Luthero, og kalder ham til Kisbcnhavn, 10. fqq.
har imidlertiid meget at tractere med Paven,
x6. 18. reyser til Keyseren i Nederland , 19byder Erasmum til Tafel, og taler tit med ham,
20. dimitterer de Sachsiske 8-vrere, 29. for<
manes afKeyseren,;o. er Ref«rmations-$er<
ket ikke voren, zi. hvorfor hand gjorte Diederich Slaghrk til Erke Bistop i Lund, 36. stisnt
med Tvivlraadighed, 36. anklages til Rom af
deSvenffe, ;8. flatterer ben Pavelige Nuncio,
47.53. hans Lov-Bog, som siden er forandret,
48. hans Forretninger i Sverrig finder ey Bi
fald til Rom, sí. fq. Forsvares ilde af Sccppero, Cypræo pg andre, 56. Skikker Gesandter
til Pave Hadrian, vi. og hvorfvre, 61, kand ey
sette sigi Credit igienhos Geistlizhedcn og Ade
len, 6;, hvo der forsi lod sig bruge til at stifte
en Forbindelse imod ham, 64. hans Menders
Tal saare ringe imod hans Venners, 67. fq.
hvad Tilboyclighed hand havde i hans Land
flygtighed for Religionen og Gudsfrygt, 68.
hans Vankelmodighed, 69. hans Svogers
Bemoyclse for at indflette ham igien i Riget,
69. paa hvilke Vilkor Paven tilbod ham For
ing , 70. imodtager ey de af Paven tilbudne
Vilkor, ibid, hans Brev, flreven i Norge, 74.
har aldrig selv kaldet eller skrevet sig Christian,
tuen altid Christiern, 78. ynder Nederlamdrrne,
125.
Ciceronis Forklaring om Jordens Figur, zog,
Gula, et stags Skibe, 95.
Claudiani Janfrr om Cometer, I8s.
Clairaults Theorie om Haat'-Rsrene, 2)8.
Clemens VU, Pave, confirmerez J. Magni HoM

over Kong Cbrist ii.Gierninger i Sverrig, 55.
med hvilke Vilkor hand vil tage Kongen til
Naade, 70.
Colonicr, fremmede i Danmark, ir t.
Comecer, adskillig stags, 150. elementare« og
coelcftes, 155. deres Virkninger og Folger, 159.
confunderis af b? gamle med andre Luft-Skin,
176. dyrkes og tilbedes, 133. adskilliges Meestinger om deres Omlobe-Tud, 270. deres Be,
vrrgelse stadfarste det Neutonste Syfteme, og
gier det Cartesiansse til intet, 266. fq. synes
at vrrre Aarsag til adstillige Phænomena, 26z.
deres efterladte Haler kunde foraarsage Ringe»
ne omkring Planeterne, 271.
Compassées Nytte, 210.
Crystallisation, hvoraf kommer, 231.
Cyparijja, et flags Luft-Skin, 154. fq.
Cypraus, (Jo. Ad.) undskylder forgieves Kong
Christ.il. 57. tager ftyl i det band melder om
Jo. Franc, de Potentia, 54.
D.
A'zXo;, et flags Luft Skin, 150.
DamaJ'ceni, (jo.) Betomkning om Himmel Teg«,
igg.
Dampe to flags, efter Ariftotelis Meen'ng, 162.
Danmark, hvor stor Deel deraf Bisperne og
Herre-Closterne fordum haveeyet, 4.
Danstes og Norskes Erfaring i Somandssab,
91. Anledning dertil, ibid, deres Klædedragt,
94Derbam, (Wilh.) citer.?, 207.
Digby, (Kenelm.)anfcte?, Zz6.
Difctis, et Luft Skin, 56.
Drstillering skeer ved Attraction, 2gr.
Dragen, et stort Norsk Krigs - Skib, 91.
Drag-es Situation og Beskaffenhed, 140#

E.
Ebbe og Flod hvoraf kommer, 274.
EcUptist Bevægelse tilstrives Planeterne, 270.
Elasticitet, 285. dens Aarsag vides ikke, ;O7.
sårdeles Bessaffenhed, 28;.
Eletfrum, dets Kraft og Virkning har lienge w
ret bekirndt, 325.
Electristo flydende Materiers Bestaffcnhtd,
288
H- Lier approberes til RyM, ig.
3£ f, 2
Eli«
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Eli« (Paul) skriver imod Morte« Reynhardt,lo. Fridrnch, Chursyrst af Sachsm, vil ey lade Lu°
Eltftbetb en meget gudfrygtig og retsindig Dron- therum reise til Danmark, u.
ning i Danmark, 68. bekommer Skrivelse fra Fridricksbrrg anlagt, 127.
Cardinal vecano, 42. hielper til, at Hollé Zndrickstad , bygges af Armivianerne, 146.
derbosettesi Danmark, 124.
Frit-land
Frisians,, Amagernes
Amagernes Fñderneland,
Ftrderneland, 124.
Ellipserne, hvorledes have Sted, «aar flere Froibefii Beretning cm Cometer og Nordlys, 196,
smaa Corpora trekke hinanden, »43.
Frugtbarhed,
Frugcbarbed, Amagers, 132.
132.^ "
Effcurus, hvad hand har I«rt om Synet og dets Fugger (Jac. og Anton) besorget de Danskes
Objeéter, 320.
.
i Penge-Cormnissioner
Penge-Comnttssioner i Rom, 36.
''
Epigenis Meening omLysñiñgers Aarsag,r68-l70. Fulgores, fulmina og fulgurationes hvad er, efter
Erik Adelstein, Author til Norges Jnddeeling ! cSenecse
----- 'Tanker, 165. *
i Skidreeder, 92.
Furstenberg (Anton) Provst i Boralum og
Erik Llodsxe, har i sin Ungdom ageret i Aster- Danmarks Riges-Raab, 62. fager Sag rned
Soen, 92.
Bistoperne af Borglmn, ibid, folger Kongen
Errie, det samme som at ploye, 328.
i Landflygtighed, 63.
Kuler, Gcometr. roses, 2l8. hans Argumenter
imod Attraétioneu overveyes, 258.285.
G.
Experimenter, nodvendige til det physisse Stu
dium, 299. have stor Nytte i andre Didenffa- Gaase-Astig« iblant Amagerne, 144.
her, 206. lykkes ikke altid, 30g. electrijke fors- Gabler (Matth ) bliver Prof. Crxc, l. iKiskem
trykke Carmen lit
til K. Christ.
II,
ges metre og meere, 326. ere nyttige i mange havn, 22. hans trykte
Christ, n,
Lilfcelde, 208.
t 27.
s
i Gali'lai
komm« Oveteens mtbNeutons,
!
...... ..Hypothefes
.................
F.
I
Gamache Aftronomie phyfiqve citeres, 217.
Kasthed, Corpornes, Aarsag dertil, 278.
Gange-Rslf, en stor Soe-Helt, 9 s. hans Skik'
Fermentation, hvoraf reiser sig, 28°.
keise og Egenskaber, 98. f<j. drives i LandflygFix Stiernernes Aberrationer bor koldes Refra- tiahed, 99.
tiioner, 107. ilden for Atmofphæra, iog. oven Gaffendi (Petri) Forklaring om Synets Sands/
for Maanen, 112.
3i2Flamßeds (Jo.) Observationer 0M På« Stier« ! Gaudentes, hvilke iblant Munkene saaledes bleve
«en, ios.
' 1 kvldne, 52.
Flibußiers, hvoraf cieri veres, 95.
1 ’ Gtistliges
_ _ Lgtkssgb, Kong Christ. II, ForordAlorentinste Philofoph. Experimenter med Jis, ning "derom, 43.
325.
î Gemma (Corn.) Skrift OKI alle flags LysMNgM
Klædende Materiers adssillige Beskaffenhed, ; 157.
; Genealogisk
Studium vanskeligt, 86. 90.
284,
"
Fonteneile bersmmes, 306.326.
! Gey4r, b s tMrd Hollænder, 128.
Fratres Obfervantes, s 2. fte Obfervantes,
; Gilbert (Guil ) har strevkt sniukt om Magnch
Fribytter og Fribytterie, hvad er, 92. ear fot# Stcenen, 325.
dumpriisvcerdig, 94. 97G ! se (Mogens) har ugkeme forladt Kong
FRIDLRILH I. Konge i Danmark, vil eyi Christ.II Partvie, 67
tilstardeKlosterncs Reformation iHolñeen, sz. Glas Vindner, Zis-srssne, hvad Billeder de
faaer Brev fra Paven i Faveur afGustavTrslle, undertiden forestille, 297. 3a. f.
56. fkrioer til Paven for Bisperne af Bvrglum, Gonzaga (Chriitiernus) efter hvem hand er op«
63.
nkrvnt, 85. en and n af samme Siegt oa Navn,
FRIvLRJL-H il, Anordninger angaaende: 86. Hübners adstistige Vildelser i denne Fa«
Amagerne, 134
<* milies Gcnalocie, ibid.
FRIDLRIL-H IIR lader Rigets Love og An• Sraabrsdi e reformerede og n-reformerede, 52.
ordninger reviäere, Z4j.
Gsegori (Dav.) hans Astronomie roses, 227.
Gtjs,

Register.

GrMnger, en nederlandst Colonie i Ribe, irr.
Guenke (Otto de) citeres, Ji6.

Slegt-Register, 86. hans Fortiemster berdm»
mes, 89Hitgenii hypothefîs VIN Tyngden, 2/2.
Hvirveler, Cartefianste, unyttige, 222. fq.
Hvitfcld (Amid) har aldrig kaldet sig Harald,
338. hans ForMrc og ©legt, 33Y. i Hans
Barn- og Ungdom heedte Hand Arvid, hvilket
Hand siden har forandret tilArnld, 340. hvad
ond Eftertals Hand derfor har haft efter hans
Dod, 343- «Kong Christ.il. Historie folger
hand Suam'ngium, i. hans Betamkning om
om Kong Christ. II. Kirke-Reformation, 2.
horer ilde for denne Kongcs Histories ssyld, 3.
dommer rettelig om Scepperi Fortabelse, 42.
hvad Hand har meldet vin Kong Christ. li. Re
ligion, 69.

HHaardbed / (nabfolute, h kvkviit nmelig , 283.
^rtrr-Te^renês phænoinena, 2g2.
Hadrianus VI. P-ve, hat (Y stüdfiSstet Joaniûs
Franc, de Potentia Sont , 55. intercederet
Kong Friedrich dm l. for Gustav Trolle, 56.
Udregning om Comckernr, 26 ;.
Hamberger, hvorledes hand forklarer Cohxfiontn, ågr.
Hans Hansen, Provst i Tofte, udnarvnes til
Legat til Rvm, 60. hans Gods confifquerci «s
Kong Friderich 1. 62.
Haraldi(Magnus) Bistsv til Scara iSverrig,54.
Harald, ingen af det Navn har givet Anledning
Itil det Ord Aktiva Tlid, ßo, ep heller til det
Navn Arrild, 3; 5.
Jernbarver, et Skib, 106.
Hsraiv Haarfager, m-rgtig til Goes, 91 er Jernets Dtflfuvog Egenstaber har Mr. de Reau
hverver sig Herredom over hecle Norge, ibid
mur undersogt, 307.
hans Dyder, y8. forste Eenevolds Herre i Ievn.disgttenés Bevægelse, 266.
Aorge, zzi.
Ild, derom striver D. Boeihave,meget fornuftig,
Harald Hyldctand, Jo. Lyfehandri Digt om 307. dens Brug iGrendseffiels Settelse, 328.
ham, F,o.
hvor mange flags hos de gamle Nordiste Folk,
Harer, Mcvngde paa Amager, 130.
Harmonie, univerfei, stadfæstes, 235, f.
I vebrand, ulykkelig for Amagerne, 126.
Hastcl^e, besat med Hollsuder, 129,
Joannis Damafieni Meriting om Cometer, l88.
Hartfaker, (Me.) berømmes- 324.
"Ären sting (@r'c) Historie citeres, 37.
Hñtrg'Urtrr, Amagernes fornemmeste Håndte Jolle, hvoraf har sin Oprindelse, 95.
ring, ns- fq-131Ionisdcraer, en Danst Colonie, 94. deres
Helsingler, vilde Kong Christ.il. indgive Hol i dristige ©terning, 103 f.
leenderne, 125.
| Jonas (Arngrim) roses, 328.
Hennike, en Munk, folger Jo. Fr. Potentinum Jo-sirla, d. e. Jerusalem, 102;
ti Hol steen, og skriver ti! Kong Christ H. 52. Irrearrîâritcet i de Himmclste Bevtrzelser, hvor
HickestGeo.) citeres, 332.
af rester sig, 259.
Himmelske Cerporers Bevvgelse stemmer Ver Julius Ohfeqvens, hans Skrift de prodigiis, 1 gf,1
eens me!) Neutons AttraéHoner, 23 j. fq
Jurins Hypothsfis, lignet Mkd Clairaults, 2$Z,
Hippias, Hippens, cl flags Lust Skin, 156.
H Hoge», approberes til 9° VM, Ig.
K.
Holland, Amagernes Frde-neland, 124.
Hoilcrnder, Hollñndetie- hvorefter kaldet, 123. Aatt« Aonge blaut Amagerne, holdtes Skatte,
Hooke (Rob,) en berømmelig Pbyticus, 324.
i sti 144
Hopftnstein (Steph.) Kong Cyristmn II. Se- Kempius (Paul) Kong Christ. II. Vice Canteler,
cteterer, stikkes til Tydstland, n. hanr Skri-1 70.
»else til Konven, 1$. f.stder i Kongens Unaade, Kepler, en stor Aftronomus, 22O. hans Regler
49- paagnbes i Lvbeek, so. hvad Embede I kommer overeens Mkd Neutons, 240.
hand siden har beklâ, ibid.
Ktiber paa Toppene af Biergene, hvoraf de kom,
Lühngrs (Io.) Vildfarelser i de Gsuzagers i
Ribben»
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Lufrftrn/hvadFvrvavseler de Gamle Porte deraf,
177.
L uthcrus (Mart.) melder om Herr Martin, som
stal vivre sendt til Danmark, 7. Kong Christ II.
har Godhed for ham og hans Skrifter, 10. f.
anmodes asKsirgen, at komme til Danmark, ir.
si lbes villig til at antage Tilbudet, 12. servares
paa Kistket Vartemborg, 1;.
Lycofthenis Beretning om Cometer og Himmel
tegn, IS9Lynild, hvorafkommer, efter Grånes Meenmg, 266. Forfliel imelleiu Lynild og Lysnin
ger, 167.
Lyrens Declination stsrre om Aftenen end i Mor
gen Stunden, 109.
Lyscbauver (Claud.) vrl forfaren i den Danfle
Adels > Historie, 340.
» - (Jo.) har digtet den Haraldfle TidsL.
Regning, ;;o.
LaLhtntius, hans Vanknndighéd in phyficis, Lyst-Partiklers Bevñgelse, lignes med Planeter
nes Bevægelse, 294.
208. negtcr Antipodes, 209.
Lampades, af Ariftotele beflrevct, 148. 0g af Lysninger, mange flags, l)6. de gamle (Irakers
Mecmng derom, 161.
Seneca, 154. f.
Lampadias, et stags Luft-Skin, 156.
Han&gtio«/ Amagernes, til Klobenhavns Slot,
M.
133.
Lang« (M. Hartv.) Kong Christ, il. Gesandt til M-ranens Bevaegelse, forandrer Jordens Be
vægelse, 246. dens Virkning i Havet, 274.
Rom, 17.
Langobardernes fsrste Tog flcede til Sses/ 95. Machiavelli (Nie.) BttMlkniNg VIN Prodigiis*
187.
Lamoms (Jah.) spotter med Epicuri Forklaring
Mñglehye, en Lands Bye paa Amager, indrom
om Lyset, zrr.
mes Hollcrnderne, 126.
Lazii (Wolfg.) Skrift,ufuldkommen, iZr.
Leibnitz confunderet det Cartesifle og Neutonifle Magnetens Krtrster, 289.
Magnus (Jo.) agerer de Svenskes Sag til Rom,
Syftema, 224.
Leo X. Pave, flikker Jo. Fr. de Potentia som Nun- imod Kong Christ, il. 38. siaaer i Naade hos
cius til Danmark, 39. men har aldrig bifaldet Pave Hadrian. VI. 55. bliver Legatus Apoftohans Sente«;, 40. Scepperus, Cypraus og : licus i Soerrig, ibid, hans Dom stadfæstes af
Paven, ibid,
andre strive urigtig om ham, 41.56. $8Lobkowitz (Jo. Caram, à) Fabel VM Lianora, Majoragil (M.Ant.) Forsvars Tale, fordi hand
Dronning i Danmark, Kongjani Gemal, 8°. har forandret sit Ravn, 342.
Lochbrock (Regner) hvorafsaaledes kaldet, 44. Maivan (Orth.) har skrevet om Isen, 324. hans
103. hans Bedrifter, 102. og Anordning, BeüràiUg om capra fallante, 152,
Margaret«, ErkeHertrrginde, knogler imellem
104.
Lotti (Lothar joh.) Beskrivelse omet sirrt Phamo- K. Christ, kl. og Pasrn,6y. boer, 71.,
Martyr, (Petr. Angeier.) vidnervM K. Christ. II»
menoltl Venedig, 316.
Reyse til Nederland, 19
Lomille, havs Hypothefis, 270.
Lystes Oprindelse og Emanation erey endnu for Materierne staae i Connexion med hinanden,2;e.
Matthia (Magn.) striver om Didrich Slagheks
klaret , 2$>å. 307.
Henrettelse, 44. og Borringholms AftrsrdelLudani Tanker om Cometer, ig$.
à »en Vers omSpnet, z ro.
ft, 58
Mauper-

Ri-benhavn, der have HsüMderne sat sig ned,
146.
K'rchevus <Athan.)6®r Tvivl om ct Experiment/
der dog i hans Ti d var meget vel bckiendt, ;n.
Lbirkei Maglebyc, i;6.
^lcevedragt, de gamle Danstes/ 94. Amage»
ns, 142,
Moot (Dirk/ ) hans Gravskrift paa Veggerlose
Klrke-Gaard/lr9. ,vg Fortienesie, ibid.
Rornerup (Sever.) tager Anledning til at tale
ilde om Hvitftld, af hans Navn, 343.
Ärmster, Naturen, som drive frasig, om kand
tilstaaes, 286. fq. 291.
Krumpen (Styge) Biflop til Borglum, hvad for
en Mand band har v<rrct, og hvorfor hand er
bleven indstævnet ti! Rom, 62.
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Maupertws Forklaring over de Stjerner, som til Neutons (If.) 5ortîcneffet t Phyfiqven, 307. hans
Me Tider sees, og til andre forsvinder, 271. Meening omMaterisnsAttraâio» oplyses, 234.
hans Hypothecs forsvares, 225. 295. nogle
dans Detcrnkning vm Saturni Ring, ibid.
Mennonistcr, fette sig ned i Fridrichstad, 146.1 imod hani giorte Objetiioner overvkyes, 252. f.
MejJenius, hvad hand »J&ner 0îH Jo. Fr. de Poten- ' Niclas, er Aarsag til den Athen. Flodes Ruin,
tía, 41. om hvis Kald til Skara Bispe-sivel ved sin Overtro, 211.
Nieuwentyt, hans Skrift bcrommes, 207.
hand dog har v-rret uvidende, 54.
M-'ftcr Morten, Evangelist Picesi i Kioben- Nodorum Beocegelft, hvoraf kommer, 264.
bavn, brspottes af Kannikerne, 10. See Noquezius, anftM's, 324.
vzor&tffe Folk ere ikke lettroende, 30 5. have med
Reynhard.
Metallerne, hvorledes oplsscs, 2go.
deres Colonice besat mange Lande, 95Maeora, mange flags, 149 i6z. deres Oprindel iTorbiyfets Folger, 159. ulige Forestillinger
deraf, 202.
se, 16j. fq.
Men (Ant. à) Kong Christ. IL Gesandt (il Keyser Llormceirdencs store Udtog under Rolfs Anforsel,
Carl V. 15.19
95Me urfiu s (jo.) medhandles nmildelig af Odor. Vkorva Sund, det samme som Strardct, 102.
Raynaldo, 57. seyler i det, at Hand kalber Numa-Pompilius, paa hvad Maade Hand sagte ak
bringe Roms nye Indbyggere i bedre Skik, 178«
jo. Fr, de Potentia en Cardinal, 54.
Migrationer af Norge, Anledning dertil, 92. Nykspmg i Falster, 129.
Migrationes gentium, vtinMig at bestnve, 121.
Minortter Clostere vi/iteres af Jo. Fr. de Poten
Otia, 51.
Moleswortbsfalste Beretning om Amagernes Pri Observantes ør) Fratres de Obfervantia , hvad har
vceret for nogle, 52. hvo^rr forsi har fmi dem
vileqiersKrrnkeift, 145de Mofare, bat flvtcbt at h rve nosle i den Csrtsind i Danmark, 51.
sianste Philosophie forekommende Vanstel-q o cco (Poppo) en fornemme Dexelerer i Amster»
heder, 2)2. hans Hypothcfe undcrssges, ibid.
dam, 56.
Moderus (jo.) tilkegger Hvitftld det Fornavn Oddoni (Hier.) hvad foren Teignmg Hand har be
merket paa f'«sue Dindne--, 312.
Harald, 338. fMorsing (Christen Torkiids.) stikkes til Tydst. <P!»fTryggcssn, en stor Soe- Helt, 93. hans
Behændighed oq andre Egcnstaber, 94. 100.
land, for at hente Professorer til Klobenhavn,
ior. hvad der bevñgede ham til at antage den
22.
Christelige Religion, 100. hvorfor hand kal«
Mule (Hans) udncrvncs til Bistop i Afl'e, 17.
besOlafKrå io;. hans Dod, 102.
Munk (Mogens) den forste, der lod sig bruge til
at stifte Fo bird-de imod Kong Christ. IL 64. Olivarius (Chriil.) roses, 7.
Muffcbenbroek^W de) citer 6, 325. hans 0b- Ordets on OrdaUumhrotafksmmcr, 33?.
fervationer li is 11 tf med Whiftons, 289. hans Oreald og Arild er eet og det samme, 3)3.
Or men hin lange, et stort Krias-Skib, 93*
Beviis for Attra<aionjn, 2-9.
Mykilgaard, det samme som Constantinopel, Ormin-fcatnma , et Krigs-Skib, 93Osterstns (Christ.) Gloflariutn jurid. bersm«
102.
mes, 327. hans Etymologie om det Ord Arilds«
N.
Did forkastes, ibid.
Ostragard, d. e. Rußland, »oz.
n og L forvejes fttiadstillige Ord, 336.
Overtroe om Himmel-tegns og Cometeré Be
Nsrrcgade, det samme som Nmrcgade, 333.
tydning, fortplantet iblant de Chrisine. 186.
Natmens Virkninger, de flecrste endnu ci> udgrandstet, 299.307. dens forunderligeEffeeter,
fom matt fordum ikke har troet, ere nuvel beP.
kiendte, ;io. sarrdelcs Lov, 259.
îstavi, fit eget, dermed har enhver Magt al handle ¡ palnñtok», en IulW Lovgiver, 104. hans
og omstifte som hand vil, 78.
I Love, ibid.
Peder-
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Pederspn (Claus) Kanik i Lund og Gesandt ti!
Rom, 17. hans Skrivelse til Kong Christ, il.
18.19.
Phenomena, soin t NatUttN forekomme, hvad
Nytte kaud haves af sammes fornuftige Be
tragtning, 20$. fq.
, et flags Luft-Skin, i,o.
hvad bemerket, 149.
Phyfid Profesores, jo forfarner, desto befkedcncr
ere de, 297. have nu omstunder meget at bestille
med elrctriffe Ting, $25. have bragt det viit i
vore Tider, z 1.6. ere ikke viit nok, ibid, have
deres Epochas, ;r;.
phs'We Tings Betragtning, nyttig, 207.
Picard, har bemerket Fix - Stjernernes Aberra,
tioner, 107.
Pithetes, Pitheus, et flags Luft-Ski«, 156.
Pithia, Lysninger iLuften, 154.
Planeterne« elliptiske Bevñgelfer, 220. f. Fast
hed og Tyngde, 24$. deres Deitning omkring
Axlerne, hvoraf foraarsages 254.
Plinius opregner 12 flags Luft-Ski», 156. hans
Tanke om Cometerne, 176.184.
pogonia, Luft < Skin, 154. ere egentlige Come
ter, 155.156.
VLMJuos, hvad det bemerker, 92.
Pomanus {jo. if.) forlredttil urigtig Beretning af

Reaumur (Mr. de) roses, 305. har giort best Reede
for Jernets Na ur. 307.
Rcenlighed, Amagernes, 143.
Regner, fee Lothbrock.
Remiser, hnad de bemerker, l;o.
Repulfionen, gni kand admitteres, 287.
Resen (Jo. Paul) noteres, 8. anfores, 4;. hans
Gisnmg om Amagers Derivation, 123.
- (Pet.) har udgivet Kong Christ, il.
Lov, 48.
Rcynbard (Mart.) kommer til Danmark, 7. er
den samme, som Svaningius og Hvltfeld
kalde M. Morten, ibid, anvises til at proedike i
St. Nicolai Kirke, 9. hans Skrifter, ib fq.
frafalder omsider den sunde Ltvrdom, 9. Cannikerne drive topot med hans Prædikener, ro.
nren hand reiser af andre Aarsager til Tydsk«
land, ibid, hans Skrivelse til'Kongen om Lu«
thero og Carlstad, ir, fq. bliver omsider Preest
i Jena, 29.
Riber Raadhuus, fordum de Gisningers Bvrs
og Oplags-Huns, 122.
Römer (£)l.) ikke ukyndig om Fix - Stjernernes
Aberrationer, 107.

Rolf, Reginalds Son, en merkelig Soe-Helt,
98. hvorfor hand kaldes Gange. Rolf? ibid,
drives i Landflygtighed af Kong Harald Haar,
Cypræo, 57.
fager, 99. indtager en Deei afFrankrigc, ibid,
Pontoppidan (Eric) citeres, ZZl.
hans Egenskaber, ibid.
Potentia (Fr. Jo. Franc, de) Pavktts Nuncius og Röflrr (Mart.) hvo har varret? 8.
Commiffariu* DañMMk, $2. $9. Scepperi Roterodarnus (Erafin.) bydes til Taftl 0g tflUï osts
og andres Vildelser i henseende til hans Person,
med Kong Christ.li. ro.
41. hans Dom bekrarftesikke tl! Rom, $5- er
ry Heller giert bckiendt af Kong Christ. II. 42.
S.
recommanderez til Dronningen af Danmark,
42. var tilstede ved Diedrich Slagheks Henret Saltees Natur, rgo.
telse, 32.42. er ikke kommen til Sverria, $t. Saurins Hypothefe, 272.
har vifiteret Minoriter Ordens Klostere i Dan Scepperus, (Corn ) (Md hñttd hñk skrevet 0IN j«.
mark,; 1. forsoger det samme forgieves i Hol- Fr. de ?0tentis Gesandtskab tilDanmark,4o.f.
peen, 52. bliver Biikop i Skara, 54. har ry
hans Skrift mod de Svenske er ikke kommen
»<rrtt Cardinal, ibid.
for Lyset, 41. hans dristige Sophifma om Pave
Pradpitation, Chymisk, hvorledes skeer, 289.
Leonis X, Som, ibid, hans Brev til Bistspe«
privilegier, Amagernes, opbramdt i Kiobenaf Ermeland, 58.
Schotts (Cafp.) Meeuina om Capra faltante, 132.
havnsBeleyring, 126.132.
Puccius (Card Laur.) befales at stifteForliig imel it. om Meteoris og Portentis, 193. Otti Ötr<8
lem Kong Christ.». yg Arcemboldum, 17»
Materie og Betydning, 200.
Sckmlteischos Amagerne,hans Myndighed, 141.
R.
I Seneca, hanS Dctcenkning øm capra fallante, Ist.
Raynaldus (Odor.) handler Haardt med Mcurfio, agter Philofophiam naturalem huyere, end
I moralem, 206.
57.
Stuntril
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Sennerti (Andr.) Hiftoria Acad. Witteberg. aN- Stampa (Chriftiernus) Greve ûf Monte-Caftello,
85fores, 8.
St^d, derafkommer den forste Bevægelse i Cor,
ê Italici Beskrivelse om Cometer, 185.
ponte, 247.
Sirii og Capella Declination« sierre om Aste
nen end om Morgenen, uo. Aarsag dertil, Strada (Famian.) (I’ accurat j nominibus porpr.
79¿un, hvorledes forklares afLxicuro og ^flen Styg« (Niels) Bissop i Borglum, hvad fore«
Mand hand har været, 6r.
do, samt andre Philosopher, ;r->.
Skibyenfe Chronicon Mfc. hvad det Melder 0M Svaningius (jo ) agter ikke Tiden i KongChrist. II.
Historie,2. en haard og bitter Skribent,og hvor
Kong Christ, il. 64.
for?
3. er et syensynligt Vidne til hvad der
Skoffgaard (Jo.) hvo har varet? 46. melder
i52o.erpasseretiKiobenhavn, 21. Beviispaa
om Tiden, da M- Didrich Slaghek har beklædt
hans Vildelser, 24.26.
Lunds Bispe-Sæde, ibid.
_
Skotborg (Jorg.) afsat fra Sunds Blspestocl, Svaningius (Jo.) ben yngere, hans Meeni'ng om
Arilvs-Tnd, 330.
i8>Svend Tiugusk-cegg, hans Bedrifter og SkiebSkourpaa Amager, hans Myndighed, 141.
ne, 103. proclarneres til Konge i Engeland,
Slaghek (Henr.) Statholder i Stokholm, 33.
104.
- - (Zoh.) sendes til Rom, 17. hans Skru
Svenskes
Klage overKong Christ, n. hos Paven,
velse til Moder Sigbrit, 40.
18. 30
- - (M. Diderich) den rette Aarsag til det
Stokholmsse Blodbad, 5. udnævnes tilBi- Syrlige Partiklers Natur, 280.
ffop i Skara, 17. og strap derefter til Erke- Syv (Ped.) Tanke om Arilds-Tiid, 331»
Bistop i Lund, 18. 33- hans Egenstaber og
Forstand, u. til hvilke Forretninger Hand er
.
T.
dleven brugt, Md. har Skriid med Jens Andersen, Bissop i Fyen, 33- vil gierne reise til Taamebye paa Amager, 131.
Danmark, men holdes tilbage, ibid, træder Terpager (Ped.) vidner om Groningeme i Ribe,
122.
til Lunds Bispestoel, 38. hvor længe band
samme har besiddet? 46. hvorfor hand blev Tertulliani Betænkning om Himineltegn, 188.
Thomas (Hubert) hvad hand har skrevet om
rettet? 44. hans Ulykke er hamspaaet,45Prinjeffe Christiernæ Born, 50.83.
Lo-^é Betænkning om en Comet, 139Gote», om den mister noget af sin Materie ? 293. Thura (Alb.) bervmmes, 7.
dens Diftance fra Tyngdens fælles Centner liden Torfai (Thorrn;) Betænkning omÆraHaraldina,
330.
eller ingen, 246.
S§e - R-verie fordum en ærlig Håndtering, Trabes, Luft-Skl'N, 134.
Trolle (Gustav) dommes sraErke-Bispe-Sñdet,
92. fq.
55 erholder Forbon afPave» til Kong FrideG^e-Slag i Haveréstsrden, lykkelig for Kong
rich I. 56.
Harald Haarfager, 91.
Sjvevæse»ets B?lde i Danmark og Norge, gi.fq- Tyngden, dens Aarsag, 272.
Sophia, Kong Frid. il efterladte Enke Dronning, Tyngde, universelle, giver den indvortes Tin
genes Diredlion imod hinanden tilkiende,
128.
Sophia Amalia, Kong Frid. III. Euke-DrüNNiNg, 237.
lader Bytserne opsige deres Gaarde, 128.
Sphceriske Corporers AttraÄion, 240.275. fq.
V.
Spise, Amagernes, hvorledes laves, 14$Sporede Skibe, de samme som naves roftra- Vanaqvifl, bei fomnu fom Tanais amnis,
tæ, 93.
Varignons Hypothefe OM dk flydende Materiers
Spro, besettes med Hollændere, 125. som siden Trykning, 272.
Vellejus (Andr.) den forste, som kalder Hvitfeld
flotte til Bytoe, 127.
Harald, 338.
S>å (Diderich von) roses, 332.
V y
Verde««
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Verdens Znddeeling af Ariftotele, i6i.
Verulamii (Bac.) Raad vedTvivlsmaal i naturligt
Ting , ;o6.
Vikinger, hvilke have verret, 92. var fsrbumet
hårligt Navn, ibid.
VirgilH (Maron.) Bcssrivelse over Nordlysene,
184.
Virgilios af Saltzburg beffyldes for Kietterie,
fordi hand ftatuerct Antipodes, 210.
Virkningen og Gienvirkningen i Corporne er
altid lige, r;8- 241.
soignas (Henr.) hans Experimenter i frossen
Nand, 509,
Vocalernes mangfoldige Forandringer i Spro
gene, y>2.
Vorticulus, Jordens, hvad derved forstaaes,
^Gisning om Overtroes forste Oprindelse,
187.
Ut, alt, det samme som Arild, 332.

W.
Waddingus (Lucas) hvad hgNd har Meldet 0M Jo,
Fr. de Potentia, 54.
Walland, det samme som Italien, 102,
waterland, Amagernes forste Farderneland,
124.
wefring (Jo.) Skriver i det Tydjke Canzellie i
Kiodenhavn, 27.
weggersl§ifti Falster, 127.
Wesfius (jo.) Bliver ®rFe, Siffop i Lund, 50. çg.
winslovs (Ped.) Tanke om detOrd Akllds-Tlid,
331.
worm (Ole) kalder Arild Hvitfeld Harald,
;;8- - (Matth.) vidner om Grsningerne i
Me, 112.
X.
Xiphia, et stags Lu ft-Skin, 156.
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